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BÖLÜM I 

 

 

GĠRĠġ 

 

 

 

 

           Günümüzde, çalıĢma hayatının ve diğer etkinliklerin yoğun, yorucu, rutin, 

sıkıcı ve stresli olması, boĢ zaman değerlendirme etkinliklerini, yaĢamımızın 

vazgeçilmez önemli bir parçası yapmıĢ ve yenilenme, dinlenme, yeniden toparlanma 

aracı haline getirmiĢtir. Bu durum kiĢilerin boĢ zamanlarını değerlendirmelerine 

yönelik çok seçenekli hizmetler sunan, yeni birçok sektörün oluĢmasını sağlamıĢtır. 

Yeni oluĢan bu sektörler, toplumda çalıĢan tüm bireylere alternatifi bol etkinlikler ve 

hizmetler sunmaktadır. 

 

 

           BoĢ zamanların değerlendirme faaliyetleri içinde spor, önemli bir yer 

tutmaktadır. Spor, nitelikleri itibariyle yalnızca bir boĢ zaman faaliyeti olarak da 

düĢünülmemelidir. Sporun nitelik ve öneminin günümüzde anlaĢılması ve 

yaygınlaĢmasında, boĢ zamanın sportif faaliyetlerle doldurulmasının yeri 

küçümsenemez. “Kitle sporu”, “yaĢam boyu spor”, “herkes için spor” ve “sağlıklı 

yaĢam için spor”, gibi sloganlarla, farklı cins, meslek ve statüdeki bireyleri aktif 

olarak spora çekebilme yollarından birisi de boĢ zaman faaliyetlerinde spor yapma 

eğilimlerini teĢvik edilmiĢtir (Erkal, 1982). Çağımız hızlı değiĢim ve geliĢimin en 

yoğun olduğu dönemini yaĢamaktadır. Her toplumsal kurum gibi, sporun da bu 

değiĢme ve geliĢmelerden etkilendiği bir gerçektir. Spor dinamik yönüyle kitlelerin 

büyük bir bölümünün ilgisini çekmekte, sağlığın simgesi, barıĢın, dostluğun ve 

kültürel yakınlaĢmanın odak noktası olarak kabul edilmektedir (Yetim, 2000). 

 

 

         Spor, boĢ zaman değerlendirme faaliyetleri içinde en çok tercih edilenidir. 

Çünkü spor, her yaĢtan ve cinsten insanın her türlü rekreatif ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek güce ve özelliğe sahip bir sosyal olgudur. Spor, açık veya kapalı 
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alanlarda, araçlı ve araçsız, hafif veya sert, ferdi veya grup olarak, zamana karĢı veya 

zamana karĢı olmadan, ulusal ve uluslararası yapılabilen ve daha birçok özelliği, 

çeĢitli, değiĢkenliği ve sosyalliği ile insanlara birçok alternatif sunabilmektedir. BoĢ 

zamanları değerlendirmenin temel amacı, bireye sağlık, mutluluk, dinlenme, eğlenme 

ve kiĢilik bütünlüğü kazandırmak ve böylece toplumun geliĢmesine de olumlu 

katkıda bulunmaktır. BoĢ zamanların değerlendirilmesi kiĢiye ve topluma insanca 

yaĢama anlayıĢını ve katkısını yaptığı ölçüde olumludur. Beden eğitimi ve spor 

aktiviteleri; sağlık, boĢ zamanları değerlendirme, performans, kendine güven, kiĢiler 

arası iliĢkiler ve aktif yaĢam tarzı alıĢkanlıklarının kazanılması amacıyla 

yapılmaktadır (Lumpken, 1990). Eğitimciler, ülkede düzenli olarak spor yapanların 

çoğalmasının o ülkenin uygar olmasının bir göstergesi olarak kabul etmektedirler 

(Sunay, 2000). 

 

 

         Toplumdaki bireylerin sağlıklı olması, kendini tanıması, yetenek ve 

yeterliliklerinin farkında olması, potansiyelini tümüyle gerçekleĢtirebilmesi için boĢ 

zamanlarını bilinçli bir biçimde değerlendirmesi gerekir. Ġnsan organizmasının 

sağlıklı kalabilmesi ve dinamikliği, bireyin hareketliliğine bağlı olması nedeniyle, 

sportif etkinliklere katılmak çocukların ve gençlerin bedensel, ruhsal geliĢimi ve   

sosyalleĢmesi, yetiĢkin ve yaĢlıların sağlıklı yaĢayabilmeleri için zorunludur 

(Çamlıyer, 1992). 

 

 

 

          Tüm dünyada bireylerin boĢ zamanlarından sportif etkinliklere ayırdıkları 

zamanın artması, 1970'li yıllarda „„fitnes patlaması‟‟ olarak ifade edilen yeni bir 

oluĢumun doğmasına neden olmuĢtur. Özellikle sağlıklı bir yaĢam için fiziksel 

etkinliğin öneminin anlaĢılmasına bağlı olarak spor, fitnes ve rekreasyon 

etkinliklerine duyulan ilginin artıĢı hem sportif etkinlikleri ve olanaklarını hem de 

sağlıkla iliĢkili etkinliklere katılımı artırmıĢtır. Bunun doğal sonucu olarak da bu 

etkinliklerin yapılabileceği spor merkezleri, fitnes merkezleri ve sağlık kulüpleri gibi 

tesislerin sayılarında bir artıĢ meydana gelmiĢ, spor faaliyetlerinin yapıldığı spor 

tesisleri, spor hizmetleri içinde önemli bir unsur olarak   yer almıĢtır. 
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          Spor kulüpleri ve spor  merkezleri üyelerine genel spor aktiviteleri içinde, özel 

branĢlarda hizmet götürmeye devam etmektedirler. ĠĢletmelere üyelik nedenleri belli 

motivasyon unsurları eĢliğinde oluĢan gerekçelerin bir araya gelmesi ile 

gerçekleĢmektedir. 

           

 

          Günümüzün yoğun rekabet ve değiĢim ortamı içerisindeki iĢletmeler pazarda 

varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için temel 

üstünlüklerini iyi bir Ģekilde analiz ederek bu üstünlüklerini geliĢtirmelidirler. 

ĠĢletmenin ürettiği ürünler, hizmet düzeyi ve faaliyetleri önemli ölçüde pay 

sahiplerinin beklentilerini karĢılayabilmelidir. Spor merkezleri üyelerine  en iyi 

Ģekilde spor hizmeti vermesi, yaptığı spor tesislerinin sayısı ve kullanılabilirliği gibi 

kriterlerle ölçülür (Ceyhun ve Serarslan, 2000). 

 

 

          Ġnsanlar bugün  farklı amaçlarla spor yapmaktadır. Bu durum çok iyi 

donanımlı ve profesyonel yönetim anlayıĢıyla iĢletilen  kaliteli spor iĢletmelerini 

ortaya çıkarmıĢtır. Ġnsan ihtiyaçlarının  sınırsız olduğu düĢünüldüğünde, bir spor 

iĢletmesinde kaliteyi belirlemenin  ve insanları mutlu edebilmenin ne kadar zor 

olduğu daha iyi anlaĢılacaktır. Türkiye gibi ekonomik ve sosyal açıdan  hızlı geliĢen 

bir ülkede gelecek yıllarda spor daha da önemli hale gelecek ve insanlar bu 

iĢletmelere daha fazla talepte bulunacaktır. Son yıllarda özellikle büyük 

Ģehirlerimizde görülen geniĢ donanımlı spor iĢletmelerinin sayısı giderek 

artmaktadır. Bu durum tesislerin artmasıyla birlikte yatırımların daha verimli ve 

akılcı kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. özel spor iĢletmelerinin önemi daha iyi 

anlaĢılacaktır (Ceyhun ve Serarslan, 2000). 

      

 

          Spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin beklentilerini, isteklerini ve katılım 

nedenlerini bilmek spor iĢletmecileri  ve spor yöneticileri açısından son derece 

önemlidir. Spor iĢletmecileri ve spor yöneticileri üye olan kiĢilerin spora baĢlama ve 

sporu devam ettirme sebeplerini dikkate almalıdır.  
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          Bu araĢtırmanın amacı, spor kulüplerine üye olanların, üye olma ve üyeliği 

devam ettirmede etkili olan nedenlerini araĢtırmaktır. 

 

 

 

1.1.    ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ :  

 

          Özel spor iĢletmeleri açısından üyelerin katılım nedenleri bir pazarlama 

stratejisi olarak değerlendirilebilir. Spor iĢletmelerine üye olma ve üyeliği devam 

ettirmeye iliĢkin motivasyonel faktörlerin bilinmesi spor kulübü yöneticilerinin 

üyelerini  tanıması, ilgi ve ihtiyaçlarını bilmesi açısından önem taĢımaktadır. Ayrıca 

üyelerin  ilgi ve ihtiyaçlarını karĢılayabileceği sportif ortamlar yaratılarak üyeliğin 

devam ettirilmesi sağlanabilir. 

 

 

 

 

1.2.     PROBLEM :   

 

          Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ve üyeliğini 

devam ettirme nedenleri arasındaki anlamlı bir fark var mıdır ?  

 

 

 

 

1.3.   ALT PROBLEMLER :   

 

 

1.  Cinsiyetin  Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma 

nedenleri üzerine anlamlı bir etkisi var mıdır?  

 

 2.  YaĢın Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ve 

üyeliğini devam ettirme nedenleri üzerine anlamlı bir etkisi var mıdır? 

 



5 

 

3.  Mesleki farklılıkların Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye 

olma ve üyeliğini devam ettirme nedenleri üzerine anlamlı bir etkisi var mıdır? 

 

4.  Üyelik durumlarının Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye 

olma ve üyeliğini devam ettirme nedenleri üzerine anlamlı bir etkisi var mıdır? 

 

 

 

1.4.  DENENCE : 

 

              Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ve üyeliğini 

devam ettirme nedenleri arasındaki anlamlı bir fark vardır.  

 

 

 

1.5.    DENENCELER : 

 

1.   Cinsiyetin  Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ve   

üyeliğini devam ettirme nedenleri üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

 

2.  YaĢın Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ve 

üyeliğini devam ettirme nedenleri üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

 

3.   Mesleki farklılıkların Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye 

olma ve üyeliğini devam ettirme nedenleri üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

 

4.  Üyelik durumlarının Ankara‟daki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye 

olma ve üyeliğini devam ettirme nedenleri üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 
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1.6.     SINIRLIKLAR :  

 

          ÇalıĢmaya özel spor iĢletmelerinden, düzenli üye olan 18-60 yaĢ arası rastgele 

örneklem yöntemi ile yaklaĢık 500  kiĢi  katılmıĢtır. AraĢtırma için seçilen spor 

iĢletmeleri, Ankara‟ da faaliyet gösteren ve 500 kiĢiden fazla üyesi bulunan 3 spor 

iĢletmesini kapsamaktadır. 

 

 

1.7. TANIMLAR   

 

 

1.7.1.  Pazarlama :  

 

          Mevcut ve potansiyel tüketicilere istekleri tatmin edici mal ve hizmetleri 

sunmak üzere planlamak, tutundurmak ve dağıtmak amacına yönelik olarak 

düzenlenen ve birbirini etkileyen iĢletme faaliyetleri sistemidir (Stanton, Etzel ve 

Walker, 1991). 

 

 

 

1.7.2.   Spor Pazarlaması  : 

 

           ĠĢletmenin amaçlarını gerçekleĢtirilmesi ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının 

tatmin edilmesi amacıyla bir spor ürününün üretilmesi, fiyatlanması, dağıtılması ve 

tutundurulması için gerekli olan etkinliklerin düzenlenmesini ve uygulanmasını 

içeren süreçtir (Basım ve Argan, 2009). 

 

 

          Bir baĢka tanıma göre Spor Pazarlaması; değiĢim iĢlemleri yoluyla spor 

tüketicilerinin gereksinimlerini ve taleplerini karĢılamak amacıyla tasarlanmıĢ tüm 

etkinlikleri kapsar. Spor pazarlaması iki temel etki getirmiĢtir. Spor ürünleri ve 
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hizmetlerinin doğrudan spor tüketicilerine pazarlanması ve diğer tüketim ve sanayi 

ürünleri ve hizmetlerinin spor promosyonları kullanılarak pazarlanmasıdır (Balcı, 

2005).  

 

 

 

1.7.3.  Spor ĠĢletmeleri :  

 

          Sporla doğrudan iliĢkili yani spor sektöründe faaliyet gösteren ve amacı 

bireylerin, toplulukların, toplumların ve uluslararası insan kütlelerinin eğitim, 

antrenman, yarıĢma gibi hizmet; sporla iliĢkili her türlü malzeme, ekipman ve bilgi 

gibi mal ihtiyaçlarını karĢılamak olan ve bu amaçla teĢkilatlanmıĢ üretim ve 

pazarlama ekonomik birimleridir (Serarslan, 2005). 
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BÖLÜM  II 

 

 

GENEL BĠLGĠLER 

 

 

 

 

 

 

 Bu bölümde genel olarak spor, pazarlama, spor iĢletmeleri ve tüketicilerin 

davranıĢları anlatılarak araĢtırma konusu üzerinden irdelenecektir. 

 

 

 

2.1.    SPOR   

 

          Birçok insan “spor” kavramının ne olduğunu kendi tecrübelerine dayalı 

olduğunu bilmektedir. Çoğumuza göre spor, sağlık ve eğlencedir, bazılarımıza göre 

bir iĢ (profesyonel sporcular), bazılarımıza göre istihdam (spor turizmi, spor 

kulüpleri, federasyonlar), bazılarımıza göre de ticaret (spor pazarlama Ģirketleri) 

olmaktadır ( Parks ve ark., 1998). En geniĢ anlamı ile spor, bir rekreasyon, bir 

yarıĢma, bedensel ve fiziksel bir aktivite ve dansı ifade eder. Her ne Ģekilde 

tanımlanırsa tanımansın spor insanlığın var oluĢunda temel ihtiyaçlar için kullanılan, 

günümüzde ise bir sosyal bir kalıtım, sağlık kazanma aracı, bir iĢ veya eğlence olarak 

görülmektedir. Spor çok büyük bir ticari alan olarak geliĢmeye devam etmektedir. 

Politikadan sanata, sinemadan iĢ dünyasına herkesin katılımcı olmaya baĢladığı 

popülerliği gün geçtikçe artan bir sektördür (Sawyer ve Smith, 1999). 

  

 

         “ Spor, ferdin tabii çevresini beĢeri çevre haline çevirirken elde ettiği 

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

olarak boĢ zaman faaliyeti kapsamı içinde veya tam zamanını alacak Ģekilde 

meslekleĢtirerek yaptığı, sosyalleĢtirici, toplumda bütünleĢtirici, ruh ve fiziği 

geliĢtiren, rekabetçi, dayanıĢmacı ve kültürel bir olgudur‟‟ (Erkal, 1982). 
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          Spor, insanın kendi özgücünü ortaya koyabilmesi, grup çalıĢması, karĢılıklı 

yardımlaĢma, hareketlerinde samimiyet ve dürüstlük anlayıĢlarının yerleĢtirilmesi, 

sağlıklı bir beden ve ruh yapısı ortaya koyan ve geliĢtiren bir amaçlar dizisini 

sergileyen vasıtadır (Erkal,  1982).  

 

 

       BaĢka bir tanımla spor;  birey ve grupların; sağlık, eğlence, gösteri yada macera 

amaçlı yaptıkları, bireylerin biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor özelliklerinin planlı ve 

programlı geliĢtirilerek, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleĢtirildiği, rekabete ve 

yarıĢmaya dayalı olup,fiziksel ve/veya zihinsel aktivite gerektiren etkinliklerdir 

(Sunay, 2010). 

 

 

          Ġnsan gücünü, kendine güven, grup çalıĢması, karĢılıklı dayanıĢma davranıĢ 

dürüstlüğü değerlerinin yerleĢtirilmesi,  beden ve ruh sağlığını sağlayıcı ve geliĢtirici 

bir seri amaçlar öngörmesiyle birlikte kitleler tarafından kolayca belirlenen toplumun 

bedensel geliĢimini sağlaması kadar, sosyal ve ruhsal bunalımlara kapılmasını 

önlemede gerekli bir araçtır (Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 

1990). Günümüzde spor ve insan yaĢamı bir birinden ayrılmaz bir bütün haline 

gelmiĢtir. Bu nedenle hangi yaĢta olursa olsun bilimsel temellere dayalı bilinçli ve 

sistemli yapılan spor insanın tüm yaĢamı boyunca sağlıklı, baĢarılı, mutlu olmasında 

ve moral gücü yüksek tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır (Yalçınkaya, 

Saraçoğlu  ve Varol,  2000). 

 

 

          Ferdin spora olan ilgisi ve bağı, toplum içinde yaĢama kurallarına uyumu 

zorunlu hale getirmiĢtir. Spor   fiziksel, ruhsal ve toplumsal geliĢimde de önemli bir 

olgudur (DPT, 2000).  

 

 

           Ġnsanların geliĢen çağın gereklerine ayak uydururken ve geliĢmeleri yakından 

takip ederken, çeĢitli baskı ve strese yenik düĢmesi ile toplumda ferde ayrı bir 

sorumluluk yüklenmiĢtir. Ġnsanın günlük yaĢantısındaki sıkıntıları ve özelliklede 
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Ģehir yaĢamının getirdiği yoğun stres, geliĢen teknoloji ve onun gerisinde kalmanın 

doğurduğu geleceğe yönelik kaygılardan kurtuluĢun en kolay yaĢandığı alan belki de 

spordu (Koruç ve Bayar, 1992). Spor olayının her çeĢidi ferdi toplumda diğer fert ve 

guruplarla buluĢturmaktadır. Fert sportif olaya katılmakla manevi yalnızlığın 

doğuĢunu hazırlayan sakıncaları da giderebilmektedir (Erkal, 1982).  

 

 

          Spor ve toplum biri birinin ayrılmaz bir parçası halini aldığı bilinen bir 

gerçektir. Toplumda mutlu huzurlu bireyler oluĢturma modelleri toplum bilimcileri 

tarafından tartıĢılırken spor olgusu toplum bilimcilerin ortak paydası arasında yerini 

almıĢtır (DPT, 1983). Sportif etkinliklerin, yoğun, yaygın ve geliĢmiĢ olduğu 

toplumlar güçlü ve mutlu olmaya aday toplumlardır (GSGM, 1991).     

 

 

 

2.1.1.  Sporun Sosyal Boyutu 

 

          Çağımızın geliĢen toplumlarında hızla artan nüfus, çarpık kentleĢme, karmaĢık 

sanayileĢme, eğitim kurumlarının yetersizliği ve toplumun eğitim sorunları, 

medyanın aĢırı tüketimi teĢvik eden ve ahlaki değerleri yok eden yayınları bireyleri 

mutsuzluğa, bunalıma ve yalnızlığa sürüklemektedir. Çağımızda modern hayat 

dediğimiz yaĢayıĢ biçimi, insan organizmasını giderek yıpratmaktadır. Ġnsanın 

çalıĢma ve yaĢama Ģartları sanayileĢmenin, çarpık kentleĢmenin yarattığı kapalı, kirli, 

ve bunaltıcı atmosferinde gittikçe bozulmaktadır. Üst üste yığılmıĢ evler, dar ve kirli 

sokaklar, hıncahınç dolu toplu taĢım araçları, sanayileĢmenin ve iĢ hayatının 

yıprattığı monoton ve yıpratıcı iĢ düzeni kirlenmiĢ çevre, insanı bunalıma itmektedir. 

Bu tür olumsuzluklar insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Kentlerin bu 

olumsuz havasına, insanların asık suratları, hırçın ve soğuk davranıĢları 

eklenmektedir. Ayrıca, kent hayatı insanları yalnız, korkak, samimiyetsiz, çaresiz ve 

sağlıksız varlıklar haline getirmektedir. Yani insanlar hareketsiz tekdüze bir hayat 

yaĢamak durumuyla karĢı karĢıya gelmektedir. Ġnsanın hareketsiz kalması, mahkum 

olabileceği en tehlikeli hastalıktır. Ġnsan organizması hareketsiz kaldığında kasları 
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zayıflar, eklemleri iĢlerliklerini kaybeder, kas sinir iĢ birliği aksayarak temel 

beceriler kaybolur. Ġnsanlar hastalıklara karĢı direncini yitirmiĢ, cansız, dirençsiz 

varlıklar haline gelirler. Bu tür olumsuzluklardan kurtulmanın yollarından birisi ve 

belki de en önemlisi sportif aktivitelerdir (Erkal, 1982). 

 

 

          Spor, dünyasını oluĢturanlarla içten ve samimi istekleriyle, tipik bir yönetim 

gösterir. Sporcuların, oyuna benzer kendi fantezilerine çekilmelerine izin vermez. 

Yani, insanın içten gelen isteği, çok büyük önem kazanır. Diğer yandan, toplumun 

sıkıcılığı kiĢi için oyunun özgürlüğünü ortadan kaldırmaz, en azından ortadan 

kaldıramaz. Sporun sınırları kurumlarca tespit edilmiĢtir. Sürekli statü kazandığı 

zaman, kendisi bizzat katılmakta vakit kaybetmez, oyuncu grubunun bir parçası olur. 

Weber (1972), önceden gerekli olan toplumsal oyunlar için, mutlak kuralların 

varlığından bahseder. Onlarsız, oyunların kaos ve ümitsizlikle bitmesi kaçınılmazdır. 

Oyunun baĢarısı, her zaman oyuncuların genelde çatıĢan amaçlarındaki sosyal 

duyarlılığa fertlerin ihtiyaçları en az gerçekleĢtiğinde, hoĢgörü gösterme kabiliyetine, 

rol hakkındaki bilgilerine ve etkiye ihtiyaç gösterir (Lenk, 1980). Grup içi iliĢkilerde, 

baskı olmaksızın düzenlenmeli, sosyal duygular zorunlu olarak belirtilmeli, ferdin 

onuru bir görev olarak savunulan bir toplum olmalıdır (Weber, 1972). Bu, sosyal 

sürenin oluĢmasına katkıda bulunur. Grup içi, duygusal yapının ve bağlılığın 

oluĢması için, katılanlara sık sık öğütler verilmelidir. Temelde, birlik prensibi ve 

demokrasi, resmi olmayan oyunlarla gerçekleĢtirilmiĢe benzer. Bu oyunlar, yine de 

iliĢkilerini yapısını çökertmek ve baĢkaldırma Ģeklinde tehdit etmektedir. ĠliĢkilerin 

sınırları, çok zayıf ve karmaĢıktır. Eğer çok büyük durgunluk ve sürekliliğe 

ulaĢılırsa, oyunun yapısını Ģekillendirmek kaçınılmaz olur, bu önemlidir. AlıĢkanlık, 

müĢterek onayın ve karĢılıklı hoĢgörünün kaynağını saptıramaz. Resmi oyunlar 

kötülendiğinde ve kınandığında da, bu çoğu kez dikkate alınmaz. Spor dünyasının, 

bölgesel ve ulusal sınırlarının geniĢlemesi uygun bir yöntem bulmakla mümkündür. 

Sporda organizasyon derecesi arttıkça her zaman kendiliğinden oluĢum ve 

dönüĢümlük gerekmektedir. Her resmi oyun kuralları değiĢirken, az yada çok 

karĢılıklı iliĢkiler etkilemektedir. 
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2.1.2.  Bir YaĢam Biçimi Olan Sporu GerçekleĢtirme 

 

Spor, bir yaĢam tarzıdır. Kendi dünyası içinde mutlak hakimmiĢ gibi 

göstermek doğru değildir. Onu kendi içine alan ufukları kapsayan, gerçeği yeterince 

anlaĢabilir hale getirmektir. Günümüzde, yalnız ve mahcup kalmıĢ spor dünyasına 

giren ikinci plana atılmıĢ insan, yeniden filizlenmektedir. Spor aleminin yalnız 

kalmıĢlığı, bizim düĢüncelerimizin bir ürünü ve kasıtlı yarattığımız bir dünyadır. 

Spor, temelde bize ve yaĢantımıza hizmet etmesi için vardır. Bizim, 

Ģekillendirmemize ve mutlak hakimiyetimize bağlı olarak varlığını sürdürmektedir. 

Tümdengelim, tümevarım ve varsayım üzerinde ilerleyen spor dünyası, doğa-kültür-

kiĢilik arasındaki iliĢkilerle üçgen bir bağ meydana getirir. Birincisi, insan her Ģeyden 

önce doğanın geçirmekte olduğu tarihi evrimselleĢme sürecine bağlı olarak, 

organizmasının değiĢime uğraması ile hareki kavramlarının ön koĢulları oluĢur. 

Ġkincisi, insan varlığının her aĢamasında, kiĢilik ve karĢılıklı iliĢkileri sağlam bir 

temele oturtularak, böylece toplum olmaya doğru adım atar. Üçüncü olarak da insan 

sadece kendi demokratik haklarını kullanan bir varlık değil, aynı zamanda 

ihtiyaçlarını gideren bir varlıktır (Güven, 1992). Simmel (1968) eserinde, bunu 

sosyalleĢmesi sırasında insanın, önceden gerekli olan olumlu hareketi yapmak için, 

kapasitesini nasıl harcayacağını açıklar. 

 

 

         Toplumdaki bireylerin sağlıklı olması, kendini tanıması, yetenek ve 

yeterliliklerinin farkında olması, potansiyelini tümüyle gerçekleĢtirebilmesi için boĢ 

zamanlarını bilinçli bir biçimde değerlendirmesi gerekir. Ġnsan organizmasının 

sağlıklı kalabilmesi ve dinamikliği, bireyin hareketliliğine bağlı olması nedeniyle, 

sportif etkinliklere katılmak çocukların ve gençlerin bedensel, ruhsal geliĢimi ve 

sosyalleĢmesi, yetiĢkin ve yaĢlıların sağlıklı yasayabilmeleri için zorunludur 

(Çamlıyer, 1992). 

 

 

           Spor, yaĢamın bir parçası olarak gerçek ve sosyal hayatın doğallığı ile ilgilidir 

ve amacı kendisinde olan bir eylemdir (Erdemli, 1991). Çünkü sosyal hayatın 
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temelinde duygular ve coğrafyanın dünyası bulunur. Sosyo-kültürel kiĢiliğe bürünen 

insan, uyarılarak yüksek seviye olan kültür düzeyine ulaĢır (Erdemli, 1991). Bu 

seviye, toplumun kavramsal sosyolojisinin metotlarını kavradığı zaman daha iyi 

anlaĢılacaktır. Gerçek hayat, gücünü fizik kanunlarından alan evrenin 

kiĢiselliklerinden arındığı zaman baĢlar. Spor dünyası, zincirin birbirine bağlanmıĢ 

halkaları gibidir. Sporda multi disipliner iliĢkiler her zaman, insanda var olan hayali 

dıĢa yansıtır ve dünyamızı çeĢitlendirir (Williams, 1979). 

 

 

 

2.1.3.     Spor Yapma Amaçları 

 

          Bireyleri spor yapmaya iten nedenlerin araĢtırılması, bir dizi yöntemsel zorluk 

içerir. Bu, insanların hangi gereksinimler doğrultusunda spor yaptıklarına iliĢkin 

sorular içinde geçerlidir. Burada, gereksinimler belirleyici bir rol oynamaktadır. 

Ġnsanı spor yapmaya iten nedenleri ve amaçları incelersek, sporun kendisini de 

tanımıĢ oluruz. Birçok araĢtırma, bu soruya cevap bulmak için yapılmıĢtır. Bireyleri 

spor yapmaya iten nedenler, bazen çok farklı bazen de çok benzerdir (Voigt, 1998). 

Sporun, bireyin fiziksel, psikolojik dinamizmine olan katkısının yanında, toplumsal 

ve çalıĢma hayatına getirdiği katkı da bugün çoğunlukla bilimsel olarak kabul 

görmektedir. Bireylerde kendine güven, grup bilinci, toplumsal dayanıĢma, paylaĢma 

gibi özelliklerin geliĢmesi ve yerleĢmesini sağlayan spor, sosyalleĢme ve toplumun 

kültür seviyesinin yükselmesine de aracılık etmektedir (Erkal, 1992). Günümüzde 

spor ve spor etkinliklerinin büyük bir çoğunluğu, boĢ zaman sporu haline gelmiĢtir. 

BoĢ zamanlarında sportif faaliyetleri tercih eden insanların sayısının diğer 

faaliyetlere katılanların sayısından daha fazla olduğu belirtilmektedir (Yetim, 2000). 

BoĢ zamanlarda sportif faaliyetlere aktif katılmayı tercih etme oranının yüksek 

olmasındaki temel nedenler, sporun kiĢisel ve toplumsal özelliklerinden ve 

faydalarından kaynaklanmaktadır, denilebilir. Günümüzde spor yapan kiĢilerin spor 

yapma amaçlarına bakıldığında sporun sağlığı koruma, zevk ve eğlence olması, 

çalıĢma verimini arttırması, sosyal ve yeni arkadaĢ çevresi oluĢturması gibi nedenler 
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sıralanmaktadır. Spor yapmaya iten arka plandaki nedenler ise, boĢ zamanın olması, 

yaĢlılık, rekabetçi çıkarlar ve hastalıklar olarak sıralanmaktadır (Voigt, 1998). 

 

 

          Sporun bireyin sosyalleĢmesindeki etkilerini araĢtırmak üzere yapılan yazın 

taramasında konuyu farklı açılardan ele alan pek çok çalıĢmaya rastlanmıĢtır. 

Toplumun farklı sınıflarından bireylerin spora katılımlarını konu alan çalıĢmalarında 

McPherson ve ark. (1989) değiĢik toplumlarda spordaki sınıf etkisini incelemiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar sporla ilgilenim düzeyinin sosyal sınıf ile pozitif iliĢkili olduğunu, alt 

sosyal sınıfın spor aktivitelerine katılımının üst sosyal sınıfa göre daha az olduğunu 

tespit etmiĢlerdir. 

 

 

          Sporun Amerikan toplumundaki yerini araĢtıran çeĢitli çalıĢmalar fiziksel 

aktiviteye katılımın yaĢ ilerledikçe azalmakta olduğunu göstermektedir. Yaptıkları 

çalıĢmada Wallace ve ark. (2000), 21 yaĢındaki Amerikalı kadınların yalnızca 

%30‟unun, aynı yaĢ grubu erkeklerin ise %42‟sinin düzenli olarak sportif aktivitelere 

katıldıklarını belirlemiĢlerdir. 

 

 

 

2.1.4.   Spora Aktif Katılımı Etkileyen Faktörler 

           

          Spora aktif katılımı etkileyen üç faktör bulunmaktadır. Bunlar içsel faktörler, 

dıĢsal faktörler ve durumsal faktörlerdir. 

 

          Ġçsel faktörler, daha çok katılımcıları etkileyen psikolojik faktörlerle ilgilidir. 

 KiĢilik 

 Güdüleme  

 Algılama  

 Öğrenme  

 Tutumlar 
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          DıĢsal faktörler arasında; kültür, sosyal sınıf, danıĢma grupları, aile 

bulunmaktadır (Howard, 1989).  

 

 

          Sosyal sınıfı belirlemeye yönelik kriterler arasında; meslek, gelir düzeyi, 

gelirin kaynağı, eğitim, yaĢanılan evin tipi, yaĢanılan çevre yapısı bulunmaktadır 

(Mowen, 1995). DanıĢma grupları, spora katılımcıların davranıĢlarını etkileyen 

gruplardır. 

