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Kıymetli Spor ve Egzersiz Psikolojisi Uğraş Verenleri,

Ülkemizde spor bilimlerinin gelişimi dikkate alındığında yaşanan gecikmişlik kaçınılmaz olarak Spor ve Eg-
zersiz Psikolojisi alanında da ortaya çıkmaktadır. Ankara Ziraat Enstitüsü’nde 1936 yılında görev alan ve 
Ankara Üniversitesinin temelini oluşturan Alman Bilim İnsanları, Üniversite olmanın aktarıldığı kapsamlı 
broşürlerinde 3 sayfalık bir bölümde Spor Psikolojisinden bahsetmeleri belki de alandaki en önemli adım-
lardan birisidir. Gelişen zaman diliminde 1970-80’li yıllarda kısmen de olsa çalışmaların artmaya başladığını 
görebiliyoruz. Fakat bu arada kimin ya da kimlerin spor psikoloğu olduğu ya da olabileceği tartışmaları da 
hızla devreye girmeye başlamıştır. Dünya ülkelerinde de yaşanan bu durum, pek çok ülkede 1990’lı yıllar 
içinde çözümlenmiş olmasına karşın maalesef ülkemizde halen devam etmektedir. Dünya ülkelerinde artık 
kimin/kimlerin unvanı nasıl kullanacağı, koşullarının ne olduğu açık ve net bir şekilde belirlenmiştir. Bu tar-
tışmalar yerini alanın bilimsel değeri adına önem taşıyan araştırmalara bırakmıştır. Böylece Spor Psikolojisi 
alanına özgü kuramlar da hızla artmaya başlamıştır. 

Ülkemizde ise maalesef tartışmalar devam etmektedir. Hatta daha fena olanı ise şarlatanlık denebilecek 
uygulamaların “Spor ve Egzersiz Psikolojisi” adına yapıldığını görmekteyiz. Bu sadece alanın bilimselliğinin 
ve eylemliliğinin ortadan kaldırılmasını değil, ülkenin uluslararası platformda görev alan çok kıymetli spor-
cularının spor hayatlarının ortadan kaldırılmasına neden olmaktadır. Hani Anadolu insanının çok güzel bir 
sözü vardır “Yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder”. İşte tam da burada olduğu gibi önemli 
değerlerimizin yok olmasına neden olunmaktadır. 

Türk Psikologlar Derneği (TPD) Spor ve Egzersiz Psikolojisi Birimi (SEPB), uluslararası platformda Spor ve 
Egzersiz Psikolojisi eğitimi ve unvan kullanımı konusunda nelerin yapıldığını aktarmaları ve ülkemizdeki du-
rumla karşılaştırması adına bu çalıştayı gerçekleştirmiştir. SEPB’in de üyesi olduğu Avrupa Spor Psikolojisi 
Federasyonu’nun (FEPSAC) yönetim kurulu üyesi Michala Bednarikova ve İngiltere Psikologlar Birliği Spor ve 
Egzersiz Psikolojisi Birimi Üyesi Dr. David Tod’un katılımları ile gerçekleştirdiğimiz çalıştay, ülkemizde yaşa-
nan karmaşaya son vermek amacını taşımaktadır. Ülkemizin bilimsel hayatına destek vereceğine inanarak 
gerçekleştirilen bu çalışmaya destek veren ve katılan tüm kardeşlerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
Ayrıca bu tür bir çalışmanın arkasında görev alan Deniz Durdubaş önderliğinde çok ciddi emek veren tüm 
üyelerimize ve mütercimimiz Dr. Aymil Doğana verdikleri katkı nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum.     

“Yakılan her bir mum karanlığı aydınlatmaya katkı verecektir.”

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Koruç
Türk Psikologlar Derneği Spor ve Egzersiz Psikolojisi Birimi Başkanı
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Açılış Konuşması

Herkese günaydın, öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılar için de verimli bir çalıştay 
olmasını diliyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim spor ve egzersiz psikolojisi ve uygu-
lama alanlarıyla çok ciddi deneyimim yok. Hatta hiç deneyimim yok diyebiliriz. Sizlerden bildiğim kadarıyla 
Türkiye’de ve dünyada bir psikolojinin gidişatı ve ilişkide olduğu alanlar açısından baktığımızda, spor ve 
egzersiz psikolojisinin çok disiplinler arası bir alanı temsil ettiğini biliyoruz. Fakat bir tek bu alana özgü 
olmamakla birlikte, dünyada gerek uygulama yetkileri gerek lisanslar gerekse de bu iki alanın ya da ilişkili 
alanların kullanabileceği unvanlar konusunda problemler var ve hiçbir ülkede bu problemler çok çabuk süre-
de çözümlenebilmiş değil. Klinik psikoloji alanında da benzer şeyler yaşanmaktadır. Avrupa’da, Amerika’da 
farklı uygulamalar görüyoruz. 