 

 

          Spora katılım kararını etkilediği düĢünülen durumsal faktörler yazında beĢ 

grup içerisinde ele alınmaktadır. Bu faktörler ; 

 

 fiziksel çevre 

 sosyal çevre 

 zaman 

 katılım sebebi  

 görev tanımı 

 

 

          Ryan, ve ark. (1997) dıĢsal motivlerin genel olarak spora katılım için 

baĢlangıçta en önemli neden olduğunu, bununla birlikte içsel motivlerin ise sporu 

devam ettirmede oldukça önemli bir etki yarattığını ortaya koymuĢlardır. 

 

 

          Elde edilen sonuçlar rekabet ve oyundan alınan zevkin bağlılık ve devamlılığı 

etkilediğini, buna karĢın bedenle iliĢkili motivlerin spora bağlılığı önemli oranda 

etkilemediğini ortaya çıkarmıĢtır. 
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2.2.   SPOR ĠġLETMELERĠ 

 

          Sporu oluĢturan en önemli etkenlerden biri de spor tesisleridir. Ülkelerin 

halkına en iyi Ģekilde spor hizmeti vermesi, yaptığı spor tesislerinin sayısı ve 

kullanılabilirliği gibi kriterlerle ölçülür (Ceyhun ve Serarslan, 2000). 

 

 

           Sporun geliĢmesi ve tabana yayılması büyük ölçüde toplumun aktif olarak 

spor yapabileceği tesislerin varlığına ve bu anlayıĢla iĢletilmesine bağlıdır. Ġnsanları 

spora alıĢtırmak, yeteneklerinin geliĢtirilmesine yardımcı olmak ve sağlıklı 

kalabilmesi için spor yapmasının gerekli olduğu artık tüm toplum kesimlerince 

bilinmektedir. Spor aracılığıyla insanın yaptığı iĢten de en yüksek seviyede verim 

alması kolaylaĢacaktır (Ramazanoğlu, 2000). 

 

 

          Modern dünyanın ekonomik olarak az geliĢmiĢ kesimlerinde bile spor olayları, 

sportif aktivasyon ve bunlara bağlı tüketim malları ticari giderek ekonomide  önemli 

bir sektör haline dönüĢmüĢtür. Sporla iliĢkisi endüstriler (spor malzemeleri, spor 

giyimi, araçlar, gıdalar vs.) çağdaĢ insanın sıradan tüketim kalemleri haline gelmiĢtir 

(Serarslan, 2005). 

 

 

          ĠĢletmeler en genel haliyle üretim faktörlerini bir araya getirerek pazar için 

iktisadi mal ve hizmet üreten ve/veya pazarlayan  ekonomik, teknik ve hukuki 

birimler olarak tanımlanabilir (Mucuk,1998). Spor iĢletmelerini ise “Sporla doğrudan 

iliĢkili yani spor sektöründe faaliyet gösteren ve amacı bireylerin, toplulukların, 

toplumların ve uluslararası insan kütlelerinin eğitim, antrenman, yarıĢma gibi hizmet; 

sporla iliĢkili her türlü malzeme, ekipman ve bilgi gibi mal ihtiyaçlarını karĢılamak 

olan ve bu amaçla teĢkilatlanmıĢ üretim ve pazarlama ekonomik birimleri‟‟ olarak 

tanımlamak mümkündür. 
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          Spor iĢletmeleri dar bir yapıya iĢaret eder. Herhangi bir iĢletme için geçerli 

olan tüm fonksiyonlar (Üretim, Pazarlama, Finansman, Ġnsan kaynakları, Muhasebe, 

AraĢtırma ve geliĢtirme, Halkla iliĢkiler, Tedarik, Yönetim) spor iĢletmeleri için 

geçerli olmayabilir (Serarslan, 2005). 

 

 

          Spor iĢletmeleri, kendine özgü bir yapı içinde yöneticiden yardımcı hizmetlere, 

mühendislikten branĢ antrenörlerine kadar geniĢ bir yelpazede yer alan farklı türdeki 

meslek mensuplarından personeli bünyesinde barındırarak insanların spor 

ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik programlar sunar. Spor iĢletmeleri çok sayıda ve 

değiĢik yaĢ gruplarındaki insanlara hizmet götüren kuruluĢlardır. KuĢkusuz spor 

iĢletmeleri de diğer hizmet üreten iĢletmeler gibi, genel iĢletmecilik prensipleri 

ıĢığında çalıĢırlar. Ancak, her Ģeyden önce, spor iĢletmeleri kendine özgü bir 

uzmanlık bilgisi içermesi bakımından farklı yönetsel sistemler olarak düĢünülebilir. 

Bu sistemin içinde yöneticiler, memurlar, teknik elemanlar, yardımcı hizmet 

personeli gibi değiĢik türden meslek mensuplarının etkileĢimi söz konusu olmaktadır. 

Bahsi geçen meslek mensupları alana özgü bilgileri kullanarak insanların ihtiyaç 

duydukları spor hizmetlerini üretmeye çalıĢırlar (Ġmamoğlu ve Ekenci, 1998). 

 

 

          Bir spor  iĢletmesinde aĢağıdaki fonksiyonlar yer alır (Serarslan, 2005) ; 

 SatıĢ, 

 Pazarlama, 

 Finansman, 

 Muhasebe, 

 ĠĢlemler (hizmet üretimi), 

 Ġnsan kaynakları yönetimi, 

 Spor departmanı. 

 

 

 Özel spor iĢletmelerinde ürünün ortaya çıkıĢındaki süreçler burada yapılan 

pazarlama faaliyetini doğrudan etkilemektedir. BaĢka bir deyiĢle, özel spor 
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iĢletmelerinin pazarlama bileĢenleri ürün ve hizmeti gerçekleĢtirirken, müĢteri talep 

ve gereksinimlerine göre düzenlemeleri etkin bir pazarlama etkinliği oluĢturacaktır. 

Dolayısıyla tüketici veya potansiyel müĢteriler özel spor iĢletmelerinden hizmet satın 

almadan önce ve/veya alırken pazarlama bileĢenlerinin etkisi oranında ürünü 

tüketmeye devam edeceklerdir. Memnun olmadıkları takdirde baĢka iĢletmeye 

yöneleceklerdir. 

 

 

 

2.2.1.   Spor ĠĢletmelerinin Tanımı 

 

 

           Spor sponsorlar, toplumlar ve devletler açısından önemlidir. Çünkü artık spor 

bir propaganda ve reklam aracı, bir güç gösterme aracı, bir prestij ve para kazanma 

aracı olarak büyük bir endüstri haline gelmiĢtir (Doğan, 2004). 

 

 

 

          Dolayısıyla spor artık dünyadaki tüm ülke ekonomilerinde küçümsenemeyecek 

bir büyüklüğe sahiptir. ĠletiĢim ve teknolojik geliĢmelerin artmasıyla birlikte, 

insanlar spor pazarlamacılarının daha fazla etki alanına girmiĢlerdir. Bu sektörün 

etkileri televizyon reklamlarından sokak panolarına kadar, tüm halkla iletiĢim 

kanallarını kullanarak insanları etkilemektedir. Dolayısıyla kitlesel ilginin artması, 

büyük seyirci topluluklarını barındıracak stadyumların yapılmasını, spor 

karĢılaĢmalarını duyuran kitle haberleĢme araçlarının artmasını spor malzemeleri 

yapımcılığının geliĢmesini, kısaca “spora dönük yaĢam‟‟ pazarlamacılığına yönelik 

yatırımların artmasını sağlamıĢtır  (Yılmaz, Demir  ve Kepoğlu, 1999). 

 

  

           Spor iĢletmeleri büyük bir hızla  geliĢmekte olan spor sektörünün bir alt kolu 

olarak geliĢmiĢ ve günümüzde artık, insanların spor yapmadan önce yada yaparken 

dikkate aldıkları kriterlerin baĢında yer almaya baĢlamıĢtır. Sporun bir ürün olarak 

pazarlandığı düĢünüldüğünde, genel anlamda spor iĢletmesi, sporun bir ürün olarak 

sunulduğu ya da pazarlandığı kurum ya da kuruluĢtur diyebiliriz. Ancak bu tanımı 
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sınırlarını çizerek daha iyi açıklamak gerekir. Spor bir ürün olarak; insanlara ucuz bir 

spor ayakkabısı olarak verilebileceği gibi, çok pahalı bir spor iĢletmesinde yıllık 

aidat karĢılığında sportif hizmet olarak da verilebilir. Arada iĢletmecilik açısından en 

önemli fark; birinde mal, diğerinde hizmet satılarak, müĢteriye bir Ģekilde spor 

pazarlanmaktadır. Spor ürünlerinin fiyatlarının farklı olması ise konunun diğer bir 

yönüdür. 

 

 

          Yukarıdaki örneklerde göz önünde bulundurularak spor iĢletmelerinin geniĢ 

anlamda bir tanımlaması yapılırsa; üretim faktörlerini (emek, sermaye, doğal 

kaynaklar, giriĢimci) (Örücü ve Köseoğlu, 2003) en verimli ve optimal Ģekilde 

birleĢtirip, sportif mal ya da hizmet üreterek pazarlayan; kar, sosyal fayda ve 

süreklilik amacı taĢıyan belirli misyon ve vizyonu olan ekonomik birimlere spor 

iĢletmesi adı verilir. Kısa ve daha öz bir tanımlama ise „Üretim faktörlerinin planlı 

bir Ģekilde organize edilmesi ve tatbiki suretiyle, spor hizmetleri üreten  ve sunan 

üniteye spor iĢletmesi denir ‟‟(Seraslan, 2005) Ģeklinde yapılmıĢtır. 

 

 

 

2.2.2.  Spor ĠĢletmelerinin Amacı 

 

          ĠĢletmeler genellikle kar amacı güderler, bunun yanı sıra sosyal amaçların 

öngörüldüğü iĢletmeler de vardır. Bu iĢletmeler, temelde toplumun sosyal 

ihtiyaçlarını karĢılayacak hizmetleri üretip pazarlamak üzere faaliyette bulunurlar. 

Devlet hastaneleri, kamu yararına çalıĢan dernek ve vakıflar, eğitim kurumları,spor 

kuruluĢları gibi) spor iĢletmeleri de (spor tesisleri, rekreasyon merkezleri 

vb.)verdikleri hizmetlerin karĢılığında maddi kazanç temin etseler bile,esas 

itibariyle,insanların spor ihtiyaçlarını karĢılamak için kurulurlar (Ġmamoğlu ve 

Ekenci, 1998). 
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          Spor iĢletmelerinin varlık nedeni, temelde müĢterilerin spor konusundaki 

beklenti ve ihtiyaçlarını karĢılayacak tarzda, en uygun fiyat ve zamanda hizmet 

tasarlayıp sunmaktır. Bu nedenle spor hizmetlerinin müĢteri ihtiyaçlarını 

karĢılayabilecek düzeyde olması için müĢteri talep ve beklentilerinin öğrenilmesini 

sağlayacak Pazar bilgilerinin elde edilmesi gerekir (Ġmamoğlu ve Ekenci, 1998). 

ĠĢletmeci ya da yönetici pozisyonundaki kiĢilerin bu talep ve beklentileri önceden 

bilmesi ya da pazar bilgileri doğrultusunda iĢletmeyi yönlendirmesi gerekir. Çünkü 

yönetim kademesinde yer alan her ferdin iki temel görevi vardır. Bunlar;  

 

 Mevcut sistemi, belirlenen hedefler doğrultusunda çalıĢtırmak, 

 KuruluĢ performansını yükseltmeye imkan veren sistemleri kurmak ve 

geliĢtirmek. BaĢka bir ifade ile sistem içinde çalıĢmak, sistemi geliĢtirmek 

(ġimĢek, 2001). 

 

    

          Spor iĢletmeleri aslında henüz kurulmadan ya da yapım aĢamasından önce 

fizibilite çalıĢması yapılarak hedef belirler. Fizibilite çalıĢmasında iĢletme aĢağıdaki 

kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadır (Arthur, 2004). 

 

 Eğer iĢletmenin yapımı onaylanırsa; ĠĢletmenin mali uygunluğu (bazı 

tesislerin iĢletilmesinin yanında bazılarının atıl vaziyette kalması 

hatırlanmalı) 

 

 Eğer yeterli para olduğu takdirde; ĠĢletmeyi kim kullanacak, ĠĢletme ne 

çeĢit aktivitelerde kullanılacak. 

 

 

          ĠĢletmelerin devamlılığı açısından yapım aĢamasında üç çeĢit kontrol alanı 

uygulanabilir. Bunlar maliyet, enerji ve kalitedir (Arthur,  2004). Birbirine 

zincirleme bağlı olan bu üç etmen aslında birbirini de desteklemektedir. Her çeĢit 

iĢletmenin yapım ve kullanımında maliyet konusunun göz ardı edilemeyeceği 

bilinmekle birlikte, enerji konusunda  yapım aĢamasında  yapılan  yanlıĢlar, daha 
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sonra telafisi zor hatta imkansız sonuçlar ortaya çıkarabilir. Örneğin; iĢletmede 

yapılan spor aktivitesinin çeĢidine göre gereksiz ya da fazla ıĢık kullanımı hem 

maliyeti hem müĢteriyi olumsuz etkileyecek ve sonuçta kalitede negatif değer 

yaratacaktır. Sadece kalite düĢünüldüğünde ise; müĢterilerin veya kullanıcıların spor 

aktivitesinden  sonra kullandıkları temizlik ve duĢ alanlarının tasarımı ya da 

kullanılan malzemeler açısından kalitesizlik iĢletmenin etkili, verimli, akılcı bir 

iĢletme olma ihtimalini azaltıcı faktörlerden biri olacaktır. Bu sebeple iĢletmelerin 

yapım aĢamasında risk almadan bir kerede en akılcı, en faydalı (hem müĢteri hem 

iĢletme için )yapım kriterlerini hesap etmesi faydalı olacaktır. 

 

 

 

2.2.3.  Spor ĠĢletmelerinin Sınıflandırılması 

 

          Spor iĢletmelerinin sınıflandırılması göreceli olmakla birlikte, özellikle spor 

iĢletmelerinin sınıflandırılmasında hizmet kalitesi açısından ölçüt olarak akla gelen 

ilk unsurlar;  

 

 ĠĢletmenin hizmet verdiği alan ya da yerin fiziksel büyüklüğü, 

 Hizmetin sunumunda görev alan toplam personel (iç müĢteri), 

 Hizmetin geniĢliği ya da bir baĢka ifadeyle bir spor hizmeti olarak 

sunulan ürün   yelpazesinin geniĢliği olarak sınıflandırılabilir. 

 

 

          Yukarıdaki unsurları değerlendirmeye alacak olursak; tam donanımlı hem 

kapalı hem açık saha hizmeti verebilen iĢletmeler, bugünün gerçek anlamda çağdaĢ 

tesisleridir, diyebiliriz. Ancak, iĢletmenin yalnız baĢına büyüklüğünün yeterli 

olmadığı, müĢterilere (kullanıcılara) hizmet verilmedikçe, iĢletmenin ayakta 

kalamayacağı açıktır. Bu sebeple iĢletmenin büyüklüğünün müĢteri potansiyeli ve 

buna bağlı olarak bu müĢterilere hizmet verebilecek donanımda yetiĢmiĢ kalifiye 

insan gücüyle desteklenmesi gerekir. MüĢteri potansiyeli aynı zamanda iĢletme 

içindeki kullanım alanlarının sayısını, geniĢliğini doğrudan etkileyecektir. 
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          ĠĢletmelerin görevlendirdikleri ya da istihdam ettikleri eleman sayısı açısından 

büyüklüğü ise durumun bir baĢka açıdan değerlendirilmesini gerektirir. Fiziksel alan 

olarak çok büyük olan iĢletmelerde yetersiz hizmet elemanı ya da tersine fazla 

hizmet elemanı çalıĢtırmak iĢletmenin öncelikle kalitesini sonrada karını düĢürebilir. 

Bunun yanında her hizmet birimi için   ayrı  ayrı görevlendirilmiĢ, iĢinde uzman 

elemanlar iĢletmeye daima pozitif kazançlar sağlayacaktır.  

   

 

          Spor hizmetlerinin geniĢliği ya da ürün yelpazesi ise modern iĢletmelerde, 

özellikle iĢletmeciler açısından en önemli hususlardan birini oluĢturmaktadır. Çünkü 

spor hizmeti talep eden müĢterilerin ilgi alanlarına göre hizmet verebilmek, bir 

iĢletme için en önemli artılardan biridir. Spor hizmetleri her katılımcı grubun 

özelliklerine göre, farklı sportif programların uygulanmasını gerekli kılar. Yaygın 

spor hizmeti üreten sportif iĢletmeleri, bu nedenle hizmetin tümünü nitelik ve nicelik 

bakımından önceden belirleme ve değerleme imkanına sahip değildir (Ceyhun ve 

Ekenci, 2001). Bunun yanında verilen hizmetlerin ayrı ayrı önceden planlanması, 

sınıflandırılması ve iĢ bölümünün yapılması, iĢletmenin kurulumundan sonra, daha 

kolay ve organize çalıĢmasına yardımcı olacaktır. 

  

 

 

2.2.4.  Spor ĠĢletmelerinin Yönetilmesi 

 

          Türkiye ve Dünya‟da birçok üniversitede spor tesislerinin yönetimi konusu, 

tam gün yapılabilen bir meslek olmaya baĢlamıĢtır. Bununla ilgili olarak Amerika 

BirleĢik Devletlerinde “Spectator and Signature Sports ve International Management 

Group‟‟ gibi birçok tesis yönetimi grubu, iĢletmeler yaratmıĢlardır. Bu gruplar, 

iĢletmelerin  “Toplam Tesis Yönetimi Paketini‟‟ uygulama sorumluluğunu da 

üstlenmiĢlerdir. “Toplam Tesis Yönetimi Paketi ‟‟; tesislerin tasarlanmasını, 

planlanmasını, yönetilmesini, iĢletilmesini, pazarlanmasını, finanse edilmesini ve 

tesis yönetiminin bütün yasal iĢleriyle uğraĢılmasını içerir. Bu da çağdaĢ bir tesis 
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yöneticisinin iyi bir eğitim almasını gerektirir. Toplam Tesis Yönetimi paketi ġekil 

5‟ de gösterilmektedir (Sunay, 2009). 

 

  Toplam Tesis Yönetimi Paketi Toplam Tesis Yönetimi Paketi 

 

 

   Planlama ve Tasarlama 

Fizibilite ve gereksinimleri değerlendirme, 

Ekonomik etki değerlendirmesi, Pazar analizi, 

Finansal planlama, Yer seçimi, Takım oluĢturma 

 

       

   Yönetim 

Tesis programlaması, Sistem analizi, Değer 

biçme, Personelle müzakere, ĠletiĢim ağı 

oluĢturma 

  

 

   ĠĢletme 

Personel alma ve eğitme, Ayrıcalıklar ve 

ikramiyeler, Güvenlik, BiliĢim sistemleri, Bilet 

satıĢları ve kiralar, bakım, tıbbi acil yardım ve afet 

hizmetleri, Otopark, Teknoloji, UlaĢtırma 

  

 

  Pazarlama 

Tanıtım/Fiyatlandırma Halkla  ve medya ile 

iliĢkiler, Lisans verme, Televizyon Ġnternet ve 

Kablolu yayın hakları, Sponsorluklar ve reklam 

alma, isim hakları 

   

  Finans 

Muhasebe, Bütçe analizi, Sermaye planlama, 

Envanter ve satın alma, Seyahat 

   

   Hukuk 

SözleĢme görüĢmeleri, Sponsor Bulma, Sigorta 

Personelle iliĢkiler,Risk yönetimi,Yasalar kurallar 

ve yönetmelikler 

 

ġekil-5 : Toplam Tesis Yönetimi Paketi (Sunay, 2009). 

 

 

 

2.2.5.   Spor ĠĢletmelerinde Kalite AnlayıĢı 

  

           Ġnsanların spora veya genel anlamda sportif olaylara ayırdıkları zaman, günlük 

yaĢam aktivitelerinin içinde çok fazla zaman almıyor gibi görünse de, sporun çağdaĢ 

yaĢamın bir gereği olduğu düĢünüldüğünde geliĢmiĢ ülkelerde yeterli ilgiyi gördüğü 

söylenebilir. Çok çeĢitli sebeplerle spor yapılsa da, spora bir hizmet sektörü olarak 
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yapılan yatırımların ve iĢletmelerin artmasıyla birlikte, spor sektöründe kaliteli 

iĢletmelere duyulan ihtiyaçta aynı paralellikte artmaktadır (Wakefield ve Blodgett, 

1994). 

 

 

          Ġnsanların zamanlarını harcamayı tercih ettikleri sportif hizmetlerde, kalite 

unsurunu aramaları ya da kalitenin bu tür hizmetlerde aranan bir faktör olması ise, 

müĢterilerin kaliteye bakıĢ açısıyla doğru orantılıdır. Kalitenin değerlendirilmesinde 

Grönroos‟a göre, müĢteri tarafından iki tür kalite değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Kalitenin iki boyutundan biri olan teknik kalitede müĢteri “neyi‟‟alacağı sorusunun, 

fonksiyonel kalitede ise “nasıl‟‟ alacağı sorusunun cevabını aramaktadır ( Grönroos, 

1984). Spor iĢletmelerinde teknik kalite; sportif bilgi düzeyi, spor aletleri ve 

malzemeler konusundaki deneyim/teknoloji takibi, iĢletmede uygulanan sportif 

programlar hakkındaki bilimsel ya da güncel bilgileri içerebileceği gibi, spor yapılan 

alanın ergonomik özellikleri gibi konuları kapsayabilir. 

  

 

          Kalitenin ikinci çeĢidi olarak görünen fonksiyonel kalitede ise hizmetin 

müĢteriye ulaĢtırılmasında etkili olan esas faktörler yer almaktadır. Bunlar spor 

iĢletmesinin misyon, vizyon ve iĢletme stratejilerini de ortaya koymaktadır. 

ĠĢletmenin kalite kültürüne sahip olması, müĢteriye hizmet verebilecek yeterlilikteki 

elemanların varlığı, pazarlama ve satıĢ sonrası müĢteri hizmetleri, iĢletmenin fiziki 

etkenleri, kuruluĢ yeri gibi müĢteriye verilen hizmeti direkt etkileyen ve müĢterinin 

teknik kaliteye nazaran öncelikli olarak dikkate aldığı bu etkenler, fonksiyonel 

kalitenin belirleyicileridir. Kalitenin değerlendirilmesinde, genellikle müĢterinin 

hizmeti algılaması (algılanan hizmet kalitesi) esas olduğundan, iĢletmenin kalitesini 

de müĢteri açısından algılanan kalite belirler (Uyguç, 1998).       

 

 

 

 

 



25 

 

2.3.  PAZARLAMA 

 

          Pazarlama insanların çok eski yıllardan beri üzerinde çalıĢtığı ve baĢarıya 

ulaĢmak için baĢvurdukları önemli etkinliklerden biridir. Ġnsanlar tarih boyunca 

ürettiklerini satmak, gereksinimlerini karĢılamak, yaptıkları iĢin en iyisi olduğunu 

ispatlayabilmek, karĢılarındaki insanları kendilerine inandırabilmek için pazarlama 

etkinliklerinden faydalanmıĢlardır. Günümüzdeki teknolojik ve endüstriyel geliĢimle 

birlikte büyük bir hızla geliĢen pazarlama artık son derece önemli boyutlara 

ulaĢmıĢtır. Ġnsanlar uygulanacak tüm organizasyonların sonunda baĢarıya 

ulaĢabilmesi için pazarlamanın hayati bir önem taĢıdığını kabul etmiĢlerdir (Kotler 

ve Armstrong, 1993). 

 

 

          Amerikan Pazarlama Birliği, pazarlamayı, “malların  üreticiden   tüketiciye   

doğru akıĢını yönelten iĢletme eylemleridir‟‟ Ģekliyle tanımlamıĢtır (Pride ve Ferrelli, 

1989). 

     

 

          Modern anlayıĢta ise pazarlama, müĢteri ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlemek 

ve karĢılamak amacıyla yapılan mal ve hizmet değiĢim sürecini kapsayan faaliyetler 

bütünü olarak tanımlanmaktadır (Durusoy ve ġahin, 2000). 

 

 

 Birçok insan pazarlama faaliyetlerinin sadece büyük Ģirketler iĢin geçerli 

olduğunu düĢünürler. Ancak pazarlama, büyük-küçük, kar amaçlı olan ve olmayan  

her türlü örgüt için geçerli bir etkinliktir ve örgütlerin baĢarısında anahtar rol oynar. 

Bu amaçla, örgütlerin en güçlü yanlarını en etkili Ģekilde pazarlamaları ve bu yönde 

çalıĢmaları gerekmektedir. Kar amacı gütmeyen örgütler içinde, kendi örgütlerini en 

iyi Ģekilde pazarlamak örgüt etkinliklerinin devamının sağlanabilmesi açısından son 

derece önemlidir. Hatta pazarlama, sadece örgütler için değil kiĢiler  için de söz 

konusu olabilmektedir (Kotler ve Armstrong, 1993). 
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 Ġnsanlar pazarlamayı bir satıĢ ve reklam etkinliği olarak düĢünürler. Halbuki 

pazarlama çok daha geniĢ bir kavramdır. Bugün pazarlama  “anlatmak ve satmak” 

olarak değil, müĢteri-tüketici gereksinimlerini karĢılamak, tatmin etmek olarak 

anlaĢılmalıdır.(Kotler ve Armstrong, 1993). 

 

 

 

2.3.1.  Pazarlama Karması (BileĢenleri)    

 

         Pazarlamacıların, faaliyet gösterdikleri pazarlarda, önceden belirlemiĢ oldukları 

amaç ve hedeflerine ulaĢabilmek için kullandıkları pazarlama araçlarının bütünü 

pazarlama karmasını oluĢturmaktadır (Kotler, 2005).  

 

 

         McCarthy bu araçları dört geniĢ grupta toplayarak bunları, “Pazarlamanın 

4P‟si” diye adlandırmıĢtır. Bunlar product (ürün), price (fiyat), place (yer-dağıtım) ve 

promotion (promosyon/tutundurma)‟dur. Product (ürün); ürün çeĢidi, kalite, tasarım, 

özellikler, marka adı, paketlenme, ürün boyutları, servisler, garantiler ve iadelerdir. 

Price (fiyat); liste fiyatı, indirimler, ücretler, ödeme müddeti ve kredi Ģartlarıdır. 

Place (yer-dağıtım); kanallar, ele alınacak saha, sınıflandırma, mevkiler, envanter ve 

taĢıttır. Promotion (promosyon); satıĢ promosyonu, reklam, halkla iliĢkiler ve direkt 

pazarlamadır (Kotler, 2005). 

 

 

 

 2.3.1.1.  Ürün 

 

          Kitle üretiminin yerini büyük miktarlarda müĢteri isteklerine göre üretimin 

almasıyla birlikte, üreticiler bireysel tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarına uygun özel 

mal ve hizmetler oluĢturmak zorunda kalmıĢlardır. Yeni ekonomide tüketiciler fiilen 

üretim sürecine katkıda bulunabilmektedirler. Ürün çeĢidi arttıkça müĢterileri 

izlemek giderek zorlaĢtığından, müĢteriye özel konumlandırma ve sunum 
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stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ürünler arasındaki bol çeĢit ve türevler, onların 

fonksiyonlarından çok kiĢilerin bireysel tercihlerine kolaylık sağlayacak Ģekilde 

tasarlanmaktadır (Trout ve Rıvkın, 1999). 

 

 

          Çok sayıda markanın kalite ve prestij sağlamak üzere belli sınıflara hitap 

etmesi yanında marka olmayan, özelliği sadece taklit ve kopya olmaktan öteye 

gitmeyen ürünler de pazarda boy göstermektedir. Marka taklitlerinin dıĢında 

materyal taklitleri de dikkati çekmektedir: Yapay kürk, yapay deri gibi. Moda 

açısından bakıldığında, imajı yüksek olan bir ürünün kısa süre sonra bir nedenle veya 

nedensiz olarak aniden imaj kaybetmesi mümkündür. Burada ürünün müĢteri için 

ifade ettiği dikkate alarak (customer value) yeniden konumlandırma yapmak gerekir. 

Bilindiği üzere, “müĢteri tutumları değiĢtiğinde, mevcut ürünler teknolojinin 

gerisinde kaldığında ya da tüketicilerin kendilerine iliĢkin yerleĢik algılamasından 

uzaklaĢtığında ürünü yeniden konumlandırmak zorunlu hale gelir‟‟ (Trout ve 

Rıvkın,1999). 

 

 

 

2.3.1.2.  Fiyat 

 

         Fiyat, pazarlama karmasının gözle görülebilir bir unsurudur. Genellikle 

rakamla ifade edilebilir olarak düĢünülmesine rağmen birçok değiĢkeni içermektedir. 

Hizmete göre değiĢen biletler, özellikle de reklamcılık bir mübadele Ģekli olarak spor 

pazarlamasında yaygın bir uygulamadır. Bir olay için biletlerde indirim yapmak spor 

pazarlamacısı için yararlı bir stratejidir (Parkhouse, 1996).  

 

 

          SipariĢe dayalı üretimlerde fiyat farklılaĢtırması yapılabileceğinden bilinen 

fiyatlandırma yöntemleri dıĢına çıkarak “uzun vadede müĢteri değerini en çok 

arttıracak‟‟ bir fiyatlandırma politikası izlemek, farklı fiyatlarla çalıĢmayı 

gerektirecektir. Tüketicinin ürün çeĢitliliği içindeki anlık seçimleri, fiyatından dolayı 



28 

 

tercih edilen ürünlerin belirlenmesini zorlaĢtırmakta ve fiyatın rekabete konu 

olmasını zorlaĢtırmaktadır. 

 

 

 

2.3.1.3.  Tutundurma 

 

         Pazarlamacı, tutundurma stratejilerini geliĢtirerek, tüketicinin dikkatini 

çekerek, ürüne olan ilgisini uyandırarak ve bir istek yaratarak sonunda tüketiciyi 

ürünü almaya motive eder  (Parkhouse, 1996). 

 

 

         Parkhouse (1996)‟a göre reklam; medyanın sporda çok büyük rolü olması 

nedeni ile tutundurma karmasının en önemli elemanıdır. Yılda milyar dolarlar 

harcanan reklam, gazeteleri, doğrudan postayı, skorboardları, magazinleri, posterleri, 

spor alanı içerisindeki reklam panolarını, televizyon, açık alan, radyo, ulaĢım 

araçlarının boyanabilir kısımlarını, cüzdanlarda kullanılan kartları, sporcuların 

formalarını, biletlerin arka alanları ve spor programlarını kapsamaktadır. 

 

 

 

2.3.1.4.  Dağıtım 

 

 

          SipariĢ üzerine dağıtımı gerçekleĢtirerek gereksiz envanter ve lojistik 

maliyetlerinden kurtulmak isteyen iĢletmeler tüketici tercihlerini dikkate alarak, 

doğrudan ve hatta bire bir dağıtım modelleri üzerinde durmaktadırlar. Bu açıdan 

geleceğe bakıldığında, 

 

       • Saf lojistik hizmetler 

       • Online ve offline perakendecilerin birleĢmesi 

       • Deneyim pazarlaması gibi seçenekler görülmektedir  (Vescovi, 1999). 

 



29 

 

 2.3.2.   Hizmet Pazarlaması 

 

          Hizmet sektörünün geliĢmesi ve hizmet sektöründen beklenen karlılığın elde 

edilmesi, hizmet talep edenlerin istek ve ihtiyacına uygun kalite ve özellikte hizmet 

üretmekle mümkündür. Ġhtiyacı en iyi Ģekilde karĢılamak ve hizmet pazarını 

büyütmek için  hizmet tatmin düzeyini yükseltmek gerekmektedir. Hizmet talebini ve 

hizmet tatmin düzeyini artırmak için verilecek hizmeti önceden görülebilir hale 

getirmek ve mümkün olduğunca soyutluktan kurtarmak gerekir. Bu durum hizmet 

talebini artırdığı gibi,hizmetlerin pazarlanmasında karĢılaĢılabilecek birtakım 

güçlükleri de ortadan kaldırılacaktır (Karahan, 2001). 

 

 

1.Soyutluluk 

Hizmetler görülemez 

dokunulamaz,tadılamazlar 

2.Ayrılmazlık 

Hizmetler, Hizmeti verenden ayrılamaz 

3.DeğiĢkenlik 

Hizmetin Kalitesi onu kimin nerede, 

ne zaman, 

nasıl verdiğine bağlı olarak değiĢir 

4.Dayanıksızlık 

 Hizmetler depo edilemezler 

 

ġekil -1 :  Hizmetleri Karekteristik Özellikleri  (Kotler ve Amstrong, 1993). 

 

 

 

          Hizmet alanlarının çeĢitlilikleri göz önünde bulundurulduğunda sportif 

hizmetlerin sınıflandırılması ġekil-2 deki gibi yapılabilir. 
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                                         Hizmetin ÇeĢidi 

  Tesiste                                                                  Fonksiyonel                       BoĢ zaman  

harcanan zaman                                                       hizmetler                           hizmetleri  

                            Hizmet alanının   

                                  önemi 

 DüĢük                                                     DüĢük Yüksek 

(dakika)      

                                      DüĢük 

 
 Orta 

(saat) 

 

 

 

GeniĢ 

(gün)                        Yüksek 

ġekil -2:   Hizmet alanı çeĢitliliği (Wakefıeld  ve Blodgett ,1994). 

 

 

 

2.4.   SPOR  HĠZMETLERĠ PAZARLAMASI 

 

        “Spor pazarlaması” terimi ilk kez, tüketici faaliyetleri ile ilgili olarak 

endüstriyel ürünleri ve hizmet pazarlamasında giderek artan tanıtım aracı olarak 

sporun kullanılmasını tarif etmek amacıyla, 1978 yılında Advertising Age tarafından 

kullanılmıĢtır. Genel pazarlama tanımlarından adapte edilen spor pazarlaması; 

günümüzde, “spor tüketicilerinin ihtiyaç ve isteklerini karĢılamak amacıyla mal ve 

hizmet değiĢim sürecindeki tüm faaliyetlerin düzenlenmesini içermektedir” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Mullin, Hardy ve Sutton, 2000). 

 

 

          Günümüzün kitle iletiĢim araçları ve özellikle medyanın etkisiyle karlı bir 

reklam ve tanıtım aracı haline gelen spor, bir taraftan geniĢ kitlelerin yoğun ilgisini 

çeken bir gösteri ve eğlence faaliyeti olarak tüketim sektörüne dönüĢürken, diğer 

taraftan Ģirketler için önemli miktarlarda finans hareketlerinin yaĢandığı cazip bir 

ekonomik faaliyet alanı halini almaktadır (Can ve Soyer, 2000). 

Bankacılık iĢlemleri 

Kuru temizleme 

Minyatür golf 

Video oyun odaları 

Sağlık hizmetleri 

Avukat büroları 

Sportif olaylar  

Sıra dıĢı restoranlar 

Okullar 

Hastaneler 

 Dinlenme 

Eğlenme Parkları 
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          Spor pazarlamacıları, sporu veya spor ürünlerini bir yiyecek ya da temizlik 

malzemesi gibi satılmasına ve pazarlamasına karĢı çıkmaktadırlar. Pazarlama 

süreçleri incelendiğinde spor tesisleri, özel spor malzemeleri ve spor ekipmanları 

gibi, endüstriyel spor tüketim ürünlerinin pazarlaması, diğer tüketim ürünlerinin 

pazarlama süreçleri ile birbirine benzerlik göstermektedir. 

 

 

          Ancak spor olaylarının ve etkinliklerinin pazarlamasının müĢteri hizmetleri 

açısından farklılık göstermesi, tüketici ihtiyaçlarının artması ve bu alandaki rekabetin 

artması nedeniyle, genel pazarlama alanı içinde geniĢleyen, “Spor Pazarlaması” 

günümüzde yeni bir alan olarak karĢımıza çıkmaktadır. (Callecod ve Stotlar ,1990). 

 

 

 

2.4.1.  Spor Hizmetleri Pazarlamasında  Halkla ĠliĢkiler  

 

 

          Pazarlamanın bütün unsurlarıyla spor alanında etkin olmaya baĢlaması, 

pazarlama içindeki tutundurma faaliyetleri alanında önemli yeri olan halkla iliĢkilerin 

özellikle spor alanında daha fazla kullanılma gereksinimini doğurmuĢtur. Ġnsan 

sağlığı ve toplumsal yönleri açısından, spor sadece bir pazarlama aracı olarak 

kullanılmaya baĢlandığı anda asıl misyonundan uzaklaĢma tehlikesi ile karĢı 

karĢıyadır. Spor pazarlamasındaki ürün, halkla iliĢkiler sayesinde asıl misyonundan 

uzaklaĢmadan kullanılabilir. Özellikle bazı spor branĢlarında kullanılan sponsorluk 

faaliyetleri aslında halkla iliĢkiler çalıĢmalarının bir bölümünü oluĢturmaktadır. Bu 

çalıĢma sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılacak sponsorluk faaliyetlerinin 

birer halkla iliĢkiler çalıĢması olduğunu vurgulama amacını taĢımaktadır. Çünkü; son 

yıllarda sponsor ve sponsorluk kavramları iĢletmecilik alanında pazarlama iletiĢimi 

olarak veya halkla iliĢkiler aracı olarak oldukça sık kullanılmaktadır. Sponsorluk ve 

halkla iliĢkiler faaliyetlerine baktığımız zaman bu alandaki faaliyetlerin birçok ortak 

özelliğinin olduğunu görmemiz mümkündür. Örneğin her iki faaliyet de hedef kitleye 

yönelik olarak uzun vadede (bazen kısa süreli de olmaktadır, fakat bir verim elde 

edilmemektedir) kuruluĢ amaçlarını gerçekleĢtirmek amacıyla yapılmaktadır.    
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Sponsorluk ve halkla iliĢkiler faaliyetlerinin seçilmesi ve seçilen alanlarda faaliyette 

bulunulmasına karar verilmesinde, toplumun ihtiyaçlarının karĢılanması düĢüncesi de 

yer alarak kuruluĢların sosyal sorumlulukları ön plana çıkmaktadır (Okay, 1998). 

 

 

Kurum içi halkla 

iliĢkiler ortam ve araçlar 

Kurum dıĢı halkla 

iliĢkiler ortam ve araçlar 

Online halkla iliĢkiler 

ortam ve araçlar 
Sözlü ortam ve araçlar 

 

- toplantılar 

- danıĢma birimleri 

- kurum içi departman                 

   ziyaretleri 

- iĢgörenlerin ailelerine yönelik     

  Etkinlikler 

Basılı araçlar 

- gazeteler 

- dergiler 

- kitaplar 

- el kitapları 

- broĢürler 

- bültenler 

- yıllıklar 

- raporlar 

- mektuplar 

- afiĢler 

- rozetler, pullar ve damgalar 

Online araçlar 

 

- basım bültenleri 

- e-bültenler 

- sosyal medyalar 

- arama motoru 

 

Yazılı ortam ve araçlar 

 

- süreli yayınlar  

- mektuplar 

- pankartlar 

- afiĢler 

- broĢürler 

- yazılı diğer yayınlar 

Görsel ve iĢitsel araçlar 

 

- radyo 

- televizyon  

- sinema 

- web sayfaları 

- grafikler 

- fotoğraflar 

- ses ve görüntü dosyaları 

 

Diğer ortam ve araçlar 

 

- eğitsel faaliyetler 

- sosyal faaliyetler 

- duyuru panoları 

- kapalı devre radyo ve  

   Televizyon 

Organizasyon faaliyetleri 

 

- toplantılar 

- sergiler 

- fuarlar 

- festivaller  

- yarıĢmalar 

- açılıĢ ve yıl dönümü törenleri 

 

 

ġekil-3  : Sporda halkla iliĢkiler sürecinde ortam ve araçlar  (Okay, 1998) 
 

 
 
 

           Halkla iliĢkiler süreci dört aĢamadan oluĢur. ġekil-4 te görülen  dört aĢamanın 

bir bütünlük içinde ele alınması, her adımda gerekli önlemlerin alınması ve gereken 

özenin gösterilmesi, sürecin baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmasına olanak 

sağlayacaktır. 
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                                             Halkla  iliĢkiler  sürecinin  adımları 

 

Adım 1-  Var olan durumu değerlendirmek 

 

Adım 2-  Bir halkla iliĢkiler planı geliĢtirmek 

 

Adım 3-  Ġçsel ve dıĢsal paydaĢlara planı anlatma 

 

Adım 4-  Planın etkinliğini değerlendirmek, değiĢiklik yapma ya da geliĢtirme 

 

ġekil-4 :      Halkla iliĢkiler süreci   (Davis, 1994) 

 

 

 

 

 

2.4.2.  Spor Hizmetleri Pazarlamasında Sponsorluk 

 
          Sponsorluk algılananın aksine bağıĢ veya yardım değildir. Sponsorluk bir 

etkinliğe destek vererek kurumu, ürünü, hizmeti tanıtarak hedeflenen kitlenin bilinç 

altında marka imajını oluĢturmak veya güçlendirmek, indirekt olarak satın alma 

tercihlerini etkilemektir (http://www.sponsorluk.gov.tr/sponsorluk.htm). 

 

 

          Sponsorluk tek baĢına kural ve ilkeleri olan bir uygulama olmayıp, halkla 

iliĢkiler içinde yer alan bir teknikler bütünüdür. Sponsorluk tek baĢına ne reklam, ne 

propaganda ne de pazarlamadır. Onda bütün tekniklerin etkisi ve payı vardır. 

Sponsorluk bütün bu tekniklerden yararlanarak her iki tarafa yarar sağlayan bir 

uygulamadır (Kazancı, 2004). 

 

 

         Sponsorluk bir kuruluĢun halkla iliĢkiler çalıĢmalarına oldukça uygundur. 

Çünkü sponsorluk yapan kuruluĢun topluma karĢı olan sorumluluğunu da yerine 

getirmesini sağlayarak hem topluma hizmet etmekte hem de kuruluĢ imajının 

geliĢmesine katkıda bulunmaktadır. Sponsorluk ve halkla iliĢkiler faaliyetinin 

seçilmesi ve seçilen alanlarda faaliyette bulunulmasına karar verilmesinde toplumun 

ihtiyaçlarının karĢılanması düĢüncesi yer alarak kuruluĢların sosyal sorumlulukları 

ön plana çıkmaktadır (Okay, 1998). 
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          Sponsorluk aracılığı ile sporu kullanan Ģirket, markalar, dolaylı olarak reklam 

çalıĢmalarını gerçekleĢtirmektedirler. Sosyal anlamdaki spor pazarlaması için 

firmaların sporu kullanmak üzere sponsorluk yatırımında bulunmadığı görülür. 

Ancak bu alan için üretilecek toplumsal sosyal sorumluluk projeleri kurumların 

(Niğde Ünv. BESYO, 2008 ) pazarlama hedefleri için çok etkin bir sahadır. Topluma 

sporun ve hedeflenen branĢların sevdirilmesi konusunda yapılacak kreatif halkla 

iliĢkiler organizasyonları ve sponsorluk faaliyetleri etkin sonuçlar sağlayabilir.  

 

 

          Örneğin; “F1‟e ev sahipliği yapma Ģansını yakalayan son ülkelerden 

Malezya‟da yapılan bir araĢtırma, Malezya‟nın ihraç ettiği ürünlerin değerlerinin 

birim fiyatlarının, F1 sonrası, yüzde 10‟a yakın değer kazandığını gösteriyor” 

(Cumhuriyet Gazetesi, 2002). Pek çok farklı ülkeden pilot ve sponsora sahip olan ve 

dokuz aylık bir süreyi kapsayarak, her yıl yapılan Formula 1, tanıtım olanakları geniĢ 

bir organizasyondur. 

 

 

 

2.4.3.  Spor  Hizmetleri Pazarlamasında  Medya  

 

 

          GeçmiĢten günümüze, hem sporun medyaya, hem de medyanın spora etkisi 

görülmektedir. Özellikle sporun tüm dünyada bir sosyal olgu olarak gelmiĢ olduğu 

konumda kitle iletiĢim araçlarının büyük rolü olmuĢtur. DeğiĢik spor dallarının 

tanıtılıp yaygınlaĢtırılması, spor yapma olanağına sahip olmayan çoğunluğun spora 

ilgi duyması, kitle iletiĢim araçları sayesinde gerçekleĢmiĢtir. Ancak artık spor 

medyayı kontrol eder ve yönlendirir duruma gelmiĢtir. Medya, sporun bunca değiĢik 

çeĢidi, fizyolojisi, anatomisi, antrenman planlaması ve periyodlaması, organizasyon 

ve yönetimi, psikolojik ve sosyolojik yönü karĢısında gerekli uzmanlaĢmayı 

gerçekleĢtiremediği için geride kalmıĢtır. Özellikle profesyonel spor, gazetelerin spor 

sayfalarını ve televizyonların spor programlarını ele geçirmiĢ durumdadır 

(Öztürk,1998).  
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          Yeni teknolojik geliĢmeler, izleyicinin sadece medyanın ürünlerinin tüketicisi 

olarak değil aynı zamanda elektronik aygıtlarının da alıcısı ve kullanıcısı olarak 

tanımlanmasını sağlamıĢtır. Ġzleyici, medya endüstrilerinde yaĢanmakta olan 

telekleĢme ve birleĢmeler sonucunda çok daha büyük kitleler halinde medyanın 

karĢısında yer almaya baĢlamıĢtır. Bu durum özellikle geniĢ kitlelere eriĢme 

amacında olan reklam verenlerin iĢine yaramıĢtır. Ancak diğer yandan da, tematik 

kanalların ortaya çıkması, bu tür ürünlere ayrıca para ödeyip izlemeyi isteyen ve 

uzmanlaĢmıĢ tercihleri olan yeni bir izleyici kimliğini yaratmıĢtır. Dijital yayıncılığın 

getirdiği en önemli değiĢiklik yayınlarda interaktivitenin sağlanmasıdır. Ġzleyicinin 

televizyonu üzerinden yayın kuruluĢuna bağlanabilmesinin mümkün olmasıyla 

birlikte, artık geleneksel televizyonun tepeden inme ve tek yönlü iletiĢim modelinin 

değiĢtiğine inanılmaktadır (Çaplı, 2002). 

 

 

          Ġnteraktivite bilinçli hedeflerin kendi programlarını ve isteklerini sağlamak 

amacıyla yayın merkezleriyle iletiĢime geçmelerini gündeme getirdiği andan itibaren 

izleyicilerin interaktif davranıĢlarının tespiti ve tasniflenmesini kolaylaĢtırmıĢtır. 

Pazarlama stratejilerini belirleyecek kurumlar açısından bu bilgiler kamuoyu 

araĢtırma bilgileri haline dönüĢmektedir (Çaplı, 2002).  

 

 

          Bugün için interaktivite dört temel yöntemle sağlanmaktadır. Bunlardan 

birincisi izleyiciye  zamanlama açısından daha fazla denetim olanağı vermektedir. Bu 

yöntemle, “istediğin zaman izle” yöntemiyle, izleyici izlemek istediği programları 

ana merkezden kendi seçtiği zaman dilimi içerisinde televizyonuna 

indirebilmektedir. Ġkinci olarak, Avrupa‟da Sky Sports Extra Kanalı ve ABD‟de 

ESPN gibi bazı spor kanalları, izleyicilerine yayın sırasında kamera açılarını 

değiĢtirebilme ve anında tekrar görüntüleme olanakları sağlamaktadırlar. Fransa‟da 

Canal Plus izleyicileri, Formula yarıĢlarını izlerlerken, arabanın içerisinde ya da 

pistin yanındaki teknik destek ünitelerinde yer alan kameraların görüntülerini 

seçebilmektedirler. Üçüncü olarak, programlarla ilintilendirilen web siteleri aracılığı 

ile izleyiciler yayın sırasında internet üzerinden televizyon kanalına e-posta 
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gönderebilmektedirler. Dördüncü olarak izleyiciler farklı yöntemler aracılığı ile 

programlara katılabilmekte ve diğer izleyicilerle ortak platformlarda etkileĢim 

içerisine girebilmektedirler (Çaplı, 2002). 

 

 

          Spora aktif veya pasif olarak katılan insan sayısının milyarlarla ifade edilmesi 

sporu, medya yöneticileri için cazip bir duruma getirmiĢtir. Ġnteraktif yayıncılıkta 

özellikle spor kanalları örneklerinin çok olma nedeni sporun doğal iletiĢim gücüne 

bağlanabilir. Bu nedenle medyanın ve sporun iç içe olması doğaldır.  

  

 

          Markaların sporun iletiĢim gücünü kavramasıyla birlikte ekranlar spor temalı 

reklamlar kullanılmaya baĢlamıĢtır. Bugün pek çok marka, imajına ve tüketici 

tercihlerine katkıda bulunmak için mesajını spor üzerinden iletmeye çalıĢmaktadır. 

Çünkü; bütün dünyanın birlikte tüketebildiği yegane ürün, farklı kültür ve sosyal 

statülerden insanların bir araya gelebildiği tek ortak payda spordur. Herkese hitap 

etme gücüyle aynı zamanda eĢsiz bir dil olarak da tanımlanan spor, geliĢen teknoloji 

ve iletiĢim araçlarının çoğalması ile birlikte, global dünyada pazarlamanın en büyük 

silahı haline gelmiĢtir. Spor bugün onun (Bozkurt ve Kartal, 2008 )iletiĢim gücünü 

kavrayan markaların reklam ve pazarlama stratejilerinde kullandıkları en büyük 

yatırım alanı olmuĢtur. Dünya genelindeki 30 milyar dolarlık sponsorluk 

harcamalarının yüzde 80‟inin spor alanına yapılması bunun en iyi göstergesidir 

(http://www.marketingturkiye.com/BilgiBankasi/Detay/?no=15).  

 

 

 

2.5.  SPOR HĠZMETLERĠNĠ KULLANAN TÜKETĠCĠ 

 

           Tüketici; son kullanım amacı ile ürün ve hizmetleri satın alan, kullanan kiĢi 

anlamına gelmektedir (OdabaĢı ve BarıĢ, 2003). Tüketici kavramını bir baĢka Ģekilde 

Ģöyle de açıklayabiliriz; tatmin edilecek ihtiyacı, harcayacak parası ve harcama isteği 

olan kiĢi, kurum ve kuruluĢlar olarak ifade edilmektedir (Mucuk, 1990). 
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          Hizmet sektörünün en önemli varlıklarında birisi, kurumsal kimliktir. 

Kurumsal kimliğin sevimsiz olması halinde müĢteri kitlesi sunulan hizmete ilgisiz 

kalacaktır. Tüketiciler genel olarak söz konusu ihtiyacı karĢılayacak bir çok mal ve 

hizmetlerle karĢı karĢıyadırlar. Bunlar arasında ne Ģekilde seçim yapacakları, 

kendilerine sunulan pazar fırsatları hakkındaki memnuniyetleri bunlara yükledikleri 

değerlerle iliĢkilidir. Memnun tüketici yeniden satın alır ve diğerleriyle ürün 

hakkındaki olumlu deneyimlerini paylaĢır (Akdeniz, 2004).  

 

 

 

 2.5.1. Tüketici Özellikleri : 

 

           Tüketici ile ilgili önemli görülen özelliklerden bazılarını Ģöyle sıralamak 

mümkündür. 

 

 Tüketici sadece hizmeti alan ve   aldığı hizmeti tüketen taraf değildir. 

 

 Tüketici hizmetin üretilmesinde ve arzında etkili olan, karĢılıklı etkileĢim 

tarafı olan kimsedir. 

 

 Tüketici giderek daha aktif ve taleplerini anında yönelten bir kimliğe 

kavuĢmuĢtur. 

 

 MüĢterinin ihtiyaçları zaman içinde hızla değiĢim gösterir. DeğiĢen 

gereksinmelere göre yeni ürünler geliĢtirmek gerekir (Akdeniz, 2004).  

 

 

 

   2.5.2.  Tüketicilerin  Satın Alma DavranıĢlarını Etkileyen Faktörler : 

 

           Tüketici satın alma kararı değiĢik yöntemlerle verebilmektedir. Ancak bu 

kararları verirken değiĢik faktörlerden etkilenme oranı çok yüksektir. Bunlara satın 
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alma ortamıyla iliĢkili geçici baskılardır denilebilir (OdabaĢı ve BarıĢ, 2003). Satın 

alma kararını etkileyen bu faktörler satın alma kararı verildikten sonra her evrede 

tüketicileri etkilemektedir. Bu faktörler ; 

 

 KiĢisel faktörler (yaĢ, cinsiyet, aile yapısı, eğitim ve öğrenim durumu) 

 Ekonomik faktörler (gelir düzeyi) 

 Psikolojik faktörler (insan davranıĢı, gereksinimi, kiĢiliği, duyguları) 

 Sosyolojik faktörler (aile yapısı, sosyal ve kültürel çevre) (Akdeniz, 

2004). 

 

 

 

2.5.3.  Tüketici ĠliĢkileri 

 

           Spor tesislerine devam eden her müĢterinin beklentileri ve katılım sebepleri 

farklıdır. Kimi müĢteri sağlıklı yaĢam, kimi müĢteri stres atmak, kimileri ise 

tamamen zayıflamak için programlara katılmaktadır. 

 

 

            Hizmetin sınırsızlığının önemli olduğu günümüz toplumunda beklentilerin 

hiç bitmeyecek olmasına rağmen, bunların en kısa zamanda çözüme kavuĢturulması 

da müĢterinin o tesisi seçmesinde önemli bir etken olacaktır. Dolayısıyla tesis 

yönetimi, müĢteri ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayacak Ģekilde müĢteri 

memnuniyetini sağlayacak stratejileri geliĢtirmelidir (Akdeniz, 2004).  

  

MüĢteri iliĢkileri evreleri ;  
 

 MüĢteriyi tanımlama 

 MüĢteriyi gruplama 

 KiĢiselleĢtirme 

 MüĢteriyle iletiĢim kurma (Akdeniz, 2004). 
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2.6. SPOR HĠZMETLERĠ HAZIRLAYIP SUNAN ĠġLETMELERDE 

STRATEJĠ 

 

          Strateji, iĢletmenin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, iĢletme ve çevresi 

arasındaki iliĢkilerin analiz edilerek bu amaçların gerçekleĢmesi için, gerekli 

etkinliklerin yeniden düzenlenmesi, gereksinim duyulan kaynakların uzun dönemde 

etkili olacak Ģekilde dağıtılmasıdır (Hans, 1984).   

 

 

        Strateji, gelecekte oluĢabilecek sorunlar veya fırsatlar karĢısında hedef belirleme 

ve bu hedefe ulaĢabilmek için alınan kararlar ve bu kararların uygulanması 

sonucunda oluĢan faaliyetlerdir (OdabaĢı, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ġekil-6:  Stratejik Pazarlama Planlaması (OdabaĢı, 2000). 
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 2.6.1.  Spor Hizmeti Sunan ĠĢletmelerde Pazarlama  Stratejileri  

 

 

          Pazarlama stratejileri, pazarlama amaçlarına nasıl ulaĢılacağını gösterir ve 

iĢletmenin belli bir pazarda ne yapacağının genel görüntüsünü verir. Pazarlama 

stratejilerin, bir hedef pazarın (ya da pazarların) belirlenmesi ve buna uygun 

pazarlama karmasının geliĢtirilmesiyle ilgilidir (Mucuk, 1990). 

 

 

 

 

           Spor iĢletmesi, her yaĢta insanın sağlıklı yaĢayabilmesi için kamu ve özel 

kuruluĢlar tarafından her türlü branĢa hizmet veren aktivite yerleridir. Spor 

merkezlerinin birçoğu, ağırlık salonlarından saunalara kadar farklı bölümlerle 

tüketicilere hizmet sunmaktadırlar. Günümüzde spor tesisleri, müĢteri merkezli ve 

hizmet sunan kurumlar olarak müĢteri memnuniyetini sağlamak durumundadırlar. 

MüĢteriler katıldıkları merkezden memnun oldukları takdirde tekrar geleceklerinden; 

hizmetin, ürünlerin ve faaliyetlerin sunuluĢu diğer hizmet iĢletmelerinde olduğu gibi 

spor tesisleri için de önemlidir. MüĢteri beklentilerini karĢılamak için kaliteli hizmet 

sunma Ģartı, spor tesisi yöneticilerini devamlı bir iyileĢme çabasına itmektedir. 

MüĢteriler artan kalite beklentisinde olduklarından kaliteli hizmetin sunulmaması, 

müĢteri kaybıyla sonuçlanacaktır. Spor tesislerine devam eden her müĢterinin 

beklentileri ve katılım sebepleri farklıdır. Kimi müĢteri sağlıklı yaĢam, kimi müĢteri 

stres atmak, kimileri ise tamamen zayıflamak için programlara katılmaktadır. 

Hizmetin sınırsızlığının önemli olduğu günümüz toplumunda beklentilerin hiç 

bitmeyecek olmasına rağmen, bunların en kısa zamanda çözüme kavuĢturulması da 

müĢterinin o tesisi seçmesinde önemli   bir  etken olacaktır (Akdeniz, 2004). 

Dolayısıyla    tesis   yönetimi, müĢteri   ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayacak Ģekilde 

müĢteri memnuniyetini sağlayacak stratejileri geliĢtirmelidir. 

 

  

 

 

2.6.1.1.  Tüketici ĠliĢkileri Stratejileri 
 

 

 MüĢterileri geri kazanma (win-back), 
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 MüĢterilerde sadakat yaratma (loyalty), 

 Yeni müĢteri bulma (prospecting), 

 Mevcut ve potansiyel müĢterilere çapraz satıĢ yapma (cros-selling)  (OdabaĢı,  

           2000). 

 

 

 

2.6.1.2.  Ürün Stratejileri 

 

 Ürünlerin tasarım, ambalaj, markalama ve satıĢ sonrası hizmetleriyle ilgili  

            stratejiler mutlaka orta sınıf tüketicilerin taleplerine uygun olması gerekir.  

 

 Mevcut mal ve hizmetleri o ülke tüketicilerinin satın alma alıĢkanlıklarına    

            uyarlamak gerekmektedir (Grewal, Krishnan, Baker ve Borin,1998).  

 

 

 

2.6.1.3.  Fiyatlama Stratejileri 

 

          Fiyatlama stratejisinin amacı, diğer firmalara göre karĢılaĢtırmalı bir üstünlük 

yaratmak ve bunları korumaktır. Bu ise ideal olarak, gerçekleĢtirilebilir kar marjını 

sağlayacak fiyat düzeyinde oluĢturulabilir ( Morris, 1995). 

 

 

      

 Talebe Göre Fiyatlandırma : 

 

          Tüketicinin sunulan ürün veya hizmete olan talebi dikkate alınarak 

gerçekleĢtirilmektedir. Modern pazarlama anlayıĢı içerisinde değerlendirilen bu 

stratejide, fiyat farklılaĢtırması, alıcıların kabulü (değer fiyatlandırması), psikolojik 

fiyatlandırma gibi değiĢik yöntemler kullanılabilmektedir (Topkar, 2005). 
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 Psikolojik Fiyatlandırma :  

  

          ĠĢletmeye psikolojik üstünlük sağlayan fiyatlandırmanın baĢlıcaları Ģunlardır: 

 

- Küsuratlı (Kalanlı) Fiyatlandırma. 

- Sabit (DeğiĢmez) Fiyatla Fiyatlandırma. 

- Prestij Fiyatlaması. 

- Miktar Ġndirimi Yoluyla Fiyatlandırma(Türk ve Süngü, 2004). 

 

 

 

 Yeni Ürünün Fiyatlandırılması : 

 

          Pazara ilk kez sunulan bir mamulle pazara ilk kez giren iĢletmenin sonradan 

baĢkaları tarafından taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur.  

 

 

          Fiyat ve fiyat saptama iĢlemi muhtemel rakiplerin benzer mamuller geliĢtirip 

pazara girme cesaretlerini kırıcı bir tarzda (az bir karla düĢük fiyat uygulamadaki 

gibi) bir araç olarak kullanılabilir (Türk ve Süngü,  2004). 

 

 

 

 Pazarın Kaymağını Alma 

 

          Amaç, hedef alınan  pazarda yüksek fiyat ödeyebilecek mevcut ve muhtemel 

müĢterilerden yararlanmaktır. Gelir düzeyi yeterli, mal veya hizmeti satın alma 

arzusu kuvvetli pazar bölümlerinden baĢlayarak, gelir seviyeleri düĢük ve satın alma 

arzusu daha az olanlara doğru sıra ile gidilir. 
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      Birçok firma pazarın kaymağını alma veya talep eğrisi yönünde fiyatını düĢürme 

adı verilen fiyat stratejisini uygulamaktadır. Firma daha sonra ürünün fiyatını tamamı 

ile düĢürme niyetinde bile olsa baĢlangıç fiyatını yüksek belirlemektedir. Ürün 

piyasaya ilk defa sürüldüğünde, yüksek fiyattan bu ürünü almak isteyecek  bir sürü 

tüketici olacak, bu talep çeĢidi tüketildikten sonra fiyat düĢürülecek ve ürün yeni bir 

tüketici grubu için cazip hale getirilecektir (Moyer ve Mcguigan, 1993). 

 

 

 Pazarın Derinliğine Girme  

 

          Bu tür stratejilerde baĢlangıç fiyatı oldukça düĢük tutulup kısa dönemli 

karlardan ödün verilerek uzun dönemde piyasa payı arttırılmaya çalıĢılır. Ürünün 

düĢük fiyatı ürün geliĢme aĢamasına geldiğinde genellikle artırılır. Burada firmanın 

amacı kendilerine bağlı müĢteriler oluĢturmaktır (Shim ve Siegel, 1998).      

 

 

           Ürünün yaĢam döngüsündeki baĢlangıç aĢamasında düĢük fiyattan 

kaynaklanan kayıp birden fazla ürüne sahip firmalarda olgunluk aĢamasındaki para 

getiren ürünlerle finanse edilecek, tek bir ürüne sahip firmalarda ise durumu anlayan 

ve sağlam sinirlere sahip bankacılar ve yatırımcılara sahip olmakla 

çözümlenebilecektir (Nellis ve Parker, 1997). 

 

 

           Fiyatlandırmada dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur kredi kartı v.s. gibi 

kolaylaĢtırıcı unsurların sistemde yer almasıdır. ĠĢletmeler liste fiyatlarını aynı tutup, 

taksitli satıĢlarla, fiyatlarını cazip hale getirmelidirler. 

 

 

2.6.1.4.    Dağıtım Stratejisi 

 

           Dağıtım kanalı faaliyetlerinin analizinde ilk basamak kanal amaçlarını 

iĢletmenin temel amaçları ve stratejileri açısından belirlemektir. Dağıtımda, 
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doğrudan dağıtım mı uygulanacağına ya da perakendeci mi, yoksa toptancı mı 

kullanılacağına, toptancı yoluyla satıĢ seçilmiĢse ne çeĢit ve ne miktar toptancıya 

gereksinim olduğuna ve aracılar üzerinde ne miktar denetim kurulabileceğine 

yöneticilerin karar vermesi gerekir. Kanal yapısı kararında özellikle, pazar payı ve 

karlılık gibi iki temel kanal amacını en düĢük maliyetle ve en iyi Ģekilde 

gerçekleĢmesini sağlayacak kanal alternatifleri üzerinde durulur (Tokol, 2000). 

 

 

 

2.6.1.5.   Tutundurma Stratejisi  

 

           Tutundurma, tüm pazarlama stratejilerinin hareket noktasını oluĢturan pazarlama 

değiĢkenlerinden bir tanesidir. Yoğun rekabet ortamında tüketiciler gittikçe daha seçici 

olmaya baĢladıklarından  iĢletmeler kendi ürün ve hizmetlerine olan talebi arttırmak için 

tutundurma çalıĢmalarına baĢvurmaktadırlar (Biçkes ve Deniz, 2002).  

 

 

 Ambalajlama ve marka ismi belirlemede tüketicilerin önem verdiği 

değerleri rencide edecek uygulamalardan kaçınılmalıdır yararlanılmalıdır 

(Grewal, Krıshnan, Baker ve Borın, 1998).  

         

 Markalarda kullanılan logoların yerel anlamlarının araĢtırılması 

gerekmektedir. YanlıĢ algılamalara meydan verecek iĢaretlerden 

kaçınmalı, mümkünse akılda kalıcılığı arttırmak için tüketiciler üzerinde 

olumlu etkileri olan referans gruplarından( ünlü yerel sporcu, sanatçı 

v.s.)yararlanılmalıdır (Grewal, Krıshnan,  Baker ve Borın, 1998).  

 

 Tüketicilerin pek çok ürünler yeni tanıĢtığı dikkate alınacak olursa, 

tutundurma faaliyetlerinde iletilecek mesajların duygusal olmaktan 

ziyade “ bilgilendirici, gerçekleri açıklayıcı ve öğretici” olması gerekir.  
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 Reklam kampanyalarının “farkında olmayı sağlamak” üzerinde 

oluĢturulması toplumların referans gruplarından yararlanılması iĢletmeler 

büyük avantajlar sağlayacaktır.  

 

 Promosyonlar ve sponsorluklar tüketicilerin ilgisini daha çabuk çekecek 

güçtedirler (Chen, Monroe, Lou, 1998). 
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BÖLÜM III 

 

GEREÇLER VE YÖNTEM 

 

 

 

 

          Bu bölümde araĢtırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve 

verilerin analizi konuları açıklanmıĢtır. 

 

 

3.1.  ARAġTIRMANIN MODELĠ 

           

          SeçilmiĢ bazı özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ve üyeliği 

devam ettirme nedenleri hakkındaki görüĢlerini değerlendirmek amacıyla Gill ve ark. 

(1983) tarafından  geliĢtirilmiĢ Spora Katılım Güdüsü Ölçeği‟nden esinlenerek 

hazırlanan yeni bir ölçek kullanılmıĢtır.  

 

 

          Ölçek likert tipi katılım derecelerini ölçen karĢılıklarla hazırlanmıĢ 

önermelerden oluĢmuĢtur. Bu önermeler 30 madde ve maddelerin karĢılıkları olarak 

“tam önemli (5)”, “çok önemli(4)”, “orta düzeyde önemli (3)” ,“az önemli  (2)”  ve 

“hiç önemli değil (1)” Ģeklinde değerlendirilmiĢtir.  

     

 

  Verilen Ağırlık                            Seçenekler                                    Sınırı 

       1                                            Hiç önemli değil                           1.00-1.79 

       2                                              Az önemli                                   1.80-2.59 

       3                                       Orta düzeyde önemli                         2.60-3.39 

       4                                              Çok önemli                                 3.40-4.19 

       5                                              Tam önemli                                4.20-5.00 
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3.2.  EVREN  VE  ÖRNEKLEM 

 

          AraĢtırma evrenini  Ankara ilindeki  500‟den daha fazla üye sayısına sahip  

sekiz özel  spor iĢletmelerinden, rastgele seçilmiĢ olan United Clubs, Sports 

International, Pelops Clubs ve Oranium Sports  üyeleri oluĢturmuĢtur. AraĢtırma 

kapsamında yer alacak spor iĢletmelerinin seçiminde; 

 

 Profesyonel iĢletme anlayıĢına sahip özel veya tüzel kiĢiler tarafından 

yönetilmesi, 

 Hizmetlerin yıllık veya aylık üyelik sistemiyle, ücret karĢılında verilmesi, 

 Hizmetlerin sadece sportif değil, sağlık, dinlenme ya da kiĢisel bakım 

birimlerini de kapsayacak Ģekilde yürütülmesi, 

 Personelin alanında uzaman veya deneyimli kiĢilerden oluĢmasına dikkat 

edilmiĢtir. 

 

           AraĢtırmaya, dört özel spor iĢletmelerinden rastgele örneklem yöntemi ile 

seçilmiĢ  18-65 yaĢ arası 500 üye  katılmıĢtır. 

 

 

 

3.3.  VERĠLERĠN TOPLANMASI 

      

          AraĢtırma ile ilgili literatür taranarak araĢtırmanın kavramsal çevresi 

belirlenmiĢtir. 

 

 

          Verilerin toplanması sırasında ilgili literatür taranarak, araĢtırmanın alt 

amaçları ile ilgili yazılı kaynaklardan gerekli ham veriler derlenmiĢ, bu verilerden 

yararlanarak ölçme aracı geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalıĢması bu 

araĢtırma kapsamında yapılmıĢtır. Ölçme aracının yapı geçerliliği için madde toplam 

korelasyon analizi ve faktör analizi yapılmıĢtır. Güvenirlik için alfa katsayısına 

bakılmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliliği için madde toplam korelasyon değerine 
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bakılmıĢtır. Madde toplam korelasyonu katsayısının en az  ,25 olması istenir (Alpar, 

2006). Bu durumda  6 madde, değeri  ,25‟in altında kaldığı için ölçekten 

çıkarılmıĢtır. Faktör analiz sonucu ölçeğin iki faktörlü olduğu saptanmıĢtır. Birinci 

faktörde 14, ikinci faktörde ise 10 maddenin yer aldığı görülmüĢtür. Özel spor 

iĢletmelerine üye olan kiĢilere  uygulanan ankette, kiĢisel bilgilerle ilgili dört, birinci 

faktör olan kiĢisel boyutlarla ilgili 14, toplumsal  boyutlarla ilgili 10 madde yer 

almaktadır. Ölçme aracının güvenirliği için hesaplanan Alpha iç tutarlılık katsayısı 

0,84‟tür. 

 

 

          Verilerin değerlendirilmesinde ve bulunan değerlerin hesaplanmasında SPSS 

15.0 istatistik paket program kullanılmıĢtır. 

 

  

          Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalıĢması bu araĢtırma kapsamında yapılmıĢtır. 

Ölçme aracının yapı geçerliği için madde toplam korelasyon analizi ve faktör analizi 

yapılmıĢtır. Güvenirlik için alfa katsayısına bakılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan 

ölçeğin sonuçları  Çizelge 1‟ de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Çizelge 1.  Güvenirlik Testi 
 
 

SORULAR 

 

Ortalama 

 
 

Varyans Analizi 

 

Madde Toplam 

Korelasyon 

Puanları 

Alfa Katsayısı 

 

S1 92,6122 220,290 ,416 ,837 

S2 93,2854 222,715 ,315 ,841 

S3 92,1155 238,500 -,067 ,853 

S4 92,5664 219,434 ,433 ,837 

S5 92,1743 244,275 -,195 ,859 

S6 91,4553 230,589 ,204 ,843 

S7 92,5425 215,249 ,545 ,833 

S8 92,0806 216,546 ,510 ,834 

S9 91,6580 

 

226,125 

 

,313 

 

,840 
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Çizelge 1. Güvenirlik Testi (devamı) 

 

SORULAR 

 

Ortalama 

 
 

Varyans Analizi 

 

Madde Toplam 

Korelasyon 

Puanları 

Alfa Katsayısı 

 

S10             92,5839          212,746                ,622                 ,830 

S11 93,2113 219,709 ,431 ,837 

S12 93,1590 219,553 ,465 ,836 

S13 91,9390 222,271 ,381 ,838 

S14 92,4749 214,455 ,501 ,834 

S15 91,3050 225,095 ,450 ,838 

S16 93,0893 217,208 ,465 ,835 

S17 92,1002 216,077 ,576 ,832 

S18 91,5730 225,560 ,369 ,839 

S19 93,2135 220,063 ,359 ,839 

S20 91,2549 236,483 ,008 ,847 

S21 93,0327 214,656 ,539 ,833 

S22 93,8061 225,768 ,301 ,841 

S23 92,6754 222,517 ,311 ,841 

S24 91,1699 233,836 ,138 ,844 

S25 93,8301 224,609 ,409 ,838 

S26 94,3900 233,313 ,203 ,843 

S27 92,4858 225,015 ,260 ,843 

S28 91,9325 215,923 ,573 ,832 

S29 92,4270 216,206 ,551 ,833 

S30 93,3900 219,391 ,427 ,837 

 

 

 

          Faktör analizi yapılmadan önce, verilerin faktör analizine uygun olup 

olmadığına bakmak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri .876 

bulunmuĢtur.Veriler üzerinde faktör analizi yapılabilmesi için minimum KMO değeri 

.60 olmalıdır (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2007). Bu durumda gözlenen  .876‟lık  

KMO değeri verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Diğer 

yanda 30 maddenin faktör analizi için  Barlett testi sonucu [4052.394 (p<0.01)] 

olarak bulunmuĢtur. KMO ve Barlett testi sonuçları bu veriler üzerinde faktör analizi 

yapılabileceğini ortaya koymuĢtur. Herhangi bir maddenin ölçekte yer almasına karar 

verilirken faktör yük değerinin .30 ve daha yukarı olması ölçüt alınmıĢtır 

(Büyüköztürk, 2002).  Buna göre ölçekten  toplam 6 madde atılmıĢtır. Atılan 

maddeler ; „„3. Kilo vermek‟‟, „„6. Formumu korumak‟‟, „„7. Heyecanı sevmek‟‟ , 

„„20. Sağlığımı korumak ‟‟, „„ 24. Fiziksel olarak sağlıklı olmak‟‟, „‟27. Genç 
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kalmak‟‟.Geriye kalan 24 madde 2 boyut olarak  ele alınmıĢtır. Birinci boyutun  yük 

değeri, .76 ile   .37 arasında değiĢmektedir. Ġkinci boyutun yük değeri ise  .75 ile  .41 

arasında değiĢmektedir. 

 

 

          Faktör analizi sonucu iki boyutta ele alınan ölçekte, birinci boyutta 14 madde, 

ikinci boyutta ise 10 maddenin yer aldığı görülmüĢtür. Ölçeğin boyutları, birinci 

boyut kiĢisel, ikinci boyut toplumsal olarak adlandırılmıĢtır. Ölçeğin güvenirliği için 

hesaplanan Alpha iç tutarlılık katsayısı, birinci boyut için  .87 ve ikinci boyut için .81 

olarak bulunmuĢtur.Bu durumda ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiĢtir. 

 

 

 

3.4. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

 

          Veriler faktör analizi ile 2 boyuta  ayrılmıĢ ve analizler faktör üzerinden 

yapılmıĢtır. Verilerin  normallik sıralamasına göre  normal dağılmadığı görülmüĢtür. 

Normal dağılım göstermeyen veriler için nonparametrik testlerden  Mann-Whitney U 

ve Kruskal Wallish (ANOVA) testleri kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada hata düzeyi 0.05 

olarak alınmıĢtır. 
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BÖLÜM  IV 

 

BULGULAR 

 

 

          Bu bölümde ölçekten elde edilen bulgulara, çizelgeler ve açıklamalarıyla yer 

verilmiĢtir. 

 

 

Çizelge 2. Özel Spor ĠĢletmelerine Üye Olan ve Üyeliğini Devam Ettiren 

KiĢilerin  KiĢisel Bilgileri  

 

    AraĢtırmaya katılan üyelerin kiĢisel bilgileri hakkında bulgular  tabloda 

verilmiĢtir. 

 

DeğiĢkenler Alt Kategoriler F % 

Cinsiyet 

 

Erkek 262 52.4 

Kadın 238 47.6 

 

 

YaĢ 

25 yaĢ ve altı 30 6 

26-32 yaĢ arası 104 20.8 

33-39 yaĢ arası 135 27 

40-46 yaĢ arası 151 30.2 

47 yaĢ ve üstü 80 16 

 

 

Meslek 

Kamu çalıĢanı 266 53.2 

Özel sektör 141 28,2 

Ev hanımı 33 6.6 

Öğrenci 24 4.8 

Emekli 36 7,2 

 

 

Üyelik Süresi 

0-5 ay 61 12.2 

6-11 ay 154 30.8 

1-3 yıl 140 28 

3 – 5 yıl 99 19.8 

5 yıl üzeri 46 9.2 
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          Ölçeğe cevap veren üyelerin cinsiyet, yaĢ, meslek ve üyelik süresi dağılımları 

çizelgede verilmiĢtir. Çizelge 2‟e göre araĢtırmaya katılan üyelerin cinsiyetlere göre 

dağılımı  incelendiğinde toplam üyelerin 262 (%  52,4) erkek, 238 (%  47,6)    kadın 

oldukları görülmektedir. Üyelerin yaĢ durumları incelendiğinde 25 yaĢ ve altı 

üyelerin 30 (%6), 26-32 yaĢ arası üyelerin 104 (%20,8), 33-39 yaĢ arası üyelerin 135 

(%27), 40-46 yaĢ arası üyelerin 151 (%30,2), 47 yaĢ ve üstü üyelerin ise 80 (%16) 

olduğu görülmüĢtür. Üyelerin meslek gruplarına göre durumları incelendiğinde kamu 

çalıĢanı 266 (%53,2), özel sektör 141 (%28,2), öğrenci 24(%4,8), emekli 36 (%7,2), 

ev hanımı 33(%6,6) olarak görülmüĢtür. Üyelerin üyelik süreleri incelendiğinde ise 

0-5 ay 61(%12,2), 6-11 ay 154(%30,8), 1-3 yıl 140 (%28),  3-5 yıl 99 (%19,8), 5 yıl 

ve üzeri 46 (%9,2) kiĢi olduğu görülmektedir. 

 

 

 

Çizelge 3.  Spor ĠĢletmelerine Üye Olan KiĢilerin Üye Olma  Ġle Ġlgili Tespitler 

 

          Ankara‟da ki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ilgili bulguları 

aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

MADDELER  SS ÖNEM SIRALAMASI 

1. Becerilerimi  

 geliĢtirmek 

3.07 1.28 14 

2. ArkadaĢlarımla  

birlikte olmak 

2.42 1.38 20 

4. Enerjimi tüketmek 3.11 1.28 13 

7. Heyecanı sevmek 3.12 1.29 

 

12 

8. Rutinin dıĢına    

çıkmak 

3.61 1.29 6 

9. Spor alıĢkanlığı  

 kazanmak 

4.06 1.10 2 

10. Yeni beceriler  

 öğrenmek 

3.17 1.27 10 

11. Yeni 

arkadaĢlarla  

 tanıĢmak 

2.42 1.27 20 

12. Ġyi olduğum  

konuda bir Ģeyler  

 yapmak 

2.55 1.19 18 
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Çizelge 3.  Spor ĠĢletmelerine Üye Olan KiĢilerin Üye Olma  Ġle Ġlgili Tespitler 

(devamı) 

 

MADDELER  SS ÖNEM SIRALAMASI 

13. Stres atmak 

 

3.78 1.22 4 

14. GüzelleĢmek 

 

3.20 1.44 9 

15. Egzersiz yapmak 

 

4.40 .85 1 

16. Bir Ģeylerle 

      UğraĢmak 

2.60 1.34 17 

17. Hareketi sevmek 3.53 1.20 7 

18. Kaslarımı 

     güçlendirmek 

4.06 1.04 2 

19. Evin dıĢında 

     egzersiz yapmak 

2.46 1.42 19 

21. Önemli olduğumu 

      Hissetmek 

2.64 1.32 16 

22. Depresyondan 

      Kurtulmak 

1.87 1.14 23 

23. BoĢ zamanlarımı 

      değerlendirmek 

3.07 1.41 14 

25. Popüler olmak 

 

1.82 .96 22 

27. Genç kalmak 

 

3.13 1.38 11 

28. Sosyal olmak 

 

3.73 1.22 5 

29. Eğlenceyi sevmek 3.24 1.23 8 

30. Sporculara 

      Özenmek 

2.32 1.28 21 

 

       N1=268       N2=232    Nt=500       *P<0.05 

 

 

Çizelge 3‟e bakıldığında; ölçeğe katılan deneklerin üye olmaya iliĢkin 

verdikleri cevaplar önem sırasındaki 1. tercihlerinde en büyük payı 4.40 ile 

„„Egzersiz yapmak‟‟ olduğunu görüyoruz. Bir iĢletmeye üye olurken fiziksel 

harekete dayalı egzersizlerin önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Ġkinci büyük 

payın ise 4.06 ile „„Spor alıĢkanlığı kazanmak‟‟ ve „„Kaslarımı güçlendirmek‟‟  

olduğu görülmektedir. Bu sonuca bakarak önemli bir etken olduğu söylenebilir. 4.  

büyük payın 3.78 ile  Stres atmak  olduğu görülmektedir. 

 

 



54 

 

          Ankara‟da ki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üyeliğini devam 

ettirmeye iliĢkin tespitler Çizelge 4‟te gösterilmiĢtir. 

 

 

Çizelge 4. Spor ĠĢletmelerine Üye Olan KiĢilerin Üyeliğini Devam Ettirme Ġle 

Ġlgili Tespitleri 

 

MADDELER  SS ÖNEM SIRALAMASI 

1. Becerilerimi 

geliĢtirmek 

3.15 1.27 14 

2. ArkadaĢlarımla  

birlikte olmak 

2.64 1.36 19 

4. Enerjimi tüketmek 3.20 1.26 12 

7. Heyecanı sevmek 3.35 1.28 10 

8. Rutinin dıĢına    

 çıkmak 

3.68 1.25 6 

9. Spor alıĢkanlığı  

kazanmak 

4.00 1.10 3 

10. Yeni beceriler  

 öğrenmek 

3.21 1.24 11 

11. Yeni 

arkadaĢlarla  

 tanıĢmak 

2.59 1.25 20 

12. Ġyi olduğum     

 konuda bir Ģeyler   

yapmak 

2.69 1.23 15 

13. Stres atmak 

 

3.77 1.21 5 

14. GüzelleĢmek 

 

3.27 1.42 8 

15. Egzersiz yapmak 

 

4.44 .82 1 

16. Bir Ģeylerle  

 uğraĢmak 

2.69 1.37 17 

17. Hareketi sevmek 3.65 1.19 7 

18. Kaslarımı  

güçlendirmek 

4.10 1.04 2 

19. Evin dıĢında  

 egzersiz yapmak 

2.56 1.43 21 

          N1=268       N2=232    Nt=500       *P<0.05 
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Çizelge 4. Spor ĠĢletmelerine Üye Olan KiĢilerin Üyeliğini Devam Ettirme Ġle 

Ġlgili Tespitler (devamı) 

 
MADDELER  SS ÖNEM 

SIRALAMASI 

21. Önemli 

olduğumu  

 hissetmek 

2.75 1.33 16 

22. Depresyondan  

 kurtulmak 

1.86 1.15 23 

23. BoĢ zamanlarımı 

değerlendirmek 

3.15 1.38 14 

25. Popüler olmak 

 

1.81 .98 24 

27. Genç kalmak 

 

3.19 1.45 13 

28. Sosyal olmak 

 

3.80 1.19 4 

29. Eğlenceyi 

sevmek 

3.26 1.23 9 

30. Sporculara  

özenmek 

2.32 1.28 22 

         
      N1=268       N2=232    Nt=500       *P<0.05 

 

 

           Çizelge 4‟e bakıldığında; ölçeğe katılan deneklerin üyeliğini devam ettirmeye 

iliĢkin verdikleri cevaplar  önem sırasına göre 1.tercihindeki en büyük payı 4.44 ile 

„„Egzersiz yapmak‟‟ olduğu görülüyor. Bir iĢletmede üyeliğini devam ettirirken 

önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Ġkinci büyük payın ise 4.10 ile „„Kaslarımı 

güçlendirmek‟‟ olduğu görülmektedir. Bu sonuca bakarak üyeliği devam ettirmede   

önemli bir etken olduğu söylenebilir.Bu sonuçlar doğrultusunda 3. büyük payın ise 

4.00 ile  „„Spor alıĢkanlığı kazanmak‟‟ olduğu görülmektedir. 

 

 

          Ankara‟da ki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma cinsiyet 

değiĢkenine iliĢkin bulgular aĢağıda gösterilmiĢtir. 
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Çizelge  5.  Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olan KiĢilerin Üye Olma   Cinsiyet 

DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi  Sonuçları 

 

Maddeler Cinsiyet  Sıra ort. Sıra toplamı U P 

1. Becerilerimi 

geliĢtirmek 

E 3,15 259,98 68113,50 28695,50 ,115 

K 2,97 240,07 57136,50 

2. ArkadaĢlarımla 

birlikte olmak 

E 2,25 234,10 61333,00 26880,00 ,006* 

K 2,61 268,56 63917,00 

4. Enerjimi 

tüketmek 

E 3,22 262,98 68900,50 27908,50 ,038* 

K 2,97 236,76 56349,50 

7. Heyecanı 

sevmek 

E 3,24 264,37 69265,50 27543,50 ,021* 

K 2,98 235,23 55484,50 

8. Rutinin dıĢına 

çıkmak 

E 3,63 252,98 66280,50 30528,50 ,675 

K 3,60 247,77 58969,50 

9. Spor 

alıĢkanlığı 

kazanmak 

E 4,06 251,56 65908,00 30901,00 ,854 

K 4,07 249,34 59342,00 

10. Yeni 

beceriler 

öğrenmek 

E 3,10 242,99 63663,00 29210,00 ,211 

K 3,25 258,77 61587,00 

11. Yeni 

arkadaĢlarla 

TanıĢmak 

E 2,33 241,84 63362,50 28909,50 ,147 

K 2,51 260,03 61887,50 

12. Ġyi olduğum 

konuda bir Ģeyler 

yapmak 

E 2,62 257,61 67494,50 29314,50 ,235 

K 2,48 242,67 57755,50 

13. Stres atmak 

 

E 3,66 235,17 61614,50 27161,50 ,008* 

K 3,90 267,38 63635,50 

14. GüzelleĢmek 

 

E 2,54 184,72 48395,50 13942,50 ,000* 

K 3,92 322,92 76854,50 

15. Egzersiz 

yapmak 

E 4,37 249,93 65480,50 31027,50 ,916 

K 4,43 251,13 59769,50 

16. Bir Ģeylerle 

uğraĢmak 

E 2,41 231,49 60651,50 26198,50 ,002* 

K 2,80 271,42 64598,50 

17. Hareketi  

  Sevmek 

E 3,55 252,68 66202,50 30606,50 ,713 

K 3,51 248,10 59147,50 

18. Kaslarımı 

güçlendirmek 

E 4,24 274,97 72042,50 24766,50 ,000* 

K 3,87 223,56 53207,50 

19. Evin dıĢında 

egzersiz yapmak 

E 2,09 218,21 57171,00 22718,00 ,000* 

K 2,86 286,05 68079,00 

21. Önemli    

 olduğumu  

hissetmek 

E 2,38 223,47 58549,50 24096,50 ,000* 

K 2,94 284,25 66700,50 

22.Depresyondan  

Kurtulmak 

E 1,64 228,35 59829,00 25375,00 ,000* 

K 2,12 274,88 65421,00 

K 3,20 264,70 62999,00 

      

           N1=268       N2=232    Nt=500       *P<0.05 
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Çizelge  5.  Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olan KiĢilerin Üye Olma   Cinsiyet 

DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi  Sonuçları (devamı) 

 
Maddeler Cinsiyet  Sıra ort. Sıra toplamı U P 

23. BoĢ   

zamanlarımı  

değerlendirmek 

E 2,95 237,60 62251,00 27798,00 ,032* 

K 3,20 264,70 62999,00 

25. Popüler 

olmak 

 

E 1,89 257,13 67367,50 29441,50 ,245 

K 1,74 243,20 57882,50 

27. Genç kalmak 

 

E 3,07 242,90 63638,50 29185,50 ,206 

K 3,20 258,87 61611,50 

28. Sosyal olmak 

 

E 3,79 255,33 66896,50 29912,50 ,409 

K 3,66 245,18 58353,50 

29. Eğlenceyi   

Sevmek 

E 3,28 254,16 66589,00 30220,00 ,540 

K 3,19 246,47 58661,00 

30. Sporculara  

 Özenmek 

E 2,50 270,78 70943,50 25865,50 ,001* 

K 2,12 228,18 54306,50 

      

         N1=268       N2=232    Nt=500       *P<0.05 

 

 

 

          Özel Spor ĠĢletmelerindeki   üyelerin cinsiyet değiĢkenine göre üye olma ile 

ilgili görüĢleri; 

 

 

 Çizelge 5 ‟te görüldüğü gibi pazarlama hizmetleri ile ilgili üyelerin kiĢisel ve 

toplumsal boyutlardaki görüĢleri cinsiyetlerine göre incelendiğinde ölçekte yer alan 

24 sorudan 12 soruya verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

 

 

          „„ Becerilerimi geliĢtirmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,15 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,97 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [U= 28695,50, p> .05].  

 

 

          „„ ArkadaĢlarımla birlikte olmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( =2,25 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği 
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cevapların ortalaması ise ( =2,61 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın 

üyelerin görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  26880,00,  p<.05].  

 

 

          „„ Enerjimi tüketmek‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,22 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,97 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  27908,50, p< .05]. 

 

 

          „„ Heyecanı sevmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması 

( =3,24 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise 

( =2,98 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 

ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde 

bir fark saptanmıĢtır [ U=  27543,50,  p<.05].  

 

 

          „„ Rutinin dıĢına çıkmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,63 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,60 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  30528,50, p> .05]. 

 

 

          „„ Spor alıĢkanlığı kazanmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =4,06 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =4,07 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  30901,00, p> .05].  
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          „„ Yeni beceriler öğrenmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,10 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,25 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [U= 29210,00, p> .05].  

 

 

          „„ Yeni arkadaĢlarla tanıĢmak‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =2,33 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,51 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [U=  28909,50, p> .05].  

 

 

          „„ Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler yapmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( =2,62 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği 

cevapların ortalaması ise ( = 2,48) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın 

üyelerin görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [U= 29314,50, p> .05]. 

 

 

          „„ Stres atmak‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması ( = 

3,66) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise (

=3,90) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin ortalamaları 

arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde bir fark 

saptanmıĢtır [U=  27161,50, p<  .05].  

 

 

          „„ GüzelleĢmek‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması (

=2,54 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise (

=3,92) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin ortalamaları 
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arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde bir fark 

saptanmıĢtır [U=  13942,50, p< .05].  

 

 

          „„ Egzersiz yapmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması 

( =4,37 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise 

( =4,43 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 

ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde 

bir fark saptanmamıĢtır [U=  31027,50, p> .05].  

 

 

          „„ Bir Ģeylerle uğraĢmak ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =2,41 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,80 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [U=  26198,50, p< .05].  

 

 

          „„ Hareketi sevmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması 

( =3,55 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise 

( =3,51 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 

ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde 

bir fark saptanmamıĢtır [U=  30606,50, p> .05].  

 

 

          „„ Kaslarımı güçlendirmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =4,24 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( = 3,87) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [U=  24766,50,  p< .05].  
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         „„ Evin dıĢında egzersiz yapmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( =2,09 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği 

cevapların ortalaması ise ( =2,86 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın 

üyelerin görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [U=  22718,00, p< .05].  

 

 

          „„ Önemli olduğumu hissetmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =2,38 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,94 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [U=  24096,50, p< .05].  

 

 

          „„ Depresyondan kurtulmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =1,64 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,12 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [U=  25375,00, p< .05].  

 

 

          „„ BoĢ zamanlarımı değerlendirmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( =2,95 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği 

cevapların ortalaması ise ( =3,20 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın 

üyelerin görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [U=  27798,00, p< .05].  

 

 

          „„ Popüler olmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması  (

=1,89 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise (

=1,74 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 
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ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde 

bir fark saptanmamıĢtır [U=  29441,50, p> .05].  

 

 

          „„ Genç kalmak ‟‟  sorusuna  erkek üyelerin verdikleri   cevapların   ortalaması  

( =3,07 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise 

( =3,20 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 

ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde 

bir fark saptanmamıĢtır [U=  29185,50, p> .05].  

 

 

          „„ Sosyal olmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması (

=3,79 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise (

=3,66 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin ortalamaları 

arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde bir fark 

saptanmamıĢtır [U=  29912,50, p> .05].  

 

 

          „„ Eğlenceyi sevmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,28 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,19 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [U=  30220,00, p> .05].  

 

 

          „„ Sporculara özenmek ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =2,50 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,12 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [U=  25865,50, p< .05]. 
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Çizelge 6.  Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye  Olan  KiĢilerin Üye  Olma   YaĢ  

DeğiĢkenine Göre Maddelere  ĠliĢkin Kruskal-Wallis Testi  Sonuçları 

 

 
 

 

Maddeler 

Sıra Ortalaması 

 

 

    X2 
 

P 

 

**Fark 

 

25 yaĢ 

ve altı 

(1) 

26-32 

yaĢ 

(2) 

33-39 

yaĢ 

(3) 

40-46 

yaĢ 

(4) 

47 yaĢ 

ve üstü 

(5) 

 

1. Becerilerimi 

geliĢtirmek 

400,80 297,35 276,78 217,42 151,32 97,94 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

2.ArkadaĢlarıml

a birlikte olmak 

274,13 221,30 243,77 257,03 278,63 9,28 ,054       _ 

4. Enerjimi 

tüketmek 

327,43 284,88 275,42 238,84 156,91 55,68 ,000* 1>3,4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

7. Heyecanı 

sevmek 

344,73 297,49 277,71 214,57 175,98 62,03 ,000* 1>3,4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

8. Rutinin 

dıĢına çıkmak 

232,72 266,65 235,30 245,76 270,77 5,39 ,249       _ 

9. Spor 

alıĢkanlığı 

kazanmak 

278,02 253,46 247,17 258,48 226,89 4,34 ,361       _ 

10. Yeni 

beceriler 

öğrenmek 

357,48 280,24 265,44 231,76 181,89 45,13 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

11. Yeni 

arkadaĢlarla 

tanıĢmak 

298,50 239,49 256,96 237,11 261,19 6,29 ,178       _ 

12. Ġyi olduğum 

konuda bir 

Ģeyler yapmak 

374,02 267,10 270,79 230,37 186,37 47,31 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

13. Stres atmak 

 

194,48 248,83 256,86 255,51 253,48 5,66 ,226       _ 

14.GüzelleĢmek 

 

311,30 301,52 277,52 216,24 180,46 52,65 ,000* 4<1,2,3 

5<1,2,3,4 

15. Egzersiz 

yapmak 

299,60 264,88 251,41 243,90 224,31 9,52 ,049* 1>4,5 

2>5 

16. Bir Ģeylerle 

uğraĢmak 

254,82 247,86 256,63 229,32 281,94 7,71 ,102       _ 

17. Hareketi 

sevmek 

334,40 278,82 253,67 242,33 192,29 29,87 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3,4 

2>4 

       

    N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       
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Çizelge 6.  Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olan KiĢilerin Üye Olma   YaĢ  

DeğiĢkenine Göre Maddelere  ĠliĢkin Kruskal-Wallis Testi  Sonuçları (devamı) 

 
 

 

Maddeler 

Sıra Ortalaması 

 
 

X
2
 

 

P 

 

**Fark 

25 yaĢ 

ve altı 

(1) 

26-32 

yaĢ 

(2) 

33-39 

yaĢ 

(3) 

40-46 

yaĢ 

(4) 

47 yaĢ 

ve üstü 

(5) 

18. Kaslarımı 

güçlendirmek 

321,07 276,25 271,37 239,17 176,74 39,81 ,000* 5<1,2,3,4 

4<1,2,3 

19. Evin 

dıĢında 

egzersiz 

yapmak 

233,63 229,23 252,89 236,38 307,10 17,56 ,001* 5>1,2,3,4 

21. Önemli 

olduğumu 

hissetmek 

287,12 254,65 265,54 237,05 231,37 6,50 ,165       _ 

22.Depresyon

dan kurtulmak 

245,97 255,52 252,53 256,88 230,20 2,49 ,646       _ 

23.BoĢ 

zamanlarımı 

Değerlendirm

ek 

277,35 234,99 234,92 239,80 307,08 17,67 ,001* 5>2,3,4 

25. Popüler 

olmak 

 

341,73 266,78 267,09 229,476 206,82 29,79 ,000* 1>2,3,4,5 

5,4<2,3 

 

27. Genç 

kalmak 

 

243,43 254,43 273,16 227,83 252,59 7,55 ,109       _ 

28. Sosyal 

olmak 

 

306,67 251,99 254,60 240,24 239,95 6,47 ,166       _  

29. Eğlenceyi 

sevmek 

369,37 283,48 275,33 217,34 183,74 58,27 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

30. Sporculara 

özenmek 

369,45 260,99 274,69 225,62 198,39 42,51 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3 

4<2,3 

 

        

   N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)         ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       

 

 

 

        Çizelge 6‟da görüldüğü gibi üyelerin üye olma nedenlerinin yaĢa göre 

incelendiğinde ölçekte yer alan yirmi dört soruya verdikleri cevaplar arasında on dört 

soruda anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 
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“ Becerilerimi geliĢtirmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 97,94 , p< .05]. Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü  

yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 

yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası, 26-32 yaĢ arası ve 

33-39 yaĢ arası gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ altı grubunda bulunan 

üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ 

gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından becerilerini geliĢtirmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve  40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda 

bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre becerilerini geliĢtirmeyi daha 

önemli bulmaktadır. Ayrıca  26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ grubundaki 

üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından 

becerilerini geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır.   

 

 

“ Enerjimi tüketmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 55,68 , p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü  yaĢ   gruplarına 

göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası , 33-39 yaĢ arası ve 40-

46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ grubu 26-32 yaĢ arası ve 33-39 

yaĢ arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir.  25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda 

bulunan üyeler 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  

üye olma nedenleri açısından enerjilerini tüketmeyi daha önemli bulmaktadır. 26-32 

yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve  40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler   yaĢ 

grubuna göre enerjilerini tüketmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 26-32 yaĢ arası 

ve 33-39 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyelere 

göre üye olma nedenleri açısından enerjilerini tüketmeyi daha önemli bulmaktadır.   
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“ Heyecanı sevmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  62,03, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü  

yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 

yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası  yaĢ grubu 26-32 

yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı 

yaĢ grubunda bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 

yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından heyecanı sevmeyi 

daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ 

grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre heyecanı sevmeyi daha 

önemli bulmaktadır. Ayrıca 26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyeler 

40-46 yaĢ arası üyelere göre üye olma nedenleri açısından heyecanı sevmeyi daha 

önemli bulmaktadır. 

 

 

“ Yeni beceriler öğrenmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 45,13 , p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü  

yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler  26-32 yaĢ arası, 33-39 

yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ grubu  26-32 

yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı 

yaĢ grubunda bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 

yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından yeni beceriler 

öğrenmeyi daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ 

arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre yeni beceriler 

öğrenmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ 

grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri 

açısından yeni beceriler öğrenmeyi daha önemli bulmaktadır. 
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“ Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler yapmak ”  sorusu Kruskal-Wallis testine göre  

yaĢ grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 47,31, p< .05]. 

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ 

ve altı yaĢ grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve  47 

yaĢ ve üstü yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ 

arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ grubu  26-32 yaĢ 

arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubunda bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ 

ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından iyi olduğu konuda bir 

Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 

yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre iyi olduğu 

konuda bir Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  26-32 yaĢ arası ve 33-

39 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyelere göre üye 

olma nedenleri açısından iyi olduğu konuda bir Ģeyler yapmayı daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“ GüzelleĢmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 52,65, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki 

üyeler 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası ve  33-39 yaĢ arası  yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ 

ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 

40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ 

arası,  33-39 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  

göre  üye olma nedenleri açısından güzelleĢmeyi daha önemli bulmaktadır. 25 yaĢ ve 

altı, 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  

47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre güzelleĢmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Egzersiz yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 9,52, p< .05]. Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ grubundaki 
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üyeler 40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve üstü yaĢ   gruplarına göre; 33-39 yaĢ arası 

üyelikleri bulunan üyeler 47 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre farklı düĢünmektedir. 

25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda bulunan üyeler 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ 

gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından egzersiz yapmayı daha önemli 

bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler   47 yaĢ ve üstü yaĢ 

grubuna göre becerilerini geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“ Hareketi sevmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 29,87, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ grubundaki 

üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü  yaĢ   

gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası , 33-39 yaĢ 

arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ grubu 26-32 yaĢ 

arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda bulunan 

üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ 

gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından hareketi sevmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası,  33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda 

bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre hareketi sevmeyi daha önemli 

bulmaktadır. Ayrıca 26-32 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ 

grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından hareketi sevmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“ Kaslarımı güçlendirmek ”  sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur, [ KW(4) = 39,81, p<.05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 47 yaĢ ve üstü yaĢ 

grubundaki üyeler 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası   

yaĢ   gruplarına göre; 40-46 yaĢ arası üyelikleri bulunan üyeler 25 yaĢ ve altı, 26-32 

yaĢ arası ve  33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı 

, 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve  40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan üyeler  47 

yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından kaslarını 
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güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ 

arası  yaĢ grubunda bulunan  üyeler  40-46 yaĢ arası yaĢ grubuna göre kaslarını 

güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“ Evin dıĢında egzersiz yapmak ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur, [ KW(4) = 17,56, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  47 yaĢ ve üstü 

yaĢ grubundaki üyeler 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve  40-46 yaĢ 

arası  yaĢ   gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-

39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası  yaĢ grubunda bulunan üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ 

gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından evin dıĢında egzersiz yapmayı daha 

önemli bulmaktadır. 

 

 

“ BoĢ zamanlarımı değerlendirmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 17,67, p< .05]. Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası , 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve 

üstü  yaĢ   gruplarına göre; 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan 

üyeler 26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre  farklı düĢünmektedir.  

25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 

yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından boĢ 

zamanlarını değerlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası,  33-39 yaĢ 

arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna 

göre boĢ zamanlarını değerlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“ Eğlenceyi sevmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  58,27, p<  .05]. Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve üstü  
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yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 

yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre  farklı düĢünmektedir.  25 yaĢ ve altı 

yaĢ grubunda bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve  47 

yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından eğlenceyi sevmeyi 

daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası  yaĢ 

grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre eğlenceyi sevmeyi daha 

önemli bulmaktadır. 

 

 

“ Sporculara özenmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  42,51, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü  

yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası ve 33-

39 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ grubu 26-32 yaĢ arası ve  33-39 

yaĢ arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda 

bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve üstü 

yaĢ gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından sporculara özenmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ 

ve üstü yaĢ grubuna göre sporculara özenmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 26-

32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki 

üyelere göre üye olma nedenleri açısından sporculara özenmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

 

          Ankara‟da ki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma meslek 

değiĢkenine iliĢkin bulgular Çizelge 7‟ de gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 7.  Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olan KiĢilerin Üye Olma Meslek  

DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis Testi  Sonuçları 

 

 

 

 

       

Maddeler 

Sıra Ortalaması 

 

 

    X
2 

 

P 

 

**Fark 

Kamu 

personeli 

(1) 

Emekli 

 

(2) 

Ev 

hanımı 

(3) 

Öğrenci 

 

(4) 

Özel 

sektör 

(5) 

1.Becerilerimi 

geliĢtirmek 

250,33 156,31 161,56 443,42 262,86 75,05 ,000* 2,3<1,4,5 

 

2ArkadaĢlarla 

birlikte olmak 

224,91 307,67 393,44 304,38 241,55 53,62 ,000* 1<2,3,4,5 

 

4. Enerjimi 

tüketmek 

252,45 153,07 235,67 355,40 257,31 31,25 ,000* 2<1,3,4,5 

7. Heyecanı 

sevmek 

252,29 178,67 194,00 385,21 255,76 36,73 ,000* 2<1,4,5 

3<4 

8. Rutinin 

dıĢına çıkmak 

243,79 280,53 342,18 250,46 234,04 18,65 ,001* 3>1,2,4,5 

9. Spor 

alıĢkanlığı 

kazanmak 

254,25 212,24 194,77 315,19 255,23 14,37 ,006* 3<1,4,5 

10. Yeni 

beceriler 

öğrenmek 

254,46 172,33 216,36 386,88 247,76 35,80 ,000* 2<1,4,5 

11. Yeni 

arkadaĢlarla 

tanıĢmak 

221,33 294,46 343,15 341,75 257,09 40,00 ,000* 3>1,4,5 

2>1,5 

4>2 

12. Ġyi 

olduğum 

konuda bir 

Ģeyler yapmak 

247,94 172,43 194,48 405,48 261,99 46,68 ,000* 2<1,4 

4>3 

13. Stres 

atmak 

 

255,10 247,19 285,94 189,92 244,68 7,61 ,107     

      _ 

14. 

GüzelleĢmek 

 

254,93 162,93 328,94 322,29 233,91 32,43 ,000* 1<3,4 

2<1,3,4,5 

5<3,4 

15. Egzersiz 

yapmak 

256,39 202,93 206,24 303,38 252,89 13,68 ,008* 1>2,3 

4>2,3 

16. Bir 

Ģeylerle 

uğraĢmak 

225,78 336,44 357,67 255,10 249,32 40,73 ,000* 1<2,3,5 

2,3>4,5 

4<5 

17. Hareketi 

sevmek 

246,10 184,35 206,68 363,63 266,69 29,52 ,000* 2<1,4 

4>3 

18. Kaslarımı 

güçlendirmek 

255,37 163,72 182,88 315,88 268,17 31,27 ,000* 1>2,3 

2<4,5 

3<4 

1<5 

 

    N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       
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Çizelge 7.  Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olan KiĢilerin Üye Olma Meslek  

DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis Testi  Sonuçları (devamı) 

 
 

 

 Maddeler 

Sıra Ortalaması 

 
 

    X
2 

 

P 

 

**Fark 

Kamu 

personeli 

(1) 

Emekli 

 

(2) 

Ev 

hanımı 

(3) 

Öğrenci 

 

(4) 

Özel 

sektör 

(5) 

19.Evin 

dıĢında 

egzersiz 

yapmak 

234,13 314,56 414,32 234,83 229,35 60,15 ,000* 3>1,2,4,5 

5<1,2,4 

2>1 

 

21. Önemli 

olduğumu 

hissetmek 

242,64 226,43 320,09 287,25 248,92 11,56 ,021* 3>1,2,5 

4>2,5 

22.Depresyon

dan kurtulmak 

254,97 257,94 323,50 238,42 225,15 16,09 ,003* 3>1,2,4,5 

23.BoĢ 

zamanlarımı 

değerlendirmk 

219,42 371,07 402,30 314,19 231,98 84,50 ,000* 5,1<2,3,4 

4<2,3 

25. Popüler 

olmak 

 

237,55 200,57 251,30 353,00 270,05 24,58 ,000* 4>2 

27. Genç 

kalmak 

 

251,71 239,22 276,64 251,63 244,78 1,61 ,806    

      _ 

28. Sosyal 

olmak 

 

240,83 272,69 294,82 337,60 237,87 16,55 ,002* 4>3 

29. Eğlenceyi 

sevmek 

243,02 181,53 240,42 407,65 257,83 40,26 ,000* 2<1,3,4,5 

30. Sporculara 

özenmek 

242,54 197,24 197,30 411,58 264,14 44,35 ,000* 2<4,5 

3<5 

 
    N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       

 

 

      

 

 Çizelge 7‟ de görüldüğü gibi üyelerin üye olma nedenlerinin meslek 

gruplarına göre incelendiğinde ölçekte yer alan yirmi dört sorudan yirmi iki soruya 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

 

 

“Becerilerimi geliĢtirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur  [ KW(4) =  75,05, p< .05]. Farklılığı 
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yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  emekli ve ev 

hanımı meslek grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve özel sektör  meslek   

gruplarına göre farklı düĢünmektedir. Kamu personeli, öğrenci ve özel sektör meslek  

grubunda bulunan üyeler emekli ve  ev hanımı meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından becerilerini geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“ArkadaĢlarımla birlikte olma” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 53,62, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  kamu personeli 

meslek grubundaki üyeler emekli, ev hanımı, öğrenci ve özel sektör  meslek  

gruplarına göre farklı düĢünmektedir.  Kamu personeli meslek  grubunda bulunan 

üyeler emekli, ev hanımı, öğrenci, özel sektör  meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından arkadaĢlarıyla birlikte olmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

           “Enerjimi tüketmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 31,25, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli, ev hanımı, öğrenci ve özel sektör   meslek   

gruplarına göre farklı düĢünmektedir. emekli meslek  grubunda bulunan üyeler kamu 

personeli, ev hanımı, öğrenci, özel sektör  meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından enerjilerini tüketmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

           “Heyecanı sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 36,73, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve  özel sektör  meslek gruplarına göre; 

ev hanımı meslek grubundaki üyeler öğrenci meslek grubundaki üyelere göre farklı 

düĢünmektedir.  emekli meslek  grubunda bulunan üyeler kamu personeli, öğrenci ve 

özel sektör  meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından heyecanı sevmeyi 
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daha önemli bulmaktadır. Ayrıca öğrenci meslek grubundaki üyeler ev hanımı 

meslek grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından heyecanı sevmeyi 

daha önemli bulmaktadır. 

 

 

           “Rutinin dıĢına çıkmak”  sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  18,65, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  ev hanımı meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli, emekli, öğrenci ve özel sektör  meslek   

gruplarına göre farklı düĢünmektedir. Ev hanımı meslek  grubunda bulunan üyeler 

kamu personeli, emekli , öğrenci ve özel sektör  meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından rutinin dıĢına çıkmayı  daha önemli bulmaktadır. 

 

 

           “Spor alıĢkanlığı kazanmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  14,37, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  göre ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve özel sektör    yaĢ   gruplarına 

göre farklı düĢünmektedir. kamu personeli, öğrenci ve özel sektör  meslek  grubunda 

bulunan üyeler ev hanımı meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından spor 

alıĢkanlığı kazanmayı  daha önemli bulmaktadır.  

 

 

          “Yeni beceriler öğrenmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  35,80, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve özel sektör    yaĢ   gruplarına göre 

farklı düĢünmektedir. Kamu personeli, öğrenci ve özel sektör  meslek  grubunda 

bulunan üyeler emekli meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından yeni 

beceriler öğrenmeyi  daha önemli bulmaktadır. 
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           “Yeni arkadaĢlarla tanıĢmak”  sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  40,00, p< .05]. Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve özel sektör    meslek   

gruplarına göre;  emekli meslek grubundaki üyeler kamu personeli ve özel sektör  

meslek grubundaki üyelere göre; öğrenci meslek grubundaki üyeler emekli meslek 

grubundaki üyelere göre  farklı düĢünmektedir. Ev hanımı meslek  grubunda bulunan 

üyeler kamu personeli, öğrenci ve özel sektör  meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından yeni arkadaĢlarla tanıĢmayı daha önemli bulmaktadır. Emekli 

meslek grubundaki üyeler kamu personeli ve özel sektör  meslek grubundaki üyelere 

göre üye olma nedenleri açısından yeni arkadaĢlarla tanıĢmayı daha önemli 

bulmaktadır. Ayrıca öğrenci  meslek grubundaki üyeler emekli meslek grubundaki 

üyelere  göre üye olma nedenleri açısından yeni arkadaĢlarla tanıĢmayı daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

           “Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler yapmak”  sorusu Kruskal-Wallis testine göre  

meslek grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  46,68, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  

emekli meslek grubundaki üyeler kamu personeli ve öğrenci   yaĢ   gruplarına göre; 

ev hanımı meslek grubundaki üyeler öğrenci meslek grubundaki üyelere göre farklı 

düĢünmektedir.  Kamu personeli ve öğrenci meslek  grubunda bulunan üyeler emekli 

meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından iyi oldukları konuda bir Ģeyler 

yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca öğrenci meslek grubundaki üyeler ev 

hanımı meslek grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından iyi olduğu 

konuda bir Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır.  

 

 

          “GüzelleĢmek”  sorusu  Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur  [ KW(4) =  32,43, p< .05]. Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  kamu personeli meslek 

grubundaki üyeler  ev hanımı ve  öğrenci yaĢ   gruplarına göre; emekli meslek 
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grubundaki üyeler kamu personeli, ev hanımı, öğrenci ve özel sektör  meslek 

grubundaki üyelere göre; özel sektör  meslek grubundaki üyeler ev hanımı ve  

öğrenci meslek grubundaki üyelere göre  farklı düĢünmektedir. Ev hanımı ve öğrenci 

meslek  grubunda bulunan üyeler kamu personeli meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından güzelleĢmeyi daha önemli bulmaktadır. Kamu personeli, ev 

hanımı, öğrenci ve özel sektör    meslek grubundaki üyeler emekli meslek 

grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından yeni güzelleĢmeyi daha 

önemli bulmaktadır. Ayrıca ev hanımı ve öğrenci meslek grubundaki üyeler özel 

sektör  meslek grubundaki üyelere  göre üye olma nedenleri açısından güzelleĢmeyi 

daha önemli bulmaktadır. 

 

 

          “Egzersiz yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  13,68, p<  .05]. Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  kamu personeli meslek 

grubundaki üyeler ev hanımı ve öğrenci   yaĢ   gruplarına göre; öğrenci meslek 

grubundaki üyeler  emekli ve ev hanımı meslek grubundaki üyelere göre farklı 

düĢünmektedir.  Kamu personeli meslek  grubunda bulunan üyeler  ev hanımı ve 

öğrenci meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından egzersiz yapmayı 

daha önemli bulmaktadır. Ayrıca öğrenci meslek grubundaki üyeler  emekli ve  ev 

hanımı meslek grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından egzersiz 

yapmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

          “Bir Ģeylerle uğraĢmak”  sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 40,73, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre    kamu personeli meslek 

grubundaki üyeler emekli, ev hanımı ve özel sektör    yaĢ   gruplarına göre;  emekli 

ve ev hanımı meslek grubundaki üyeler öğrenci ve özel sektör  meslek grubundaki 

üyelere göre; öğrenci meslek grubundaki üyeler özel sektör  meslek grubundaki 

üyelere göre  farklı düĢünmektedir. Emekli, ev hanımı ve özel sektör  meslek  

grubunda bulunan üyeler  kamu personeli meslek gruplarına  göre  üye olma 
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nedenleri açısından  bir Ģeylerle uğraĢmayı daha önemli bulmaktadır. Emekli ve ev 

hanımı meslek grubundaki üyeler  öğrenci ve özel sektör  meslek grubundaki üyelere 

göre üye olma nedenleri açısından bir Ģeylerle uğraĢmayı daha önemli bulmaktadır. 

Ayrıca özel sektör  meslek grubundaki üyeler öğrenci meslek grubundaki üyelere  

göre üye olma nedenleri açısından bir Ģeylerle uğraĢmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Hareketi sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  29,52, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli ve öğrenci   yaĢ   gruplarına göre; öğrenci meslek 

grubundaki üyeler ev hanımı meslek grubundaki üyelere göre farklı düĢünmektedir.  

Kamu personeli ve öğrenci meslek  grubunda bulunan üyeler emekli meslek 

gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından hareketi sevmeyi daha önemli 

bulmaktadır. Ayrıca öğrenci meslek grubundaki üyeler  ev hanımı meslek 

grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından hareketi sevmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“Kaslarımı güçlendirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  31,27, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  kamu personeli 

meslek grubundaki üyeler emekli ve ev hanımı  yaĢ   gruplarına göre; emekli meslek 

grubundaki üyeler öğrenci ve özel sektör  meslek grubundaki üyelere göre;  ev 

hanımı meslek grubundaki üyeler öğrenci meslek grubundaki üyelere göre; kamu 

personeli meslek grubundaki üyeler özel sektör  meslek grubundaki üyelere göre    

farklı düĢünmektedir. Kamu personeli meslek  grubunda bulunan üyeler emekli ve ev 

hanımı meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından kaslarını 

güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. Öğrenci ve özel sektör  meslek grubundaki 

üyeler emekli meslek grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından kaslarını 

güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. Öğrenci meslek grubundaki üyeler ev 

hanımı meslek grubundaki üyelere  göre üye olma nedenleri açısından kaslarını 
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güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca özel sektör  meslek grubundaki 

üyeler  kamu personeli meslek grubundaki üyelere  göre üye olma nedenleri 

açısından kaslarını güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Evin dıĢında egzersiz yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  60,15, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler kamu personeli, emekli, öğrenci ve  özel sektör  yaĢ   

gruplarına göre; özel sektör  meslek grubundaki üyeler kamu personeli, emekli ve 

öğrenci meslek grubundaki üyelere göre;  kamu personeli meslek grubundaki üyeler  

emekli meslek grubundaki üyelere göre  farklı düĢünmektedir. Ev hanımı  meslek  

grubunda bulunan üyeler kamu personeli,  emekli, öğrenci ve  özel sektör    meslek 

gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından  evin dıĢında egzersiz yapmayı daha 

önemli bulmaktadır. kamu personeli,  emekli ve öğrenci meslek grubundaki üyeler  

özel sektör  meslek grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından evin 

dıĢında egzersiz yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli meslek grubundaki üyelere  göre üye olma 

nedenleri açısından evin dıĢında egzersiz yapmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Önemli olduğunu hissetmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  11,56, p< .05]. Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler , kamu personeli  emekli ve  özel sektör  meslek   

gruplarına göre; öğrenci meslek grubundaki üyeler emekli ve özel sektör  meslek 

grubundaki üyelere göre farklı düĢünmektedir. Ev hanımı meslek  grubunda bulunan 

üyeler kamu personeli, emekli ve özel sektör  meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından önemli olduğunu hissetmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 

öğrenci meslek grubundaki üyeler  emekli ve özel sektör  meslek grubundaki üyelere 

göre üye olma nedenleri açısından önemli olduğunu hissetmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 
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“Depresyondan kurtulmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  16,09, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  özel sektör  

meslek grubundaki üyeler kamu personeli, emekli, öğrenci ve  özel sektör  meslek  

gruplarına göre farklı düĢünmektedir. Ev hanımı meslek  grubunda bulunan üyeler 

kamu personeli, emekli, öğrenci, özel sektör  meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından depresyondan kurtulmayı  daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“BoĢ zamanlarımı değerlendirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  

meslek grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  84,50, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  kamu 

personeli ve  özel sektör  meslek grubundaki üyeler, emekli, ev hanımı ve öğrenci   

meslek   gruplarına göre; öğrenci meslek grubundaki üyeler emekli ve ev hanımı 

meslek grubundaki üyelere göre farklı düĢünmektedir. Emekli, ev hanımı ve  öğrenci  

meslek  grubunda bulunan üyeler kamu personeli ve özel sektör    meslek gruplarına  

göre  üye olma nedenleri açısından boĢ zamanlarını değerlendirmeyi daha önemli 

bulmaktadır. Ayrıca  emekli ve ev hanımı  meslek grubundaki üyeler öğrenci meslek 

grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından boĢ zamanlarını 

değerlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Popüler olmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  24,58, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  öğrenci meslek grubundaki 

üyeler  emekli yaĢ   gruplarına göre farklı düĢünmektedir. Öğrenci meslek  grubunda 

bulunan üyeler  emekli meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından 

popüler olmayı  daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Sosyal olmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur  [ KW(4) =  16,55, p< .05]. Farklılığı yaratan grubu 
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bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  öğrenci meslek grubundaki 

üyeler ev hanımı meslek   gruplarına göre farklı düĢünmektedir. Öğrenci meslek  

grubunda bulunan üyeler ev hanımı meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri 

açısından sosyal olmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Eğlenceyi sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 40,26, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli, ev hanımı, öğrenci ve özel sektör  meslek   

gruplarına göre farklı düĢünmektedir. Emekli meslek  grubunda bulunan üyeler kamu 

personeli, ev hanımı, öğrenci ve özel sektör    meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından eğlenceyi sevmeyi  daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Sporculara özenmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 44,35, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  emekli meslek 

grubundaki üyeler öğrenci ve özel sektör     meslek   gruplarına göre; ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler özel sektör  meslek grubundaki üyelere göre farklı 

düĢünmektedir.  öğrenci ve özel sektör  meslek  grubunda bulunan üyeler  emekli 

meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından sporculara özenmeyi daha 

önemli bulmaktadır. Ayrıca  özel sektör  meslek grubundaki üyeler ev hanımı meslek 

grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri açısından sporculara özenmeyi daha 

önemli bulmaktadır. 

 

 

AĢağıda özel spor iĢletmelerine üye olma üyelik değiĢkenine göre maddelere 

iliĢkin Kruskal Wallis testi sonuçları gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 8.  Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olma   Üyelik  DeğiĢkenine Göre 

Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis Testi  Sonuçları 

 

 

 

 Maddeler  

Sıra Ortalaması 

 

 

    X
2

 

 

P 

 

**Fark 

1-5 ay 

(1) 

6-11 ay 

  (2) 
1-3 yıl 

(3) 

3-5 yıl 

(4) 

5 yıl 

üzeri 

(5) 

  

   N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       

1. Becerilerimi 

geliĢtirmek 

263.13 286,05 265,45 207,83 161,09 39,33 ,000* 5<1,2,3,4 

4<1,2,3 

 

       

 
2.ArkadaĢlarımla 

birlikte olmak 

197,19 260,14 266,80 236,81 268,76 13,25 ,010* 1<2,3,5 

4. Enerjimi 

tüketmek 

279,34 267,57 246,14 240,33 190,27 13,86 ,008* 5<1,2,3,4 

7. Heyecanı 

sevmek 

258,12 276,77 248,88 231,79 197,63 13,73 ,008* 5<1,2,3 

4<2 

8. Rutinin dıĢına 

çıkmak 

200,00 265,72 258,30 255,39 232,23 11,26 ,024* 1<2,3,4 

9. Spor 

alıĢkanlığı 

kazanmak 

252,57 241,48 251,31 263,13 248,30 1,58 ,812      

      _ 

10. Yeni 

beceriler 

öğrenmek 

253,12 280,05 251,01 241,08 166,80 23,49 ,000* 5<1,2,3,4 

4<2 

11. Yeni 

arkadaĢlarla 

tanıĢmak 

207,82 279,32 258,41 227,27 236,50 15,80 ,003* 1<2,3 

4<2 

12. Ġyi olduğum 

konuda bir 

Ģeyler yapmak 

237,44 283,89 264,23 220,16 179,55 26,95 ,000* 1<2 5<1,2,3, 

4<2,3 

13. Stres atmak 

 

216,41 266,55 252,60 245,05 247,29 6,21 ,183  

14. GüzelleĢmek 

 

229,39 282,12 265,29 229,58 172,65 26,77 ,000* 2>1,4,5 

5<3,4 

3>4 

15. Egzersiz 

yapmak 

252,91 262,22 254,53 245,24 207,14 6,92 ,140      _ 

16. Bir Ģeylerle 

uğraĢmak 

206,30 286,25 257,64 221,87 229,32 21,42 ,000* 1<2,3 

2>4,5 

3>4 

17. Hareketi 

sevmek 

236,51 276,14 263,61 233,89 179,04 20,68 ,000* 5<1,2,3,4 

2>4 

18. Kaslarımı 

güçlendirmek 

290,10 272,87 246,06 228,01 185,02 22,99 ,000* 1>3,4,5 

2>4,5 

3>5 

19. Evin dıĢında 

egzersiz yapmak 

196,63 278,84 254,83 222,10 275,02 21,05 ,000* 1<2,3,5 

4<2,5 
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Çizelge 8.  Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olma   Üyelik  DeğiĢkenine Göre 

Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis Testi  Sonuçları (devamı) 

 
 

 

Maddeler 

Sıra Ortalaması  

X
2
 

 

P 

 

**Fark 

1-5 ay 

(1) 

6-11ay 

  (2) 

1-3 yıl 

(3) 

3-5 yıl 

(4) 

5 yıl 

üzeri 

(5) 

21. Önemli 

olduğumu 

hissetmek 

224,67 274,56 262,51 236,38 198,03 14,91 ,005* 2>1,4,5 

3>5 

22. 

Depresyondan 

kurtulmak 

215,66 267,73 259,50 243,05 227,65 9,32 ,054       

     _ 

23. BoĢ 

zamanlarımı 

değerlendirmek 

205,33 253,74 258,72 252,02 271,26 7,79 ,099      

     _ 

25. Popüler 

olmak 

 

241,84 271,42 258,41 226,56 219,41 10,15 ,038* 2>4,5 

27. Genç 

kalmak 

 

278,95 228,54 264,05 253,32 238,99 7,85 ,097  

     _ 

28. Sosyal 

olmak 

 

247,46 251,91 257,32 254,79 219,84 2,78 ,595     

     _ 

29. Eğlenceyi 

sevmek 

263,25 257,56 262,18 234,13 209,68 7,12 ,129      _ 

30. Sporculara 

özenmek 

227,66 261,22 257,75 246,42 231,64 3,85 ,926      _ 

               

   N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       

 

 

  

 

 

          Çizelge 8‟de görüldüğü gibi üyelerin üye olma nedenlerinin üyeliklere göre 

incelendiğinde ölçekte yer alan yirmi dört sorudan on beĢ soruya verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

 

 

“Becerilerimi geliĢtirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  39,33, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  5 yıl 

üzeri üyelikleri bulunan üyeler 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl     üyelik  gruplarına 

göre; 3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyeler 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl üye olanlara göre  
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farklı düĢünmektedir. 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyeler 5 

yıl üzeri üye olanlara göre  üye olma nedenleri açısından becerilerini geliĢtirmeyi 

daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl üyelikleri bulunan üyeler 

de 3-5 yıl   üye olanlara göre becerilerini geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

 “ArkadaĢlarımla birlikte olmak” sorusu  Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 13,25, p<  .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 1-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay, 1-3 yıl ve 5 yıl üzeri  üyelik  gruplarına göre farklı 

düĢünmektedir. 6-11 ay, 1-3 yıl ve 5 yıl üzeri   üyelikleri bulunan üyeler 1-5 ay üye 

olanlara göre  üye olma nedenleri açısından arkadaĢlarıyla birlikte olmayı daha 

önemli bulmaktadır. 

 

 

“Enerjimi tüketmek”  sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 13,86, p<  .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl üzeri üyelikleri 

bulunan üyeler 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyelik  gruplarına göre farklı 

düĢünmektedir. 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyeler  5 yıl 

üzeri üye olanlara göre  üye olma nedenleri açısından enerjilerini tüketmeyi daha 

önemli bulmaktadır. 

 

 

“ Heyecanı sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  13,73, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl üzeri üyelikleri 

bulunan üyeler 1-5 ay, 6-11 ay ve 1-3 yıl  üyelik  gruplarına göre; 3-5 yıl   üyelikleri 

bulunan üyeler 6-11 ay üye olanlara göre  farklı düĢünmektedir. 1-5 ay, 6-11 ay ve 1-

3 yıl üyelikleri bulunan üyeler 5 yıl üzeri  üye olanlara göre  üye olma nedenleri 

açısından heyecanı sevmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 6-11 ay üyelikleri 
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bulunan üyeler de 3-5 yıl   üye olanlara göre  heyecanı sevmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“Rutinin dıĢına çıkmak”  sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  11,26, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 1-5 ay üyelikleri bulunan 

üyeler 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl     üyelik  gruplarına göre farklı düĢünmektedir. 6-

11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl      üyelikleri bulunan üyeler 1-5 aya göre  üye olma 

nedenleri açısından rutinin dıĢına çıkmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Yeni beceriler öğrenmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  23,49, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl 

üzeri üyelikleri bulunan üyeler 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl     üyelik  gruplarına 

göre; 3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay üye olanlara göre  farklı 

düĢünmektedir. 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl      üyelikleri bulunan üyeler 5 yıl 

üzeri üye olanlara göre  üye olma nedenleri açısından yeni beceriler öğrenmeyi daha 

önemli bulmaktadır. Ayrıca 6-11 ay üyelikleri bulunan üyeler de 3-5 yıl üye olanlara  

göre yeni beceriler öğrenmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Yeni arkadaĢlarla tanıĢmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  15,80, p< .05]. 

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 1-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler  6-11 ay ve 1-3 yıl   üyelik  gruplarına göre; 3-5 yıl   

üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay üyelikleri bulunanlara göre  farklı düĢünmektedir.  

6-11 ay ve 1-3 yıl  üyelikleri bulunan üyeler 1-5 ay üye olanlara göre  üye olma 

nedenleri açısından yeni arkadaĢlarla tanıĢmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 6-

11 ay üyelikleri bulunan üyeler de 3-5 yıl   üye olanlara göre yeni arkadaĢlarla 

tanıĢmayı daha önemli bulmaktadır. 
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“Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  

üyelik durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  26,95, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 1-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay  üyelik  gruplarına göre; 5 yıl üzeri üyelikleri 

bulunan üyeler 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl üye olanlara göre; 3-5 yıl   üyelikleri bulunan 

üyeler  6-11 ay ve 1-3 yıl üye olanlara  göre farklı düĢünmektedir. 6-11 ay üyelikleri 

bulunan üyeler 1-5 ay üye olanlara göre   üye olma nedenleri açısından iyi olduğu 

konuda bir Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl 

üyelikleri bulunan üyeler de 5 yıl üzeri üye olanlara göre iyi olduğu konuda bir 

Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  6-11 ay ve 1-3 yıl üyelikleri 

bulunan üyeler 3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyelere göre iyi olduğu konuda bir Ģeyler 

yapmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“GüzelleĢmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 26,77, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 6-11 ay üyelikleri bulunan 

üyeler 1-5 ay, 3-5 yıl   ve 5 yıl üzeri  üyelik  gruplarına göre; 5 yıl üzeri üyelikleri 

bulunan üyeler 1-3 yıl ve 3-5 yıl   üye olanlara göre; 1-3 yıl üyelikleri bulunan üyeler  

3-5 yıl   üye olanlara göre farklı düĢünmektedir. 6-11 ay üyelikleri bulunan üyeler 1-

5 ay , 3-5 yıl   ve 5 yıl üzeri üye olanlara göre  üye olma nedenleri açısından 

güzelleĢmeyi daha önemli bulmaktadır. 1-3 yıl ve 3-5 yıl üyelikleri bulunan üyeler de 

5 yıl üzeri üye olanlara göre güzelleĢmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 1-3 yıl 

üyelikleri bulunan üyeler 3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyelere göre güzelleĢmeyi daha 

önemli bulmaktadır. 

  

 

“Bir Ģeylerle uğraĢmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  21,42, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 1-5 ay üyelikleri bulunan 

üyeler 6-11 ay ve 1-3 yıl  üyelik  gruplarına göre;  6-11 ay üyelikleri bulunan üyeler 

3-5 yıl   ve 5 yıl üzeri üye  olanlara göre; 3-5 yıl   üyelikler bulunan üyeler  1-3 yıl 
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üye olanlara göre farklı düĢünmektedir. 6-11 ay ve 1-3 yıl üyelikleri bulunan üyeler  

1-5 ay üye olanlara göre  üye olma nedenleri açısından  bir Ģeylerle uğraĢmayı  daha 

önemli bulmaktadır. 6-11 ay üyelikleri bulunan üyeler de 3-5 yıl   ve  5 yıl üzeri  üye 

olanlara  göre bir Ģeylerle uğraĢmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 1-3 yıl 

üyelikleri bulunan üyeler 3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyelere göre  bir Ģeylerle 

uğraĢmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Hareketi sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  20,68, p<  .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl üzeri üyelikleri 

bulunan üyeler 1-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve  3-5 yıl   üyelik  gruplarına göre; 6-11 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 3-5 yıl   üye olanlara göre  farklı düĢünmektedir. 1-5 ay, 6-

11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl      üyelikleri bulunan üyeler 5 yıl üzeri üye olanlara göre  

üye olma nedenleri açısından hareketi sevmeyi  daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  6-

11 ay üyelikleri bulunan üyeler de 3-5 yıl   üye olanlara göre hareketi sevmeyi daha 

önemli bulmaktadır. 

 

 

“Kaslarımı güçlendirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  22,99, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 1-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 1-3 yıl, 3-5 yıl   ve 5 yıl üzeri  üyelik  gruplarına göre; 6-11 

ay üyelikleri bulunan üyeler 3-5 yıl   ve  5 yıl üzeri üyelik gruplarına  göre; 1-3 yıl 

üyelikleri bulunan üyeler  5 yıl üzeri üyelik gruplarına  göre farklı düĢünmektedir. 1-

5 ay üyelikleri bulunan üyeler 1-3 yıl, 3-5 yıl, 5 yıl üzeri üye olanlara göre  üye olma 

nedenleri açısından  kaslarını güçlendirmeyi  daha önemli bulmaktadır. 6-11 ay 

üyelikleri bulunan üyeler de 3-5 yıl   ve  5 yıl üzeri üye olanlara göre kaslarını 

güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyeler 5 

yıl üzeri üyelikleri bulunan üyelere göre  kaslarını güçlendirmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 



87 

 

“ Evin dıĢında egzersiz yapmak ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  21,05, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 1-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay, 1-3 yıl ve 5 yıl üzeri  üyelik  gruplarına göre; 3-5 

yıl   üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay, 5 yıl üzeri üye olanlara göre  farklı 

düĢünmektedir. 6-11 ay, 1-3 yıl ve 5 yıl üzeri   üyelikleri bulunan üyeler 1-5 ay 

üyelikleri bulunan üyelere  göre  üye olma nedenleri açısından evin dıĢında egzersiz 

yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  6-11 ay ve 5 yıl üzeri  üyelikleri bulunan 

üyeler de 3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyelere   göre evin dıĢında egzersiz yapmayı  

daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“ Önemli olduğumu hissetmek ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  14,91, p< .05].   

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 6-11 

ay üyelikleri bulunan üyeler 1-5 ay, 3-5 yıl   ve 5 yıl üzeri  üyelik  gruplarına göre; 1-

3 yıl üyelikleri bulunan üyeler 5 yıl üzeri üyelikleri bulunan üyelere  göre  farklı 

düĢünmektedir. 6-11 ay   üyelikleri bulunan üyeler 1-5 ay, 3-5 yıl ve 5 yıl üzeri 

üyelikleri bulunan üyelere  göre  üye olma nedenleri açısından önemli olduklarını 

hissetmelerini daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  1-3 yıl  üyelikleri bulunan üyeler de 

5 yıl üzeri üyelikleri bulunan üyelere   göre önemli olduklarını hissetmeyi  daha 

önemli bulmaktadır.   

 

 

“ Popüler olmak ” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur  [ KW(4) =  10,15, p< .05]. Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 6-11 ay üyelikleri 

bulunan üyeler 3-5 yıl ve 5 yıl üzeri  üyelik  gruplarına göre farklı düĢünmektedir. 6-

11 ay  üyelikleri bulunan üyeler 3-5 yıl  ve 5 yıl üzeri üyelikleri bulunan üyelere göre  

üye olma nedenleri açısından popüler olmayı daha önemli bulmaktadır. 
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Çizelge 9. Özel Spor ĠĢletmelerine Üyeliğini Devam Ettirme   Cinsiyet 

DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi  Sonuçları 

 

Maddeler Cinsiyet  Sıra     

 Ortalaması 

  Sıra   

Toplamı 

U P 

1. Becerilerimi 

geliĢtirmek 

      E 3,20 260,86 68345,00 28464,000 ,085 

      K 3,05 239,10 565905,00 

2. ArkadaĢlarımla 

birlikte olmak 

      E 2,51 238,49 62485,00 28032,000 ,045* 

K 2,77 263,72 62765,00 

4. Enerjimi 

tüketmek 

E 3,25 255,89 67042,50 29766,500 ,369 

K 3,13 244,57 58207,50 

7. Heyecanı 

sevmek 

E 3,32 258,35 67688,00 29121,000 ,191 

K 3,17 241,86 57562,00 

8. Rutinin dıĢına 

çıkmak 

E 3,72 254,48 66672,50 30136,500 ,502 

K 3,64 246,12 58577,50 

9. Spor alıĢkanlığı 

kazanmak 

E 3,98 249,45 65355,50 30902,500 ,856 

K 4,02 251,66 59894,50 

10. Yeni beceriler 

öğrenmek 

E 3,15 244,07 63947,50 29494,500 ,283 

K 3,27 257,57 61302,50 

11. Yeni 

arkadaĢlarla 

TanıĢmak 

E 2,52 242,78 63609,50 29156,500 ,198 

K 2,68 258,99 61640,50 

12. Ġyi olduğum 

konuda bir Ģeyler 

yapmak 

E 2,75 257,69 67515,00 29294,000 ,230 

K 2,61 242,58 57735,00 

13. Stres atmak 

 

E 3,61 230,37 60356,00 25903,000 ,001* 

K 3,93 272,66 64894,00 

14. GüzelleĢmek 

 

E 2,62 184,09 48231,00 13778,000 ,000* 

K 3,99 323,61 77019,00 

15. Egzersiz 

yapmak 

E 4,46 254,77 66750,00 30059,000 ,426 

16. Bir Ģeylerle 

uğraĢmak 

K 4,42 245,80 58500,00 

E 2,50 230,90 60496,50 26043,500 ,001* 

K 2,91 272,07 64753,50 

17. Hareketi 

sevmek 

E 3,66 251,04 65773,00 31036,000 ,927 

K 3,65 249,90 59477,00 

18. Kaslarımı 

güçlendirmek 

E 4,25 270,93 70984,50 25824,500 ,000* 

K 3,94 228,01 54265,50 

19. Evin dıĢında 

egzersiz yapmak 

E 2,25 222,41 58272,50 23819,500 ,000* 

K 2,91 281,42 66977,50 

21. Önemli 

olduğumu 

hissetmek 

E 2,45 219,02 57384,00 22931,000 ,000* 

K 3,08 285,15 67866,00 

22.Depresyondan 

kurtulmak 

E 1,91 226,25 59278,50 24825,500 ,000* 

K 2,13 277,19 65971,50 

23. BoĢ 

zamanlarımı 

değerlendirmek 

E 3,04 238,12 62388,50 27935,500 ,040* 

K 3,28 264,12 62861,50 

25. Popüler 

olmak 

 

E 1,89 258,65 67767,00 29042,000 ,152 

K 1,72 241,53 57483,00 

      

  N1=268       N2=232    NT =500       *P<0.05    
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Çizelge 9. Özel Spor ĠĢletmelerine Üyeliğini Devam Ettirme   Cinsiyet 

DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Mann-Whitney U Testi  Sonuçları (devamı) 

 

 
Maddeler Cinsiyet  Sıra     

 Ortalaması 

  Sıra   

Toplamı 

U P 

27. Genç kalmak 

 

E 3,11 242,66 63577,00 29124,000 ,193 

K 3,28 259,13 61673,00 

28. Sosyal olmak 

 

E 3,83 252,56 66172,00 30637,000 ,724 

K 3,76 248,23 59078,00 

29. Eğlenceyi 

sevmek 

E 3,29 253,70 66470,50 30338,500 ,592 

K 3,22 246,97 58779,50 

30. Sporculara 

özenmek 

E 2,46 265,66 69603,50 27205,500 ,011* 

K 2,17 233,81       55646,50 

                  

  N1=268       N2=232    NT =500       *P<0.05    

 

 

 

 

 

          Özel Spor ĠĢletmelerindeki  üyelerin cinsiyet değiĢkenine göre üyeliğe devam 

etme ile ilgili görüĢleri: 

 

 

          Çizelge 9‟da görüldüğü gibi üyelerin üyeliğe devam etme ile ilgili görüĢleri 

cinsiyetlerine göre incelendiğinde ölçekte yer alan 24 sorudan 11 soruya verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

 

 

          „„ Becerilerimi geliĢtirmek ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,20 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,05 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  28464,00, p> .05].  

 

 

          „„ ArkadaĢlarımla birlikte olmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( =2,51 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği 
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cevapların ortalaması ise ( =2,77 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın 

üyelerin görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  28032,00, p< .05].  

 

 

          „„ Enerjimi tüketmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,25 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,13 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda  

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  29766,50, p> .05].  

 

 

          „„ Heyecanı sevmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması 

( =3,32 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise 

( =3,17 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 

ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde 

bir fark saptanmamıĢtır [ U=  29121,00, p> .05].  

 

 

          „„ Rutinin dıĢına çıkmak ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,72 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,64 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  30136,50, p> .05].  

 

 

          „„ Spor alıĢkanlığı kazanmak ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,98 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =4,02 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  30902,50, p> .05].  
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          „„ Yeni beceriler öğrenmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,15 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,27 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  29494,50, p> .05].  

 

 

          „„ Yeni arkadaĢlarla tanıĢmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =2,52 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,68 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  29156,50, p> .05].  

 

 

          „„ Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler yapmak ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( =2,75 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği 

cevapların ortalaması ise ( =2,61 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın 

üyelerin görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U= 29294,00, p> .05]. 

 

 

           „„ Stres atmak ‟‟   sorusuna   erkek  üyelerin  verdikleri   cevapların ortalaması  

( =3,61 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise 

( =3,93 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 

ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda düzeyinde bir fark 

saptanmıĢtır [ U=  25903,00, p< .05].  

 

 

          „„ GüzelleĢmek ‟‟  sorusuna erkek üyelerin  verdikleri   cevapların   ortalaması  

( =2,62 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise 

( =3,99 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 
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ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde 

bir fark saptanmıĢtır [ U=  13778,00, p< .05].  

 

 

          „„ Egzersiz yapmak ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması 

( =4,46 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise 

( =4,42 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 

ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda  anlamlılık 

düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [U= 30059,00, p> .05].  

 

 

          „„ Bir Ģeylerle uğraĢmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =2,50 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,91) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  26043,50, p< .05].  

 

 

          „„ Hareketi sevmek ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması (

=3,66 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise (

=3,65 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin 

ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda   anlamlılık 

düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  31036,00, p> .05].  

 

 

          „„ Kaslarımı güçlendirmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =4,25 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,94 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  25824,50, p< .05].  
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          „„ Evin dıĢında egzersiz yapmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( =2,25 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği 

cevapların ortalaması ise ( =2,91 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın 

üyelerin görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  23819,50, p< .05].  

 

 

          „„ Önemli olduğumu hissetmek ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =2,45 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,08 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  22931,00, p< .05].  

 

 

          „„ Depresyondan kurtulmak ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =1,61 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,13 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  24825,50, p< .05].  

 

 

         „„ BoĢ zamanlarımı değerlendirmek ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri 

cevapların ortalaması ( =3,28 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği 

cevapların ortalaması ise ( =3,04 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın 

üyelerin görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  27935,50, p< .05].  

 

 

          „„ Popüler olmak ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması (

=1,89 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise (

=1,72 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin ortalamaları 
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arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde bir fark 

saptanmamıĢtır [ U=  29042,00, p> .05].  

 

 

          „„ Genç kalmak ‟‟sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması (

=3,11 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise (

=3,28 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin ortalamaları 

arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda anlamlılık düzeyinde bir fark 

saptanmamıĢtır [ U=  29124,00, p> .05].  

 

 

          „„ Sosyal olmak ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların ortalaması (

=3,83 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların ortalaması ise (

=3,76 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin görüĢlerinin ortalamaları 

arasında yapılan Mann-Whitney U testi  sonucunda  anlamlılık düzeyinde bir fark 

saptanmamıĢtır  [ U=  30637,00, p> .05].  

 

 

          „„ Eğlenceyi sevmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =3,29 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =3,22 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmamıĢtır [ U=  30338,50, p> .05]. 

 

 

          „„ Sporculara özenmek ‟‟ sorusuna erkek üyelerin verdikleri cevapların 

ortalaması ( =2,46 ) düzeyinde gerçekleĢirken, kadın üyelerin verdiği cevapların 

ortalaması ise ( =2,17 ) düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erkek ve kadın üyelerin 

görüĢlerinin ortalamaları arasında yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 

anlamlılık düzeyinde bir fark saptanmıĢtır [ U=  27205,50, p< .05].  
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          Ankara‟da ki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üyeliğini devam ettirme 

yaĢ değiĢkenine iliĢkin sonuçlar aĢağıda Çizelge 10 da gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Çizelge 10. Özel Spor ĠĢletmelerine  Üyeliğini Devam Ettirme   YaĢ  DeğiĢkenine 

Göre Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis  Testi  Sonuçları 

 

       N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       

 

 

 

Maddeler 

Sıra Ortalaması  

    X
2 

 

P 

 

**Fark 

25 yaĢ 

ve  altı 

(1) 

26-32 

yaĢ 

(2) 

33-39 

yaĢ 

(3) 

40-46 

yaĢ 

(4) 

47 yaĢ 

ve 

üstü 

(5) 
1. Becerilerimi 

geliĢtirmek 

390,53 301,09 279,23 216,26 148,36 99,32 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

2.ArkadaĢlarıml

a birlikte olmak 

284,40 216,85 235,27 261,24 286,96 15,49 ,004* 2<1,4,5 

3<5 

4. Enerjimi 

tüketmek 

214,50 287,52 275,13 236,48 163,26 49,74 ,000* 1>4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

7. Heyecanı 

sevmek 

330,68 297,49 280,36 216,08 173,91 59,97 ,000* 1>4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

8. Rutinin 

dıĢına çıkmak 

236,30 268,83 232,44 245,44 272,02 6,51 ,164     _ 

9. Spor 

alıĢkanlığı 

kazanmak 

300,25 253,24 238,38 263,32 224,54 9,32 ,053     _ 

10. Yeni 

beceriler 

öğrenmek 

368,00 275,25 264,36 234,88 180,37 47,32 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3,4 

4<2 

11. Yeni 

arkadaĢlarla 

tanıĢmak 

312,17 234,56 251,77 239,92 265,93 8,92 ,063      _ 

12. Ġyi olduğum 

konuda bir 

Ģeyler yapmak 

380,63 269,61 275,80 224,64 182,99 55,63 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3,4 

4<2,3 

13. Stres atmak 

 

228,72 256,24 250,72 249,06 253,55 ,991 ,911      _ 

14.GüzelleĢmek 

 

313,03 294,61 274,79 223,48 179,71 45,68 ,000* 4<1,2,3 

5<1,2,3,4 

15. Egzersiz 

yapmak 

303,20 253,10 250,42 245,20 237,50 6,42 ,170       _ 
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Çizelge 10. Özel Spor ĠĢletmelerine Üyeliğini Devam Ettirme   YaĢ  DeğiĢkenine 

Göre Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis  Testi  Sonuçları (devamı) 

 

 

 

 
 

Maddeler 

Sıra Ortalaması  

    X
2 

 

P 

 

**Fark 

 

 

25 yaĢ 

ve altı 

(1) 

26-32 

yaĢ 

(2) 

33-39 

yaĢ 

(3) 

40-46 

yaĢ 

(4) 

47 yaĢ 

ve 

üstü 

(5) 

 

16. Bir Ģeylerle 

uğraĢmak 

261,98 249,53 248,81 227,72 293,30 11,52 ,021* 5>2,3,4 

17. Hareketi 

sevmek 

319,20 280,31 262,60 242,75 180,19 34,26 ,000* 1>3,4,5 

5<2,3,4 

2>4 

18. Kaslarımı 

güçlendirmek 

312,70 282,74 267,79 233,63 187,94 34,12 ,000* 5<1,2,3,4 

4<1,2,3 

19. Evin dıĢında 

egzersiz 

yapmak 

218,25 223,43 246,66 246,20 312,40 21,24 ,000* 5>1,2,3,4 

21. Önemli 

olduğumu 

hissetmek 

285,75 252,80 262,17 241,98 230,67 4,94 ,293       _ 

22. 

Depresyondan 

kurtulmak 

229,70 256,30 254,20 260,55 225,54 4,85 ,303       _ 

23. BoĢ 

zamanlarımı 

değerlendirmek 

257,78 235,71 244,88 235,39 304,99 15,05 ,005* 5>2,3,4 

25. Popüler 

olmak 

 

346,32 276,77 265,87 224,71 203,17 38,97 ,000* 1>2,3,4,5 

5,4<2,3 

 

27. Genç 

kalmak 

 

261,68 250,00 271,46 220,10 251,71 6,59 ,159  
      _ 

28. Sosyal 

olmak 

 

294,00 250,74 255,46 244,76 236,34 4,29 ,367   

      _ 

29. Eğlenceyi 

sevmek 

367,67 280,88 275,35 217,01 188,34 54,51 ,000* 1>2,3,4,5 

4,5<2,3 

30. Sporculara 

özenmek 

372,10 258,45 274,48 224,97 202.29 41,82 ,000* 1>2,3,4,5 

5<2,3 

4<2,3 

 

 

    N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       
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           Çizelge 10‟da görüldüğü gibi üyelerin üye olma nedenlerinin yaĢa göre 

incelendiğinde ölçekte yer alan yirmi dört sorudan on beĢ soruya verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

 

 

“Becerilerimi geliĢtirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  99,32, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve üstü 

yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 

yaĢ arası ve  40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ grubu 26-32 

yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı 

yaĢ grubunda bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 

yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  üyeliğe devam etme nedenleri açısından becerilerini 

geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası,  33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ 

arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre becerilerini 

geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ 

grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyelere göre üye olma nedenleri 

açısından becerilerini geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“ArkadaĢlarımla birlikte olmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur  [ KW(4) = 15,49, p< .05]. Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 26-32 yaĢ arası 

üyeler 25 yaĢ ve altı, 40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve üstü  yaĢ   gruplarına göre; 33-39 

yaĢ arası üyelikleri bulunan üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  farklı 

düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ grubunda 

bulunan üyeler  26-32 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından 

eğlenceyi sevmeyi daha önemli bulmaktadır. 47 yaĢ ve üstü yaĢ grubunda bulunan  

üyeler   33-39 yaĢ arası yaĢ grubuna göre eğlenceyi sevmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 
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“Enerjimi tüketmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  49,74, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ grubundaki 

üyeler 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü 

üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ 

gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ grubu  26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ 

gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda bulunan üyeler 40-

46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından enerjilerini tüketmeyi daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ 

arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna 

göre enerjilerini tüketmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  26-32 yaĢ arası ve 33-

39 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyelere göre 

üyeliğe devam etme nedenleri açısından enerjilerini tüketmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“Heyecanı sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 59,97, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ grubundaki 

üyeler 40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve üstü yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü 

üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ 

gruplarına  göre;  40-46 yaĢ arası yaĢ grubu  26-32 yaĢ arası ve  33-39 yaĢ arası yaĢ 

gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda bulunan üyeler  

40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından heyecanı sevmeyi daha önemli bulmaktadır. , 26-32 yaĢ arası  33-39 yaĢ 

arası ve  40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna 

göre heyecanı sevmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  26-32 yaĢ arası ve  33-39 

yaĢ arası yaĢ grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyelere göre üyeliğe 

devam etme nedenleri açısından heyecanı sevmeyi daha önemli bulmaktadır. 
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“Yeni beceriler öğrenmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  47,32, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü 

yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 

yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ grubu 26-32 yaĢ 

arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda bulunan 

üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve üstü yaĢ 

gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından yeni beceriler öğrenmeyi 

daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ 

grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre yeni beceriler öğrenmeyi 

daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  26-32 yaĢ arası ve yaĢ grubundaki üyeler 40-46 

yaĢ arası yaĢ grubundaki üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından yeni 

beceriler öğrenmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  

yaĢ grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  55,63, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ 

ve altı yaĢ grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 

yaĢ ve üstü  yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ 

arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ 

grubu 26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 

25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 

yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  üyeliğe devam etme nedenleri açısından 

iyi olduğu konuda bir Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-

39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ 

grubuna göre iyi olduğu konuda bir Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 

26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ 

grubundaki üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından iyi olduğu konuda 

bir Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. 
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“GüzelleĢmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  45,68, p< .05]. Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki 

üyeler 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası   yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ 

ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 

40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ 

arası, 33-39 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan üyeler  40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  

göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından güzelleĢmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ 

grubunda bulunan  üyeler   47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre güzelleĢmeyi daha 

önemli bulmaktadır. 

 

 

“Bir Ģeylerle uğraĢmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  11,52, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 47 yaĢ ve üstü yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası  yaĢ   

gruplarına göre farklı düĢünmektedir.  25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda bulunan üyeler 26-

32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre  üyeliğe devam 

etme nedenleri açısından egzersiz yapmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Hareketi sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  34,26, p< .05]. Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ grubundaki 

üyeler 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü  yaĢ   gruplarına göre;  47 

yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ 

arası yaĢ gruplarına  göre;  40-46 yaĢ arası yaĢ grubu 26-32 yaĢ arası  yaĢ gruplarına 

göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda bulunan üyeler 33-39 yaĢ 

arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üyeliğe devam etme 

nedenleri açısından hareketi sevmeyi daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-

39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ 
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grubuna göre hareketi sevmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 26-32 yaĢ arası  yaĢ 

grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyelere göre üyeliğe devam etme 

nedenleri açısından hareketi sevmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Kaslarımı güçlendirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 34,12, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 47 yaĢ ve üstü yaĢ 

grubundaki üyeler 25 yaĢ ve altı, , 26-32 yaĢ arası 33-39 yaĢ arası ve  40-46 yaĢ arası  

yaĢ   gruplarına göre; 40-46 yaĢ arası üyelikleri bulunan üyeler 25 yaĢ ve altı, 26-32 

yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı, 

26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan üyeler   47 

yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üye üyeliğe devam etme nedenleri açısından 

kaslarını güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-

39 yaĢ arası  yaĢ grubunda bulunan  üyeler  40-46 yaĢ arası yaĢ grubuna göre 

kaslarını güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Evin dıĢında egzersiz yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  21,24, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 47 yaĢ ve üstü 

yaĢ grubundaki üyeler 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve  40-46 yaĢ 

arası  yaĢ   gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı, 26-32 yaĢ arası, 33-

39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan üyeler  47 yaĢ ve üstü yaĢ 

gruplarına  üyeliğe devam etme olma nedenleri açısından evin dıĢında egzersiz 

yapmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“BoĢ zamanlarımı değerlendirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  15,05, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 47 yaĢ ve üstü 

yaĢ grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası   yaĢ   
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gruplarına göre farklı düĢünmektedir.  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubunda bulunan üyeler  

26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası ve 40-46 yaĢ arası yaĢ gruplarına  üyeliğe devam 

etme olma nedenleri açısından boĢ zamanlarını değerlendirmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“Popüler olmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  38,97, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ grubundaki 

üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü   yaĢ   

gruplarına göre;  40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler  26-32 

yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı 

grubunda bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 26-32 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ 

ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından popüler olmayı 

daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası,  33-39 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  

üyeler   40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre popüler olmayı daha 

önemli bulmaktadır. 

 

 

 “Eğlenceyi sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  54,51, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve  47 yaĢ ve üstü  

yaĢ   gruplarına göre;  40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler  

26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ 

ve altı yaĢ grubunda bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası 

ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından 

eğlenceyi sevmeyi daha önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası  yaĢ 

grubunda bulunan  üyeler   40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre 

eğlenceyi sevmeyi daha önemli bulmaktadır. 
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“Sporculara özenmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  yaĢ grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  41,82, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 25 yaĢ ve altı yaĢ 

grubundaki üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü  

yaĢ   gruplarına göre; 47 yaĢ ve üstü üyelikleri bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası ve 33-

39 yaĢ arası yaĢ gruplarına  göre; 40-46 yaĢ arası yaĢ grubu  26-32 yaĢ arası ve  33-

39 yaĢ arası yaĢ gruplarına göre  farklı düĢünmektedir. 25 yaĢ ve altı yaĢ grubunda 

bulunan üyeler 26-32 yaĢ arası, 33-39 yaĢ arası, 40-46 yaĢ arası ve 47 yaĢ ve üstü yaĢ 

gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından sporculara özenmeyi daha 

önemli bulmaktadır. 26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ grubunda bulunan  üyeler  

47 yaĢ ve üstü yaĢ grubuna göre sporculara özenmeyi daha önemli bulmaktadır. 

Ayrıca 26-32 yaĢ arası ve 33-39 yaĢ arası yaĢ grubundaki üyeler 40-46 yaĢ arası yaĢ 

grubundaki üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından sporculara 

özenmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

Ankara‟da ki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üyeliğini devam 

ettirme meslek değiĢkenine iliĢkin sonuçlar Çizelge 11 de gösterilmiĢtir. 

 

 

Çizelge 11. Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olan KiĢilerin Üyeliğini Devam 

Ettirme   Meslek DeğiĢkenine  ĠliĢkin Kruskal-Wallis  Testi  Sonuçları 

 

 

 

Maddeler 

Sıra Ortalaması 

 

 

    X
2 

 

P 

 

**Fark 

Kamu 

personeli 

(1) 

Emekli 

 

   (2) 

Ev 

hanımı 

(3) 

Öğrenci 

 

(4) 

Özel 

sektör 

(5) 

1. Becerilerimi 

geliĢtirmek 

251,54 150,25 161,77 433,13 263,82 72,70 ,000* 2,3<1,4,5 

 

2.ArkadaĢlarımla 

birlikte olmak 

224,25 300,67 382,56 318,10 244,80 48,60 ,000* 1<2,3,4 

 

4. Enerjimi 

tüketmek 

255,48 154,74 241,21 336,75 253,05 26,18 ,000* 2<1,3,4,5 

7. Heyecanı 

sevmek 

255,36 180,58 180,36 369,38 255,37 34,59 ,000* 2<1,4,5 

3<4 

    N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       
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Çizelge 11. Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olan KiĢilerin Üyeliğini Devam 

Ettirme   Meslek  DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis  Testi  

Sonuçları  (devamı) 

 
 

 

Maddeler 

Sıra Ortalaması 

 
 

  X
2
 

 

   P 

 

**Fark 

Kamu 

personel

i 

(1) 

Emekli 

 

   (2) 

Ev 

hanımı 

(3) 

Öğren

ci 

 

(4) 

Özel 

sektör 

(5) 

8. Rutinin dıĢına 

çıkmak 

241,46 289,35 333,86 253,77 237,57 17,04 ,002* 3>1,4,5 

1<2 

9. Spor 

alıĢkanlığı 

kazanmak 

252,41 204,35 196,03 321,00 259,43 16,44 ,002* 3<1,5 

2<5 

10. Yeni 

beceriler 

öğrenmek 

248,99 185,14 207,35 395,92 255,38 36,81 ,000* 2<1,4,5 

11. Yeni 

arkadaĢlarla 

tanıĢmak 

219,10 316,64 338,65 354,13 254,57 47,30 ,000* 3>1,4,5 

2>1 

4>2 

12. Ġyi olduğum 

konuda bir Ģeyler 

yapmak 

246,46 185,50 185,85 417,94 261,34 49,84 ,000* 2<1,4 

1,4>3 

13. Stres atmak 

 

250,45 247,69 282,86 217,15 249,40 3,26 ,514      _ 

14.GüzelleĢmek 

 

254,72 173,99 316,89 325,67 233,75 26,90 ,000* 1<3 

2<3,4,5 

5<3 

15. Egzersiz 

yapmak 

255,05 237,39 209,68 309,96 244,69 9,86 ,043* 1>2 

16. Bir Ģeylerle 

uğraĢmak 

229,55 357,33 358,68 274,48 233,35 48,68 ,000* 1<2,3,5 

2,3>4,5 

4<5 

17.Hareketi 

sevmek 

249,47 178,94 224,95 353,83 259,10 24,61 ,000* 2<1,4 

18. Kaslarımı 

güçlendirmek 

256,13 185,10 197,58 306,81 259,38 18,80 ,001* 1>2,3 

2,3<4 

1<5 

19. Evin dıĢında 

egzersiz yapmak 

230,59 336,68 413,14 220,92 233,04 66,43 ,000* 3>1,2,4,5 

5<2,4 

2>1,4 

 

21. Önemli 

olduğumu 

hissetmek 

242,43 233,93 344,30 297,38 240,01 19,34 ,001* 3>1,2,4,5 

      N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05  
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Çizelge 11. Özel Spor ĠĢletmelerine  Üye Olan KiĢilerin Üyeliğini Devam 

Ettirme   Meslek  DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis  Testi  

Sonuçları  (devamı) 

           

 

 

Maddeler 

                          Sıra Ortalaması  

   X
2
 

   

    P 

 

 **Fark 
Kamu 

personeli 

(1) 

Emekli 

 

   (2) 

Ev 

hanımı 

(3) 

Öğrenci 

 

(4) 

Özel 

sektör 

(5) 

22.Depresyonda

n kurtulmak 

251,48 256,58 320,00 220,38 235,97 12,36 ,015* 3>1,4,5 

23. BoĢ 

zamanlarımı 

değerlendirmek 

221,48 361,06 386,27 293,06 238,00 66,98 ,000* 5<2,3 

1,4<2,3 

25. Popüler 

olmak 

 

232,93 192,13 269,36 366,44 274,39 34,77 ,000* 3>2 

27. Genç 

kalmak 

 

255,40 236,71 263,36 275,73 237,48 2,89 ,577      _ 

28. Sosyal 

olmak 

 

240,58 282,83 277,36 325,60 241,88 12,37 ,015* 4>2 

29. Eğlenceyi 

sevmek 

245,13 185,29 236,06 410,38 253,45 39,86 ,000* 2<1,5 

30. Sporculara 

özenmek 

246,16 212,28 201,11 415,10 251,99 40,61 ,000* 3<5 

                     

    N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       

 

 

 

 

 

          Çizelge 11‟de görüldüğü gibi üyelerin üye olma nedenlerinin meslek 

gruplarına göre incelendiğinde ölçekte yer alan yirmi dört sorudan yirmi iki soruya 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

 

 

“Becerilerimi geliĢtirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  72,70, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre emekli ve ev 

hanımı meslek grubundaki üyeler kamu personeli,öğrenci ve özel sektör  meslek   

gruplarına göre farklı düĢünmektedir. kamu personeli, öğrenci ve özel sektör meslek  
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grubunda bulunan üyeler emekli ve ev hanımı meslek gruplarına  göre  üyeliğe 

devam etme nedenleri açısından becerilerini geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“ArkadaĢlarımla birlikte olma” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  48,60, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre kamu personeli 

meslek grubundaki üyeler emekli, ev hanımı ve öğrenci  meslek   gruplarına göre 

farklı düĢünmektedir. kamu personeli meslek  grubunda bulunan üyeler emekli, ev 

hanımı ve öğrenci meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından 

arkadaĢlarıyla birlikte olmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Enerjimi tüketmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  26,18, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli, ev hanımı ve öğrenci meslek   gruplarına göre 

farklı düĢünmektedir. Emekli meslek  grubunda bulunan üyeler kamu personeli, ev 

hanımı ve öğrenci meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından 

enerjilerini tüketmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Heyecanı sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 34,59, p<  .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve özel sektör  meslek   gruplarına göre; 

ev hanımı meslek grubundaki üyeler öğrenci meslek grubundaki üyelere göre farklı 

düĢünmektedir.  Emekli meslek  grubunda bulunan üyeler kamu personeli, öğrenci ve 

özel sektör meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından 

heyecanı sevmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca öğrenci meslek grubundaki 

üyeler ev hanımı meslek grubundaki üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından heyecanı sevmeyi daha önemli bulmaktadır. 
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“Rutinin dıĢına çıkmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  17,04, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre ev hanımı meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve  özel sektör meslek   gruplarına göre; 

göre  kamu personeli meslek grubundaki üyeler emekli  yaĢ   gruplarına göre farklı 

düĢünmektedir.  Ev hanımı meslek  grubunda bulunan üyeler kamu personeli, 

öğrenci ve özel sektör meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından rutinin dıĢına çıkmayı  daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  emekli meslek  

grubunda bulunan üyeler  kamu personeli meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam 

etme nedenleri açısından rutinin dıĢına çıkmayı  daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Spor alıĢkanlığı kazanmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  16,44, p<  .05]. Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler  kamu personeli ve özel sektör  meslek   gruplarına göre; 

emekli meslek grubundaki üyeler  özel sektör  meslek   gruplarına göre farklı 

düĢünmektedir.  kamu personeli ve özel sektör meslek  grubunda bulunan üyeler ev 

hanımı meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından spor 

alıĢkanlığı kazanmayı  daha önemli bulmaktadır. Özel sektör meslek  grubunda 

bulunan üyeler emekli meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından spor 

alıĢkanlığı kazanmayı  daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Yeni beceriler öğrenmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  36,81, p<  .05]. Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve özel sektör  meslek   gruplarına göre 

farklı düĢünmektedir. Kamu personeli, öğrenci ve özel sektör meslek  grubunda 

bulunan üyeler  emekli meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından yeni beceriler öğrenmeyi  daha önemli bulmaktadır. 
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“Yeni arkadaĢlarla tanıĢmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  47,30, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve özel sektör  meslek   

gruplarına göre; emekli meslek grubundaki üyeler kamu personeli  meslek 

grubundaki üyelere göre; öğrenci meslek grubundaki üyeler emekli meslek 

grubundaki üyelere göre  farklı düĢünmektedir. Ev hanımı meslek  grubunda bulunan 

üyeler kamu personeli, öğrenci ve özel sektör meslek gruplarına  göre  üye olma 

nedenleri açısından yeni arkadaĢlarla tanıĢmayı daha önemli bulmaktadır. Emekli 

meslek grubundaki üyeler  kamu personeli meslek grubundaki üyelere göre üyeliğe 

devam etme nedenleri açısından yeni arkadaĢlarla tanıĢmayı daha önemli 

bulmaktadır. Ayrıca öğrenci meslek grubundaki üyeler emekli meslek grubundaki 

üyelere  göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından yeni arkadaĢlarla tanıĢmayı 

daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  

meslek grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 49,84, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre emekli 

meslek grubundaki üyeler  kamu personeli ve öğrenci   meslek   gruplarına göre; ev 

hanımı meslek grubundaki üyeler kamu personeli ve öğrenci meslek grubundaki 

üyelere göre farklı düĢünmektedir. Kamu personeli ve öğrenci meslek  grubunda 

bulunan üyeler emekli meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından iyi oldukları konuda bir Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  

kamu personeli ve öğrenci meslek grubundaki üyeler ev hanımı meslek grubundaki 

üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından iyi olduğu konuda bir Ģeyler 

yapmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“GüzelleĢmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  26,90, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre kamu personeli meslek 
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grubundaki üyeler  ev hanımı  meslek   gruplarına göre; emekli meslek grubundaki 

üyeler ev hanımı, öğrenci ve özel sektör meslek grubundaki üyelere göre; özel sektör 

meslek grubundaki üyeler ev hanımı meslek grubundaki üyelere göre  farklı 

düĢünmektedir. Ev hanımı meslek  grubunda bulunan üyeler kamu personeli meslek 

gruplarına  göre  üye olma nedenleri açısından güzelleĢmeyi daha önemli 

bulmaktadır. Ev hanımı, öğrenci ve özel sektör  meslek grubundaki üyeler  emekli 

meslek grubundaki üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından yeni 

güzelleĢmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  ev hanımı meslek grubundaki üyeler 

özel sektör meslek grubundaki üyelere  göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından 

güzelleĢmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Egzersiz yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 9,86, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre kamu personeli meslek 

grubundaki üyeler  emekli  meslek   gruplarına göre farklı düĢünmektedir. kamu 

personeli meslek  grubunda bulunan üyeler  emekli meslek gruplarına  göre  üyeliğe 

devam etme nedenleri açısından egzersiz yapmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Bir Ģeylerle uğraĢmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  48,68, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre kamu personeli meslek 

grubundaki üyeler emekli, ev hanımı ve özel sektör  meslek   gruplarına göre; emekli 

ve ev hanımı meslek grubundaki üyeler öğrenci ve özel sektör meslek grubundaki 

üyelere göre; öğrenci meslek grubundaki üyeler özel sektör meslek grubundaki 

üyelere göre  farklı düĢünmektedir. Emekli, ev hanımı ve özel sektör  meslek  

grubunda bulunan üyeler kamu personeli meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam 

etme nedenleri açısından  bir Ģeylerle uğraĢmayı daha önemli bulmaktadır. Emekli ve  

ev hanımı meslek grubundaki üyeler öğrenci ve özel sektör meslek grubundaki 

üyelere göre üye olma nedenleri açısından bir Ģeylerle uğraĢmayı daha önemli 

bulmaktadır. Ayrıca özel sektör meslek grubundaki üyeler öğrenci meslek 
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grubundaki üyelere  göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından bir Ģeylerle 

uğraĢmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Hareketi sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  24,61, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli ve öğrenci   meslek   gruplarına göre farklı 

düĢünmektedir. Kamu personeli ve öğrenci meslek  grubunda bulunan üyeler emekli 

meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından hareketi sevmeyi 

daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Kaslarımı güçlendirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  18,80, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre kamu personeli 

meslek grubundaki üyeler emekli ve  ev hanımı meslek   gruplarına göre; öğrenci 

meslek grubundaki üyeler emekli ve ev hanımı meslek grubundaki üyelere göre; 

kamu personeli meslek grubundaki üyeler özel sektör meslek grubundaki üyelere 

göre farklı düĢünmektedir.  kamu personeli meslek  grubunda bulunan üyeler  emekli 

ve ev hanımı meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından 

kaslarını güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. Öğrenci meslek grubundaki üyeler 

emekli ve ev hanımı meslek grubundaki üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından kaslarını güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca özel sektör 

meslek grubundaki üyeler  kamu personeli meslek grubundaki üyelere  göre üye 

olma nedenleri açısından kaslarını güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Evin dıĢında egzersiz yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  66,43, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler kamu personeli, emekli, öğrenci ve özel sektör  meslek   
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gruplarına göre; özel sektör meslek grubundaki üyeler emekli ve öğrenci meslek 

grubundaki üyelere göre; kamu personeli meslek grubundaki üyeler emekli meslek 

grubundaki üyelere göre  farklı düĢünmektedir. Ev hanımı meslek  grubunda bulunan 

üyeler kamu personeli, emekli, öğrenci ve  özel sektör  meslek gruplarına  göre  

üyeliğe devam etme nedenleri açısından  evin dıĢında egzersiz yapmayı daha önemli 

bulmaktadır. Emekli ve öğrenci meslek grubundaki üyeler özel sektör meslek 

grubundaki üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından evin dıĢında 

egzersiz yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  emekli meslek grubundaki 

üyeler  kamu personeli meslek grubundaki üyelere  göre üyeliğe devam etme 

nedenleri açısından evin dıĢında egzersiz yapmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Önemli olduğunu hissetmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  19,34, p<  .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre  ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler kamu personeli, emekli, öğrenci ve özel sektör   meslek   

gruplarına göre farklı düĢünmektedir.  Ev hanımı meslek  grubunda bulunan üyeler 

kamu personeli, emekli, öğrenci ve  özel sektör meslek gruplarına  göre  üyeliğe 

devam etme nedenleri açısından önemli olduğunu hissetmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“Depresyondan kurtulmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek 

grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  12,36, p< .05]. Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre ev hanımı 

meslek grubundaki üyeler kamu personeli, öğrenci ve  özel sektör meslek   

gruplarına göre farklı düĢünmektedir. Ev hanımı meslek  grubunda bulunan üyeler 

kamu personeli, öğrenci, özel sektör meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme 

nedenleri açısından depresyondan kurtulmayı  daha önemli bulmaktadır. 

 

“BoĢ zamanlarımı değerlendirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  

meslek grupları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur  [ KW(4) =  66,98, p< .05]. 
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Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre özel 

sektör meslek grubundaki üyeler emekli ve  ev hanımı   meslek   gruplarına göre; 

kamu personeli ve öğrenci meslek grubundaki üyeler emekli ve ev hanımı meslek 

grubundaki üyelere göre farklı düĢünmektedir. Emekli ve ev hanımı   meslek  

grubunda bulunan üyeler özel sektör  meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme 

nedenleri açısından boĢ zamanlarını değerlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

Ayrıca emekli ve ev hanımı  meslek grubundaki üyeler kamu personeli ve öğrenci 

meslek grubundaki üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından boĢ 

zamanlarını değerlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Popüler olmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  34,77, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre ev hanımı meslek grubundaki 

üyeler emekli meslek   gruplarına göre farklı düĢünmektedir. Ev hanımı meslek  

grubunda bulunan üyeler emekli meslek gruplarına  göre  üye olma nedenleri 

açısından popüler olmayı  daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Sosyal olmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  12,37, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre öğrenci meslek grubundaki 

üyeler  emekli meslek   gruplarına göre farklı düĢünmektedir. Öğrenci meslek  

grubunda bulunan üyeler emekli meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme 

nedenleri açısından sosyal olmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Eğlenceyi sevmek”  sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  39,86, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre emekli meslek 

grubundaki üyeler kamu personeli ve özel sektör meslek   gruplarına göre farklı 

düĢünmektedir. Emekli meslek  grubunda bulunan üyeler  kamu personeli ve özel 



113 

 

sektör  meslek gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından eğlenceyi 

sevmeyi  daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Sporculara özenmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  meslek grupları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 40,61, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre ev hanımı meslek 

grubundaki üyeler özel sektör meslek grubundaki üyelere göre farklı düĢünmektedir. 

Özel sektör  meslek grubundaki üyeler  ev hanımı meslek grubundaki üyelere göre 

üyeliğe devam etme nedenleri açısından sporculara özenmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

Çizelge 12. Özel Spor ĠĢletmelerine Üyeliğini Devam Ettirme   Üyelik 

DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis  Testi  Sonuçları 

 

 

Maddeler 

Sıra Ortalaması 

 

 

    X
2
 

 

P 

 

**Fark 

0-5ay 

(1) 

6-11ay      

   (2) 

1-3 yıl 

(3) 

3-5 yıl 

(4) 

5 yıl 

üzeri 

(5) 

1. Becerilerimi 

geliĢtirmek 

258,52 284,73 269,56 209,66 155,13 41,12 ,000* 5<1,2,3,4 

4<1,2,3 

2. ArkadaĢlarımla 

birlikte olmak 

205,84 253,46 266,72 239,31 274,52 10,02 ,040* 1<2,3,5 

4. Enerjimi 

tüketmek 

287,56 266,16 245,53 240,58 185,39 16,63 ,002* 5<1,2,3,4 

1>3,4 

7. Heyecanı 

sevmek 

264,47 271,44 253,45 225,17 207,41 11,55 ,021* 5<1,2 

4<2 

8. Rutinin dıĢına 

çıkmak 

198,29 263,79 264,20 249,12 236,52 11,85 ,018* 1<2,3,4 

9. Spor alıĢkanlığı 

kazanmak 

266,75 239,19 253,23 255,27 248,21 2,11 ,715 _ 

10. Yeni beceriler 

öğrenmek 

254,87 289,61 251,64 222,99 169,53 31,07 ,000* 5<1,2,3,4 

2>3,4 

11. Yeni 

arkadaĢlarla 

tanıĢmak 

227,74 272,40 262,96 214,74 246,39 12,86 ,012* 1<2 

4<2,3 

    N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       
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Çizelge 12. Özel Spor ĠĢletmelerine  Üyeliğini Devam Ettirme   Üyelik 

DeğiĢkenine Göre Maddelere ĠliĢkin Kruskal-Wallis  Testi  Sonuçları (devamı) 

 
 

Maddeler 
 

Sıra Ortalaması 

 

 

    X
2
 

 

P 

 

**Fark 

0-5ay 

(1) 

6-11ay      

   (2) 

1-3 yıl 

(3) 

3-5 yıl 

(4) 

5 yıl  

üzeri 

(5) 

12. Ġyi olduğum 

konuda bir Ģeyler 

yapmak 

232,96 285,66 259,97 226,05 179,86 25,86 ,000* 4,1<2 

5<1,2,3,4 

 

13. Stres atmak 

 

217,94 269,57 256,70 242,12 228,99 8,16 ,086 _ 

14. GüzelleĢmek 

 

227,37 282,29 261,91 231,61 180,67 23,38 ,000* 2>1,4,5 

5<3,4 

15. Egzersiz 

yapmak 

239,29 264,62 242,69 259,59 222,30 5,78 ,216 _ 

16. Bir Ģeylerle 

uğraĢmak 

219,86 280,69 260,66 215,71 234,01 17,29 ,002* 1<2 

4<2,3 

 

17. Hareketi 

sevmek 

233,89 283,42 257,81 230,72 182,65 22,98 ,000* 5<2,3 

2>1,4 

18. Kaslarımı 

güçlendirmek 

281,83 275,61 245,74 231,75 179,74 23,38 ,000* 1>4,5 

2>4,5 

3,4>5 

19. Evin dıĢında 

egzersiz yapmak 

194,48 280,20 250,86 224,58 280,05 22,01 ,000* 1<2,3,5 

4<2,5 

21. Önemli 

olduğumu 

hissetmek 

224,50 272,09 261,05 245,37 191,62 14,57 ,006* 2>1,5 

3,4>5 

22. 

Depresyondan 

kurtulmak 

223,38 266,33 256,79 247,18 221,48 7,49 ,112 _ 

23. BoĢ 

zamanlarımı 

değerlendirmek 

214,97 255,56 250,29 251,93 278,26 5,83 ,212 _ 

25. Popüler 

olmak 

 

258,63 270,32 252,40 226,10 220,11 9,34 ,053 _ 

27. Genç kalmak 

 

267,45 228,44 261,72 257,29 253,13 5,75 ,218 _ 

 

28. Sosyal olmak 

 

248,11 242,28 263,08 260,01 222,42 4,14 ,387 _ 

29. Eğlenceyi 

sevmek 

262,69 249,70 260,51 244,47 219,52 3,61 ,461 _ 

30. Sporculara 

özenmek 

231,51 266,29 251,50 250,21 220,39 5,26 ,261 _ 

                                        

      N1=268       N2=232    Nt=500        sd (4)      ** Mann Whitney U Testi       *P<0.05       
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Çizelge 12‟de görüldüğü gibi üyelerin üyeliğe devam etme nedenlerinin 

üyeliklerine göre incelendiğinde ölçekte yer alan yirmi dört sorudan on  dört soruya 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

 

 

“Becerilerimi geliĢtirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur  [ KW(4) =  41,12, p< .05]. 

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl  

üzeri üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay, 6-11 ay,1-3 yıl ve  3-5 yıl üyelik  gruplarına 

göre; 3-5 yıl üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl üye olanlara göre  

farklı düĢünmektedir. 0-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl   üyelikleri bulunan üyeler  5 

yıl  üzeri üye olanlara göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından becerilerini 

geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 0-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl üyelikleri 

bulunan üyeler 3-5 yıl üyelikleri bulunan üyelere göre üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından becerilerini geliĢtirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“ArkadaĢlarımla birlikte olmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  10,02, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 0-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay, 1-3 yıl ve 5 yıl  üzeri  üyelik  gruplarına göre 

farklı düĢünmektedir. 6-11 ay, 1-3 yıl ve 5 yıl  üzeri üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay 

üyelik gruplarına  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından arkadaĢlarıyla 

birlikte olmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Enerjimi tüketmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  16,63, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl  üzeri üyelikleri 

bulunan üyeler 0-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyelik  gruplarına göre; 0-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyelik  gruplarına göre farklı 

düĢünmektedir. 0-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl üyelikleri bulunan üyeler 5 yıl  
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üzeri üyelikleri bulunan üyelere  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından 

enerjilerini tüketmeyi daha önemli bulmaktadır.  Ayrıca 0-5 ay üyelikleri bulunan 

üyeler 1-3 yıl ve 3-5 yıl üyelikleri bulunan üyelere göre üyeliğe devam etme 

nedenleri açısından enerjilerini tüketmeyi daha önemli bulmaktadır.  

 

 

“ Heyecanı sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  11,55, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl  üzeri üyelikleri 

bulunan üyeler 0-5 ay ve 6-11 ay  üyelik  gruplarına göre; 3-5 yıl  üyelikleri bulunan 

üyeler 6-11 ay üye olanlara göre  farklı düĢünmektedir. 0-5 ay ve 6-11 ay üyelikleri 

bulunan üyeler 5 yıl  üzeri üye  olanlara göre  üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından heyecanı sevmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 6-11 ay üyelikleri 

bulunan üyeler de 3-5 yıl  üyeliklere göre  heyecanı sevmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“Rutinin dıĢına çıkmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  11,85, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 0-5 ay üyelikleri bulunan 

üyeler 6-11 ay , 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyelik  gruplarına göre farklı düĢünmektedir. 6-11 

ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl     üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay üye olanlara göre  üyeliğe 

devam etme nedenleri açısından rutinin dıĢına çıkmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Yeni beceriler öğrenmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur[ KW(4) = 31,07, p< .05].  Farklılığı 

yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl  üzeri 

üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyelik  gruplarına göre; 

6-11 ay üyelikleri bulunan üyeler 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyeliklere göre  farklı 

düĢünmektedir. 0-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve  3-5 yıl    üyelikleri bulunan üyeler 5 yıl  

üzeri üye olanlara göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından yeni beceriler 
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öğrenmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 6-11 ay üyelikleri bulunan üyeler de  1-

3 yıl ve  3-5 yıl  üyeliklere göre yeni beceriler öğrenmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Yeni arkadaĢlarla tanıĢmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  12,86, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 0-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay   üyelik  gruplarına göre; 3-5 yıl  üyelikleri bulunan 

üyeler 6-11 ay ve 1-3 yıl üyeliklere göre  farklı düĢünmektedir. 6-11 ay üyelikleri 

bulunan üyeler 0-5 ay üyeliğe göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından yeni 

arkadaĢlarla tanıĢmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 6-11 ay ve 1-3 yıl üyelikleri 

bulunan üyeler de 3-5 yıl  üyeliklere göre yeni arkadaĢlarla tanıĢmayı daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  

üyelik durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  25,86, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl  

üzeri üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyeliklere göre; 6-

11 ay üyelikler bulunan üyeler 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyeliklere göre farklı 

düĢünmektedir. 0-5 ay, 6-11 ay, 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyelikleri bulunan üyeler  5 yıl  

üzeri üye olanlara göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından iyi olduğu konuda 

bir Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 6-11 ay üyelikleri bulunan 

üyeler 0-5 ay ve 3-5 yıl  üyelikleri bulunan üyelere göre üyeliğe devam etme 

nedenleri açısından iyi olduğu konuda bir Ģeyler yapmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“GüzelleĢmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları arasında  

anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  23,38, p< .05].  Farklılığı yaratan grubu 

bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 6-11 ay üyelikleri bulunan 

üyeler 0-5 ay, 3-5 yıl  ve 5 yıl  üzeri  üyelik  gruplarına göre; 5 yıl  üzeri üyelikleri 

bulunan üyeler 1-3 yıl ve 3-5 yıl  üyeliklere  göre farklı düĢünmektedir. 6-11 ay 
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üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay, 3-5 yıl  ve 5 yıl  üzeri üye olanlara göre  üyeliğe 

devam etme nedenleri açısından güzelleĢmeyi daha önemli bulmaktadır. 1-3 yıl ve 3-

5 yıl  üyelikleri bulunan üyeler de 5 yıl  üzeri üye olanlara göre üyeliğe devam etme 

nedenleri açısından güzelleĢmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Bir Ģeylerle uğraĢmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) = 17,29, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 0-5 ay üyelikleri bulunan 

üyeler 6-11 ay  üyelik  gruplarına göre; 3-5 yıl üyelikleri bulunan üyeler  6-11 ay ve 

1-3 yıl üye olanlara göre farklı düĢünmektedir. 6-11 ay üyelikleri bulunan üyeler 0-5 

ay üye olanlara göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından  bir Ģeylerle uğraĢmayı  

daha önemli bulmaktadır. 6-11 ay ve 1-3 yıl üyelikleri bulunan üyeler de 3-5 yıl  

üyeliklere göre bir Ģeylerle uğraĢmayı daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Hareketi sevmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik durumları 

arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  22,98, p< .05].  Farklılığı yaratan 

grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 5 yıl  üzeri üyelikleri 

bulunan üyeler 6-11 ay ve  1-3 yıl üyelik  gruplarına göre; 6-11 ay üyelikleri bulunan 

üyeler 0-5 ay ve 3-5 yıl  üyeliklere göre  farklı düĢünmektedir. 6-11 ay ve 1-3 yıl 

üyelikleri bulunan üyeler  5 yıl  üzeri üyeliklere göre  üyeliğe devam etme nedenleri 

açısından hareketi sevmeyi  daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  6-11 ay ve  1-3 yıl 

üyelikleri bulunan üyeler de 3-5 yıl  üye olanlara göre hareketi sevmeyi daha önemli 

bulmaktadır. 

 

 

“Kaslarımı güçlendirmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  23,38, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 0-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 3-5 yıl  ve 5 yıl  üzeri  üyelik  gruplarına göre; 6-11 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 3-5 yıl  ve 5 yıl  üzeri üyelik gruplarına  göre; 1-3 yıl ve 3-
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5 yıl  üyelikleri bulunan üyeler 5 yıl  üzeri  üyelik gruplarına  göre farklı 

düĢünmektedir. 0-5 ay  üyelikleri bulunan üyeler  3-5 yıl  ve 5 yıl  üzeri üye olanlara 

göre üyeliğe devam etme nedenleri açısından  kaslarını güçlendirmeyi  daha önemli 

bulmaktadır. 6-11 ay üyelikleri bulunan üyeler de 3-5 yıl  ve  5 yıl  üzeri üye olanlara 

göre kaslarını güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. Ayrıca 1-3 yıl ve 3-5 yıl  

üyelikleri bulunan üyeler 5 yıl  üzeri üyelikleri bulunan üyelere göre  kaslarını 

güçlendirmeyi daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Evin dıĢında egzersiz yapmak” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  22,01, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 0-5 ay 

üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay, 1-3 yıl ve 5 yıl  üzeri  üyelik  gruplarına göre; 3-5 

yıl  üyelikleri bulunan üyeler 6-11 ay, 5 yıl  üzeri üyeliklere göre  farklı 

düĢünmektedir. 6-11 ay, 1-3 yıl ve 5 yıl  üzeri   üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay 

üyelikleri bulunan üyelere  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından evin 

dıĢında egzersiz yapmayı daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  6-11 ay ve 5 yıl  üzeri 

üyelikleri bulunan üyeler de 3-5 yıl  üyelikleri bulunan üyelere   göre evin dıĢında 

egzersiz yapmayı  daha önemli bulmaktadır. 

 

 

“Önemli olduğumu hissetmek” sorusu Kruskal-Wallis testine göre  üyelik 

durumları arasında  anlamlı bir fark bulunmuĢtur [ KW(4) =  14,57, p< .05].  

Farklılığı yaratan grubu bulmak için uygulanan Mann Whitney U testine göre 6-11 

ay üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay ve 5 yıl  üzeri üyelik  gruplarına göre;  1-3 yıl ve 

3-5 yıl  üyelikleri bulunan üyeler 5 yıl  üzeri üyelikleri bulunan üyelere  göre  farklı 

düĢünmektedir. 6-11 ay   üyelikleri bulunan üyeler 0-5 ay ve 5 yıl  üzeri üyelikleri 

bulunan üyelere  göre  üyeliğe devam etme nedenleri açısından önemli olduklarını 

hissetmelerini daha önemli bulmaktadır. Ayrıca  1-3 yıl ve 3-5 yıl    üyelikleri 

bulunan üyeler de 5 yıl  üzeri üyelikleri bulunan üyelere   göre önemli olduklarını 

hissetmeyi  daha önemli bulmaktadır. 
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          Ankara‟da ki özel spor iĢletmelerine üye olma ve üyeliğini devam ettirmeye 

iliĢkin karĢılaĢtırma testi aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Çizelge 13. Özel Spor ĠĢletmelerine Üye Olma ve Üyeliğini  Devam Ettirme  

Wilcoxon KarĢılaĢtırma Testi  Sonuçları 

 

   

  O=  Üye olma         D= Üyeliği devam ettirme        *P<0.05            

Maddeler   Sıra Farkı Sıra Toplamı U P 

1. Becerilerimi 

geliĢtirmek 

O1 

D1 

3,07 

3,15 

51,50 

55,22 

1802,50 

3975,50 

-3,808 ,000* 

2. ArkadaĢlarımla 

birlikte olmak 

O2 

D2 

2,42 

2,64 

55,22 

61,27 

1593,00 

7185,00 

-6,818a ,000* 

4. Enerjimi tüketmek O4 

O4 

3,11 

3,20 

6127 

67,78 

2176,50 

4493,50 

 

-3,588a 

 

,000* 

7. Heyecanı sevmek O7 

D7 

3,12 

3,25 

54,73 

55,08 

1423,00 

4572,00 

 

-5,221a 

 

,000* 

8. Rutinin dıĢına 

çıkmak 

O8 

D8 

3,61 

3,68 

56,51 

50,28 

2091,00 

3369,00 

 

-2,228a 

 

,026* 

9. Spor alıĢkanlığı 

kazanmak 

O9 

D9 

4,06 

4,00 

56,25 

53,08 

3712,50 

2282,50 

 

-2,254b 

 

,024* 

10. Yeni beceriler 

öğrenmek 

O10 

D10 

3,17 

3,21 

60,78 

55,20 

2856,50 

3698,50 

 

-1,260a 

 

,207 

11. Yeni arkadaĢlarla 

tanıĢmak 

O11 

D11 

2,42 

2,59 

61,08 

65,55 

1832,50 

6423,50 

 

-5,820a 

 

,000* 

12. Ġyi olduğum 

konuda bir Ģeyler 

yapmak 

012 

D12 

2,55 

2,69 

39,97 

45,75 

759,50 

3156,50 

-5,331a ,000* 

13. Stres atmak 

 

O13 

D13 

3,78 

3,77 

51,63 

52,41 

2788,00 

2568,00 

-,392b ,695 

14. GüzelleĢmek 

 

O14 

D14 

3,20 

3,27 

55,77 

54,57 

2175,00 

3820,00 

-2,688a ,007* 

15. Egzersiz yapmak O15 

D15 

4,40 

4,44 

46,01 

45,17 

1610,50 

2484,50 

-1,899a ,058 

16. Bir Ģeylerle 

uğraĢmak 

O16 

D16 

2,60 

2,69 

63,88 

63,28 

2938,50 

5062,50 

-2,727a ,006* 

17. Hareketi sevmek O17 

D17 

3,53 

3,65 

52,44 

50,50 

1363,50 

3787,50 

-4,396a ,000* 

18. Kaslarımı 

güçlendirmek 

O18 

D18 

4,06 

4,10 

53,44 

50,20 

2191,00 

3062,00 

-1,601a ,109 

19. Evin dıĢında 

egzersiz yapmak 

O19 

D19 

2,46 

2,56 

49,18 

57,27 

1819,50 

4066,50 

-3,700a ,000* 

21. Önemli 

olduğumu hissetmek 

O21 

D21 

2,64 

2,75 

46,33 

50,83 

1343,50 

3507,50 

-4,099a ,000* 

22. Depresyondan 

kurtulmak 

022 

D22 

1,18 

1,86 

36,83 

35,14 

1326,00 

1230,00 

-,294b ,768 

23. BoĢ zamanlarımı 

değerlendirmek 

O23 

D23 

3,07 

3,15 

44,00 

50,44 

1584,00 

2976,00 

-2,772a ,006* 
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Çizelge 13. Özel Spor ĠĢletmelerine Üye Olma ve Üyeliğini  Devam Ettirme  

Wilcoxon KarĢılaĢtırma Testi  Sonuçları (devamı) 

 

 

                         
  O=  Üye olma         D= Üyeliği devam ettirme        *P<0.05               
 

 

 

 

          Çizelge 13‟de görüldüğü gibi üyelerin üye olma ve üyeliğini devam ettirme 

nedenleri incelendiğinde ölçekte yer alan yirmi dört sorudan on  beĢ soruya 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

 

 

“Becerilerimi geliĢtirmek” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda 

üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farkın 

üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu görülmüĢtür  [ U= -

3,808 , p< .05].   

 

 

“ArkadaĢlarımla birlikte olmak ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Bu farkın üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu 

görülmüĢtür  [ U= -6,818a, p< .05].   

 

 

“Enerjimi tüketmek ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda üye 

olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farkın 

Maddeler   Sıra Farkı Sıra Toplamı U P 

25. Popüler olmak 

 

025 

D25 

1,82 

1,81 

28,22 

35,00 

1016,00 

875,00 

-,542b ,588 

27. Genç kalmak 

 

O27 

D27 

3,13 

3,19 

40,41 

38,15 

1172,00 

1831,00 

-1,827a ,068 

28. Sosyal olmak 

 

O28 

D28 

3,73 

3,80 

37,80 

38,84 

945,00 

1981,00 

-2,862a ,004* 

29. Eğlenceyi 

sevmek 

O29 

D29 

3,24 

3,26 

31,42 

35,46 

1005,50 

1205,50 

-,681a ,496 

30. Sporculara 

özenmek 

O30 

D30 

2,32 

2.32 

38,22 

38,77 

1414,00 

1512,00 

-,276 ,783 
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üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu görülmüĢtür [ U= -

3,588a, p< .05].   

 

 

“Heyecanı sevmek ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda üye 

olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farkın 

üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu görülmüĢtür  [ U=  -

5,221a, p< .05].   

 

 

“Rutinin dıĢına çıkmak ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda 

üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farkın 

üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu görülmüĢtür [ U= -

2,228a, p< .05].   

 

 

“ Spor alıĢkanlığı kazanmak ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Bu farkın üye olma  nedenleri arasında daha önemli olduğu 

görülmüĢtür  [ U=  -2,254b, p< .05].   

 

 

            “ Yeni beceriler öğrenme ”  sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır. [ U=  -1,260a, p> .05].   

 

 

“ Yeni arkadaĢlarla tanıĢmak ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Bu farkın üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu 

görülmüĢtür  [ U= -5,820a, p< .05].   
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“ Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler yapmak ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Bu farkın üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu 

görülmüĢtür [ U=  -5,331a, p< .05].   

 

 

             “ Stres  atmak ”  sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda üye olma 

ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır [ U= -,392b, p> 

.05].   

 

 

“ GüzelleĢmek ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda üye olma 

ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farkın üyeliği 

devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu görülmüĢtür  [ U= -2,688a, p< 

.05].   

 

 

  “  Egzersiz yapmak ”  sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda üye 

olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır [ U= -

1,899a, p> .05].   

 

 

“ Bir Ģeylerle uğraĢmak ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda 

üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farkın 

üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu görülmüĢtür [ U=  -

2,727a, p< .05].   

 

 

“ Hareketi sevmek ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda üye 

olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farkın 

üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu görülmüĢtür [ U=  -

4,396a, p< .05].   
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         “  Kaslarımı güçlendirmek ”  sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda 

üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır  [ U= -

1,601a, p> .05].   

 

 

“Evin dıĢında egzersiz yapmak ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Bu farkın üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu 

görülmüĢtür [ U=  -3,700a, p< .05].   

 

 

“ Önemli olduğunu hissetmek ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Bu farkın üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu 

görülmüĢtür  [ U=  -4,099a, p< .05].   

 

 

         “ Depresyondan kurtulmak ”  sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır  [ U=  -,294b, p> .05].   

 

 

“BoĢ zamanlarımı değerlendirmek ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Bu farkın üyeliği devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu 

görülmüĢtür  [ U= -2,772a, p< .05].   

 

 

         “  Popüler olmak ”  sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda üye olma 

ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır [ U=  -,542b, p> 

.05].   
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         “  Genç kalmak  ”  sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda üye olma 

ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır  [ U=  -1,827a, 

p> .05].   

 

 

“ Sosyal olmak ” sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda üye olma 

ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Bu farkın üyeliği 

devam ettirme nedenleri arasında daha önemli olduğu görülmüĢtür  [ U=  -2,862a, p< 

.05].   

 

 

            “  Eğlenceyi sevmek  ”  sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda 

üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır  [ U=  

,496, p> .05].   

 

 

            “  Sporculara özenmek ”  sorusuna  üyelerin verdiği cevaplar doğrultusunda 

üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır  [ U=  

,783, p> .05].   
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BÖLÜM V 

 

TARTIġMA VE YORUM 

 

 

 

 

 

 

5.1.   Üyeler  Ġle Ġlgili Tespitler 

 

          Bu çalıĢmada cinsiyet, yaĢ, meslek ve üyelik süreleri değiĢkenlerine göre spor 

iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma  ve üyeliğini devam ettirmeye yönelik  

görüĢleri incelenmiĢtir. 

 

 

          Spor iĢletmelerine devam eden üyelerin % 52.4 ünün erkek olması dikkat 

çekicidir ve bu sonucun bir çok nedenden kaynaklandığı düĢünülebilir. Kadınların ev 

iĢlerinden dolayı spor yapmaya zaman bulamamalarından kaynaklanabilir. Bunun 

yanında aile yükümlülükleri ve diğer sosyal zorluklar da bu sonucun nedeni olabilir. 

Yapılan baĢka bir  çalıĢmada 21 yaĢındaki Amerikalı kadınların yalnızca %30‟unun, 

aynı yaĢ grubu erkeklerin ise %42‟sinin düzenli olarak sportif aktivitelere 

katıldıklarını belirlemiĢlerdir (Wallace ve ark., 2000).  

 

 

           GeliĢim düzeyleri farklı toplumlarda, spora bakıĢ açısı  da farklılaĢmaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde kadınların spora katılım oranı fazla iken, geliĢmekte olan 

ülkelerde ise bu oran düĢüktür. Çünkü bu toplumlarda kadın, hala yalnızca 

doğurganlık için yaratıldığı, ter yerine parfüm kokması, aktif yaĢam yerine pasif 

yasamı seçmesi beklenmektedir. Spora katılımda ise, tenis, yüzme, paten gibi artistik 

ve estetik branĢları seçmesi önerilmektedir (Açıkada, 1990). 
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          Spor iĢletmelerine devam eden üyelerin % 30.2 sinin 40-46 yaĢ arası olması, 

sağlık sorunlarının özellikle bu yaĢlarda ortaya çıkması ve bu yaĢlarda  

metabolizmanın yavaĢlaması ve kilo sorunlarının artmasına  bağlanabilir. Ayrıca bu 

yaĢlarda   insanların  yaĢlandıklarını hissetmeleri, spor iĢletmelerini tercih etme 

sebeplerinden biri olabilir.  

 

 

           Yapılan baĢka bir araĢtırmada ise, yaĢla birlikte spor yapma oranında bir 

azalma olduğu belirlenmiĢtir. Bunun nedeni ise, genç yaĢtaki insanların daha enerjik, 

hareketli olmaları ve bu enerjilerini en doğal yollardan biri olan sportif aktivitelerle 

harcadıkları söylenebilir (Voigt, 1998). 

 

 

          Spor iĢletmesi kullanıcılarının meslek gruplarına göre dağılımında; üyelerin % 

53.2 sinin kamu çalıĢanı olması, kamu çalıĢanlarının  düzenli çalıĢma saatlerinin 

olmasına bağlanabilir. Ayrıca kamu çalıĢanlarının haftasonu çalıĢmamaları da bu tür 

iĢletmelere yönelebilecekleri  sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Toplumun farklı 

sınıflarından bireylerin spora katılımlarını konu alan çalıĢmalarında McPherson ve 

ark. (1989) değiĢik toplumlarda spordaki sınıf etkisini incelemiĢlerdir. AraĢtırmacılar 

sporla ilgilenim düzeyinin sosyal sınıf ile pozitif iliĢkili olduğunu, alt sosyal sınıfın 

spor aktivitelerine katılımının üst sosyal sınıfa göre daha az olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. Yapılan araĢtırmalarda evli bayanlar (iĢi olmayan ev hanımları) daha çok 

boĢ zamanları olmalarına rağmen, daha az oranlarda spor yapmaktadırlar. 

engellemektedir (Hergüner ve Serarslan, 2000). 

 

 

          Spor iĢletmelerine devam eden kullanıcıların üyelik sürelerinin  % 30.8 inin 6-

11 ay arasında olması, insanların spor iĢletmelerini tanımak istemesi ve bundan 

dolayı kısa bir süre için üye olmak istemelerinden kaynaklanabilir.   
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 5.2.   Özel Spor ĠĢletmelerine Üye Olma ve Üyeliği Devam Ettirme Nedenleri    

           Ġle   Ġlgili  Tespitler 

  

 

          Özel spor iĢletmelerine üye olma ve üyeliğini devam ettirme nedenlerinin 

baĢında „„ Egzersiz yapmak ‟‟ maddesi   gelmektedir. Üye olma ve üyeliği devam 

ettirme  arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  Bu farkın olamamasının nedeni 

insanların egzersizin faydalarının bilincinde olmalarından ve kendilerini egzersiz 

yapmaya mecbur hissettiklerinden kaynaklanabilir. Çukurova Üniversitesi 

öğrencilerinin sporun öğrencilerinin sporun ve spora katılımın  sosyalleĢmeyle 

iliĢkisi üzerine  görüĢleri üzerine yapılan bir araĢtırmada, sağlıklı olmak, formda 

kalmak ve stresten uzaklaĢmak gibi nedenlerin spor yapmadaki en önemli amaçlar 

olduğu görülmektedir. Bu bulgular, öğrencilerin daha çok zinde kalmak gibi 

bedensel amaçlarla spora yöneldiklerini iĢaret etmektedir. Diğer taraftan, arkadaĢlık 

geliĢtirmek ve sosyal çevre edinmek gibi sosyal unsurlar birincil amaçlar arasında 

yer almamaktadır (Özdinç, 2005). 

 

 

           „„Kaslarımı güçlendirmek ‟‟  maddesi  üye olma ve üyeliğini devam ettirme 

nedenlerinin 2. sırasında yer almaktadır. Üye olma ve üyeliği devam ettirme  

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bunun nedeni insanların kaslarını yeteri 

kadar güçlü bulmadıkları ve kaslarını güçlendirmek istemelerinden kaynaklanabilir. 

Yıldıran ve ark. (1996) lise öğrencilerini kapsayan çalıĢmalarında, öğrencilerin spora 

katılım amaçlarında cinsiyete göre birtakım farklılıklar tespit etmiĢlerdir. AraĢtırma 

bulguları, kız öğrencilerde spor aktivitelerine katılımın sosyal, etik, estetik ve ritmik 

amaçlı olduğunu, erkek öğrencilerde ise fiziksel geliĢim amaçlı olduğunu 

göstermektedir. Yapılan baĢka bir araĢtırma sonucu bireylerin spor yapma 

amaçlarından önemli olanlar arasında; fiziksel direnci artırmak, daha iyi serbest 

zaman faaliyeti geçirmek ve meslek sahibi olmak için sayılabilir. Bu amaçları 

gerçekleĢtirmek isteyen bireyler kendi özelliklerine uygun bir spor branĢını seçerler 

(Sunay ve Bayraktar, 2004). 
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       „„Spor alıĢkanlığını kazanmak ‟‟ maddesi üye olma nedenlerinin 2. sırasında yer 

alırken, üyeliğini devam ettirme nedenlerinin 3. sırasında yer almaktadır. Üye olma 

ve üyeliği devam ettirme  arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur.  Bunun nedeni spor 

alıĢkanlığı olmayan insanların üye olurken sporu hayat tarzı olarak benimsemek 

istemeleri ,üyeliği devam ettirmede ise spor alıĢkanlığını kazanmıĢ olmalarından 

kaynaklanabilir. Bulgu ve Akcan‟a (2003) göre, rekreasyon amaçlı yapılan sportif 

faaliyetlere katılım diğer faaliyetlere oranla daha fazladır. AraĢtırmacılar sosyo-

kültürel düzey açısından farklılık gösteren okullardan seçtikleri 15-19 yaĢ grubu 

öğrenciler üzerinde yaptıkları çalıĢmada, öğrencilerin serbest zaman etkinliği olarak 

sporu tercih ettikleri tespit etmiĢlerdir. 
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BÖLÜM VI 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 

 

           Bu çalıĢmada; özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ve üyeliğini 

devam ettirmeye iliĢkin görüĢlerine yer verilmiĢtir. Ayrıca üye olma ve üyeliği 

devam ettirmede pazarlama stratejilerinin önemi ele alınmıĢtır. 

 

 

           Bu çalıĢma sonucunda, sporu oluĢturan en önemli etkenlerden biri spor 

tesisleridir. Pazarlama anlayıĢı, bilimsel yaklaĢımları kullanarak spor örgütlerinin 

stratejilerini belirlenmesinde önemli bir misyon edinmiĢtir.  

 

 

          Spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin beklentilerini, isteklerini ve katılım 

nedenlerini bilmek spor iĢletmecileri  ve spor yöneticileri açısından son derece 

önemlidir. Spor iĢletmecileri ve spor yöneticileri üye olan kiĢilerin spora baĢlama ve 

sporu devam ettirme sebeplerini dikkate almalıdır.  

 

 

         Özel spor iĢletmeleri açısından üyelerin katılım nedenleri bir pazarlama 

stratejisi olarak değerlendirilebilir. Spor iĢletmelerine üye olmaya iliĢkin  faktörlerin 

bilinmesi spor iĢletmesi yöneticilerinin tüketicilerini (üyelerini)  tanıması, ilgi ve 

ihtiyaçlarını bilmesi açısından önem taĢımaktadır. Ayrıca tüketicilerin  ilgi ve 

ihtiyaçlarını karĢılayabileceği sportif ortamlar yaratılarak üyeliğin devam ettirilmesi 

sağlanabilir. 
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           Bunların yanında, toplumun özel spor iĢletmelerine üye olma ve üyeliğini 

devam ettirmelerinin  artması için  halkın spora ilgisi, spor iĢletmeleri ve alanlarının 

yeterli ve verimli kullanılması, sportif faaliyet ve organizasyonların artırılması ile 

paralel geliĢmesi beklenebilir.  

 

 

Öneriler , 

 

 

           Pazarlama stratejilerini belirleyecek ve stratejilere yön verecek geri bildirimler 

için anketler, değerlendirme formları ve tüketici geri bildirimleri yaratılabilir. 

 

          Daha iyi ve kapsamlı sonuçların alınabilmesi için araĢtırma; cinsiyet, yaĢ, 

meslek ve üyelik durumu dıĢında  eğitim durumu değiĢkenini de kapsayabilir. 

           

           Üye sayısı 500‟ den az küçük ölçekli iĢletmelerde de uygulanabilir. 
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ÖZET 
 

 

 

ANKARA’ DAKĠ ÖZEL SPOR ĠġLETMELERĠNE ÜYE OLAN KĠġĠLERĠN ÜYE OLMA VE 

ÜYELĠĞĠNĠ DEVAM ETTĠRME NEDENLERĠ 

 

 

            Bu çalıĢma, Ankara‟da ki özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma üyeliğini devam 

ettirme nedenlerini incelemeyi amaçlamaktadır.AraĢtırmaya Ankara‟daki özel spor iĢletmelerinden 

United Clubs,Sports International, Pelops Clubs ve Oranium Sports üyelerinden 500 kiĢi katılmıĢtır. 

Verilerin toplanmasında araĢtırmanın alt amaçları ile ilgili yazılı kaynaklardan gerekli ham veriler 

derlenmiĢ,  bu verilerden yararlanarak ölçme aracı geliĢtirilmiĢtir. Özel spor iĢletmelerine üye olan 

kiĢilere  uygulanan ankette, kiĢisel bilgilerle ilgili dört,birinci faktör olan kiĢisel boyutlarla ilgili 

14,toplumsal  boyutlarla ilgili 10 madde yer almaktadır. Normal dağılım göstermeyen verilerin analizi 

için  nonparametrik testlerden Mann-WhitneyU ve Kruskal Wallish (ANOVA) testleri kullanılmıĢtır. 

Ayrıca üye olma ve üyeliği devam ettirmeye iliĢkin soruların karĢılaĢtırılması için Wilcoxon 

KarĢılaĢtırma Testi uygulanmıĢtır. AraĢtırmada hata payı 0.05 olarak kabul edilmiĢtir. 

 

           Yapılan araĢtırma sonucu,“Becerilerimi geliĢtirmek”[U=-3,808,p<.05],“ArkadaĢlarımla birlikte 

olmak”[U=-6,818a,p< .05], “Enerjimi tüketmek”[U=-3,588a,p<.05],“Heyecanı sevmek”[U=-

5,221a,p< .05],“Rutinin dıĢına çıkmak”[U=-2,228a,p<.05],“Spor alıĢkanlığı kazanmak”[U=-

2,254b,p< .05],“Yeni arkadaĢlarla tanıĢmak”[U=-5,820a,p .05], “Ġyi olduğum konuda bir Ģeyler 

yapmak”[U= -5,331a, p< .05], “GüzelleĢmek”[U= -2,688a, p< .05], “Bir Ģeylerle uğraĢmak”[U=-

2,727a, p< .05], “Hareketi sevmek ”[U= -4,396a, p<.05], “Evin dıĢında egzersiz yapmak ”[U=-3,700a, 

p<.05],“Önemli olduğunu hissetmek ” [ U=-4,099a, p< .05],“BoĢ zamanlarımı değerlendirmek ”[U=-

2,772a, p<.05],“Sosyal olmak ” [ U=-2,862a, p< .05 sorularına  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. “Yeni 

beceriler öğrenme”[U=-1,260a, p>.05,“Stres  atmak”[U=-,392b,p>.05], “ Egzersiz yapmak ”[U= -

1,899a, p>.05], “Kaslarımı güçlendirmek”.[U=-1,601a,p>.05],“Depresyondan kurtulmak”[U=-

,294b,p>.05],“Popüler olmak”[U=-,542b, p>.05],“Genç kalmak”[U=-1,827a, p>.05],“Eğlenceyi 

sevmek”[U=,496, p>.05],“Sporculara özenmek ”[U=,783, p>.05] sorularına  üyelerin verdiği cevaplar 

doğrultusunda üye olma ve üyeliği devam ettirme arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

 

           Sonuç olarak; özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ve üyeliğini devam ettirme 

nedenlerinin baĢında „„Egzersiz yapmak‟‟maddesi  gelmektedir.„„Kaslarımı güçlendirmek‟‟ maddesi  

üye olma ve üyeliğini devam ettirme nedenlerinin 2. sırasında yer almaktadır. „„Spor alıĢkanlığını 

kazanmak ‟‟ maddesi üye olma nedenlerinin 2. sırasında yer alırken, üyeliğini devam ettirme 

nedenlerinin 3. sırasında yer almaktadır. Özel spor iĢletmelerine üye olan kiĢilerin üye olma ve üyeliği 

devam ettirme nedenlerini bilmek  özel spor iĢletmeleri açısından bir pazarlama stratejisi olarak 

kullanılabilir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor ĠĢletmesi,Spor Pazarlaması 
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SUMMARY 

 

 

 
REASONS FOR ENROLLING AS A MEMBER AND CONTINUING AS A MEMBER OF 

ASSOCIATES OF PRIVATE SPORT ENTERPRISES IN ANKARA 

 

 

          In this study we intend to analyze the reasons for enrolling as a member and continuing as a 

member of associates of private sport enterprises that placed in Ankara. Five hundred participants who 

are from private sport enterprises in Ankara called United Clubs, Sports International, Pelops Clubs 

and Oranium Sports  participated  to this study. While collecting data, required raw that in accordance 

with the aims of this study is get out of  the written sources, using these data a measurement 

instrument is developed. In the survey which is applied to the members of private sports enterprises in 

Ankara, there are four questions about personal data, fourteen questions about personal aspects as a 

primary factor and ten questions about social aspects. For analyzing of data which showed abnormal 

distribution,  Mann-Whitney U and Kruskal Wallish (ANOWA) tests as nonparametric tests are used. 

To compare the questions about enrolling as a member and continuing as a member  Wilcoxon 

Compare Test is used. Margin of the error of this study is accepted as 0,05.  

 

            The results of this study, in accordance with the participants‟ answers  to questions as  

“Developing Private skills” [ U= -3,808 , p< .05],“To go About The Friends” [ U= -6,818a, p< .05], 

“Spending Self Energy  ” [ U=  -3,588a, p< .05], “Like Being Excited ” [ U=  -5,221a, p< .05], “To 

Run Away From The Routines  [ U= -2,228a, p< .05], “ To Acquire Sporting Habit” [ U=  -2,254b, p< 

.05], “ Meet New Friends ” [ U= -5,820a, p< .05], “ To Do Something About I am Good At ”   [ U=  -

5,331a, p< .05], “ To Become Beautiful/Excellent ”   [ U= -2,688a, p< .05], “ To Concern Oneself 

With Something ” [ U=  -2,727a, p< .05], “ Like Being in Action ” [ U=  -4,396a, p< .05], “To Do 

Exercise Outside Home” [ U=  -3,700a, p< .05], “ Feel Being Important ” [ U=  -4,099a, p< .05], “To 

Fill  Spare Times” [ U= -2,772a, p< .05],  “ To Socialize” [ U=  -2,862a, p< .05] , a meaningful 

difference between enrolling as a member and continuing as a member to a private sport enterprise is 

found.  In accordance with the participants‟ answers to questions as “ Learning New Skills ” [ U=  -

1,260a, p> .05,   “ To Feel Stress-Free”  [ U= -,392b, p> .05],  “  To Do Exercise ” [ U= -1,899a, p> 

.05], “  To Develop The Muscles ”  . [ U= -1,601a, p> .05],  “ To Outgrow Depression”   [ U=  -,294b, 

p> .05],   “  To Achieve Popularity ” [ U=  -,542b, p> .05],   “  To Become Youthful  ”  [ U=  -1,827a, 

p> .05],  “  To Have a Good Time”  [ U=  ,496, p> .05],  “ To Want To Imitate Sportsman”  [ U=  

,783, p> .05] , a meaningful difference between enrolling as a member and continuing as a member to 

a private sport enterprise is not found.  

 

           As a result; the main reason to enroll as a member of  private sport enterprises is “to make 

exercise”.  The secondary reason to enroll as a member and continue as a member of a private sport 

enterprise is  “To develop the exercises”. The reason called  „„To Acquire Sporting Habit‟‟ is the 

secondary reason for enrolling as a member and also tertiary reason for  continuing as a member. 

Understanding the reasons for enrolling as a member and continuing as a member of private sport 

enterprises may be used as a marketing strategy  by the private enterprises. 

 

 

Keywords :   Sport, Sport enterprise, Spor management 
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Ek 1 

ANKARA’DAKĠ ÖZEL SPOR ĠġLETMELERĠNE ÜYE OLAN KĠġĠLERĠN 

ÜYE OLMA VE ÜYELĠĞĠNĠ DEVAM ETTĠRME NEDENLERĠ 

  

          Sayın .........................; 

          Bu çalışma ,  Ankara’daki  özel spor işletmelerine üye olan kişilerin  üye olma ve 

üyeliğini devam ettirme nedenlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. 

    

          Anket sorularına cevap verip vermemeniz isteğinize bağlıdır. Anket sorularına yanıt 

vermek istemiyorsanız formu boş olarak iade ediniz. Anket sorularına vereceğiniz cevaplar 

gizli kalacak ve araştırmanın dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. Anketlere 

kimliklerinizi belirtecek herhangi bir bilgi yazmayınız.Araştırmanın amaçlarınaulaşması,anket 

sorularını içtenlikle ve eksiksiz cevaplamanıza bağlıdır. Göstereceğiniz ilgi ve katkılar için 

teşekkür ederim. 

 

 

                                                                                                               Sevim Kül 

                                                                                                                Ankara Üniversitesi 

                                                                                                             Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

                                                                                                                Yükseklisans Öğrencisi 

                                                                                                              sevim.kul@hotmail.com 

                                                                                                        

                                              

BÖLÜM Ι 

KiĢisel Bilgiler 

 

1- Cinsiyetiniz:          (  ) K            (  ) E  

2-  YaĢınız :   

 (  )25 yaş ve altı   (  )26-32 yaş arası  (  ) 33-39 yaş arası  (  )40-46 yaş arası  (  )47 yaş ve üstü 

 

3-Mesleğiniz :   (..............................................) 

4- Üyelik Süreniz :  

 (  ) 1-6 ay        (  ) 6-12 ay        (  )1-3 yıl       (  )3-5 yıl        (  ) 5 yıl ve daha fazla 
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BÖLÜM  ΙΙ 

        Bu bölümde Ankara’daki özel spor işletmelerine üye olan kişilerin üye olma ve üyeliğini 

devam ettirme nedenlerini saptamayı hedefleyen değerler yer almaktadır.Lütfen her değeri 

okuduktan sonra,bu değerin kendi hayatınızı yönlendiren bir ilke olması açısından taşıdıkları 

önemi gösteren,yan sütundaki kutucuklardan yanlızca birine  (x)    işareti koyunuz. 

 

       
 

                ÜYE  OLMA                                                                                             ÜYELĠĞĠ DEVAM 

            NEDENLERĠNĠZ                                                                                               ETTĠRME 

                                                                                                                                                                                     NEDENLERĠNĠZ 
 

Hiç 

Önemli 
Değil 

 (1) 

  Az 

Önemli  
 

   (2) 

Orta 

Önemli 
 

(3) 

Çok 

Önemli 
 

(4) 

Tam 

Önemli 
 

 (5) 

   Hiç  

Önemli 
Değil 

  (1) 

Az    

Önemli 
 

  (2) 

 Orta       

Önemli 
 

   (3) 

 Çok 

Önemli 
 

   (4) 

Tam   

Önemli 
 

  (5) 

     1 Becerilerimi geliştirmek      

     2 Arkadaşlarımla birlikte 

olmak  
     

     3  Kilo vermek       

     4 Enerjimi tüketmek       

     5 Ağrılardan  kurtulmak       

     6 Formumu  korumak       

     7 Heyecanı sevmek      

     8 Rutinin dışına çıkmak      

     9 Spor alışkanlığı kazanmak       

     10 Yeni beceriler öğrenmek       

     11 Yeni arkadaşlarla tanışmak       

     12 İyi olduğum konuda bir 

şeyler yapmak  
     

     13 Stres atmak       

     14 Güzelleşmek      

     15 Egzersiz yapmak      

     16 Bir şeylerle uğraşmak       

     17 Hareketi sevmek      

     18 Kaslarımı güçlendirmek      

     19 Evin dışında egzersiz 

yapmak 
     

     20 Sağlığımı korumak      

     21 Önemli olduğumu hissetmek       

     22 Depresyondan kurtulmak      

     23 Boş zamanlarımı 

değerlendirmek 
     

     24 Fiziksel olarak sağlıklı 

olmak  
     

     25 Popüler olmak       

     26 Para harcamak       

     27 Genç kalmak      

     28 Sosyal olmak      

     29 Eğlenceyi sevmek      

     30 Sporculara özenmek      
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