Egzersiz ve spor psikolojisi işin akademi, bilim, uygulama ve yasalarla ilgili boyutlarının çok ciddi etkileştiği 
alanlardan bir tanesidir. Nerede, ne zaman, kim hangi unvanı kullanacaktan tutun, kimin uygulama yetkisi 
olacak, bu hangi alanı temsil edecek gibi bir sürü sorun bulunmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde de çok yakın-
da böyle bir çözümlemeye hızlıca gidebileceğimizi düşünmüyorum. Ancak son yıllardaki spor ve egzersiz 
psikolojisinin Türkiye’deki gidişatını gözlemlediğim kadarıyla, derneğimizin de bu konuda yoğun bir çabası 
olduğunu görüyorum. En azından şu açıdan çok önemli bir yol alındığını düşünüyorum. Bunu bir psikoloji alt 
alanı olarak görmek mümkün, bir başka alt alan olarak görmek de mümkün ya da iki alanın bilimsel açıdan 
temsil edildiği ve iş birliği yaptığı daha eşitlikçi bir alan gibi de görmek mümkün. Biz bu ikinci yolun daha 
uygun olduğunu düşünüyoruz. Çok ciddi adımlar atılıyor. İki alan kendi arasında ortak yüksek lisans prog-
ramları açmaya başladı. İşte böyle çalıştaylarla bu işin ciddi bir şekilde raporlanması, olması gereken halinin 
insanlara gösterilmesi bir baskı grubu oluşturulması gibi büyük adımlar atıyoruz. Umarım gelecekte de bu 
adımlar devam edecektir. 

Burada TPD’nin ve bizim spor ve egzersiz psikolojisi birimimizin bir lokomotif rolünün olduğunu düşünüyo-
rum. Fakat uzun vadede bu iş birliğinin iyice derinleşmesi ve bu alanın her ilişkili alanla sahiplenilmesi ve 
öyle temsil edilmesi için de çaba gerekecektir. Muhtemelen bütün gün burada uygulama alanları ve unvanlar 
konuşulacak. Herkesi temsil edecek şekilde bir araya getirilip yasa yapıcılara bir yol gösterilmesi ve baskı 
grubu oluşturulması gerekecek. Burada bazı arkadaşların zihninde şöyle bir şey de belirebilir onu da tüm 
samimiyetimle ifade etmek isterim. TPD bir meslek örgütü, doğası gereği bir sivil toplum örgütü ve kamu 
yararına bir dernektir. Uluslararası bir dernek ve ilgilendiği alanlardan bir tanesi de tabi ki spor ve egzersiz 
psikolojisidir. Ancak bu bir derneğin çatısı altındaki yapılanma olsa de burada konuşulacaklar ve burada 
üzerinde çaba sarf edilecekler ülkenin gidişatı ile ve ülkenin yasalarıyla ilgilidir. Burada özellikle hatırlatmak 
isterim ki TPD’nin kendi iç işleyişinden de bağımsız bir şeyden bahsediliyor. Çünkü bizim dernek olarak iç 
işleyişimiz ayrışabilir ama ülkede bu alanın farklı şekillerde daha temsil edici bir şekilde oluşması içinde 
çaba sarf edilebilir. İlki daha kısıtlayıcı, ikincisi daha geniş bir perspektiftir. Burada TPD logoları görsek de 

Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı
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ülkedeki spor psikolojisi ve alanlarına hizmet edecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani 
katılımcılarımızın özellikle bizim iç tüzüğümüzden kaynaklanan, üyeliklerdir vs gibi konuların dışında da bu 
işe gönül koyduklarını, çaba sarf ettiklerini düşünmek istiyorum. Gelecek yıllar, muhtemelen TPD de yapısını 
bu anlamda değiştirecektir. Fakat tahmin edeceğiniz gibi ortada ciddi bir yapılanma ve alt yapı olmadan bu 
adımları atmak bir dernek için çok da kolay olmuyor. Ben sözü çok uzatmak istemem. Organizasyon hazırlık 
aşamasında emeği geçenlere ve katılımcılara verimli başarılı bir çalıştay olmasını diliyorum. Gelecekte de 
daha kristalize alanlarla da bu alanların konuşulacağını tartışılacağını, bir uzlaşmaya varılacağını, iş birliği 
olanaklarının artırılacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 

Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı
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Prof. Dr. Perican Bayar Koruç Moderatör
Ankara Üniversitesi

1979 yılında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinde Lisans Eğitimini tamamlamıştır. 1983 yılında Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi (EPH Bölümü’nde) Yüksek Lisans Eğitimini; 1999 yılında Hacette Üniversitesi Spor Bilimleri 
ve Teknolojisi Bölümü’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Spor ve Egzersiz psikolojisi alanında çalışan Dr. Bayar ki-
şilik, öz-yeterlik, zihinsel dayanıklılık gibi konular üzerine araştırma yapmaktadır. Eski Milli Atlet olan Dr. Bayar farklı 
dönemlerde farklı spor dallarında Milli Takımlar düzeyinde psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.  1996 yılından 
beri Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Bayar ayrıca Ankara Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı Başkanlığı’nı sürdürmektedir.

Uygulamalı Spor Psikolojisinde 
Unvan Karmaşası

Prof. Dr. Şefik Tiryaki Panelist

Emekli Öğr. Üyesi

1979 yılında Manisa Gençlik ve Spor Akademisinden mezun oldu. 1981 yılında E.Ü. BESYO’ da Spor Psikolojisi 
YL  programına başladı. 1984 Yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek Lisansını, aynı üniversitenin Sağlık 
Bilimler Enstitüsü’de 1990 yılında spor psikolojisi alanında doktorasını tamamladı. Ege, Dokuz Eylül, Mersin ve 
Lefke Avrupa Üniversitelerinde Spor ve Egzersiz psikolojisi ve motor öğrenme derslerini yürüttü.

Uzm. Psk. Seren Akıncı Özdurulmuş Panelist

A Milli Kadın Voleybol Takımı Spor Psikoloğu

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2002 yılında, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans’ını 2005 yı-
lında tamamlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sporda Psikososyal Alanlar’da doktora 
eğitimine devam etmekte; motivasyonel iklim üzerine doktora tezini yazmaktadır. Uzun yıllardır amator ve elit 
seviyedeki sporcularla çalışmalarını sürdürmekte, Milli Takımlar seviyesinde destek vermektedir. Bireysel çalışma-
larının yanısıra, Türkiye Voleybol Federasyonu ile çalışmakta, Avrupa Şampiyonası’nda ikinciliğin ardından, 2020 
Tokyo Olimpiyatlarına katılım hakkı kazanan Filenin Sultanlarının spor psikoloğudur.

Aras Onur Panelist

Türk Psikologlar Derneği Genel Koordinatörü, Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi

23 Nisan, Ankara doğumlu. TED Ankara Kolejinden Uluslararası Bakalorya diplomasıyla mezun olduktan sonra 
Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. PEN Uluslararası Yazarlar Derneği İngiltere Merkezi 
üyesi olan ve yaratıcı yazarlık faaliyetlerini bağımsız olarak sürdüren Aras Onur, muhtelif sivil toplum kuruluşla-
rında danışmanlık, eğitimcilik ve yöneticilik görevleri yürüttü; Mart 2018’de Türk Psikologlar Derneği Genel Koor-
dinatörü olarak atandı.
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Ülkemizdeki durum
•	 Amerika’da	spor	psikolojisiyle	ilgili	ilk	makalenin	1895	yılında	yayımlanması	ve	Avrupa’da	ise	19.yy’ın	

başlarında bu kavrama rastlamanın mümkün olduğu düşünüldüğünde spor psikolojisinin yeni bir alan 
olmadığını düşünebiliriz. 

•	 Spor	Psikolojisinin	Türkiye’deki	gelişimi	ise	çok	eski	yıllara	dayanmıyor.	Kavram	ilk	defa	1940lı	yıllarda	kar-
şımıza çıkarken, 1970’li yıllarda konu üzerine yazılan iki kitap mevcuttur. Yine 1970’li yıllarda spor psikolojisi 
Ankara, İstanbul ve Manisa’da açılan spor akademilerindeki eğitim programlarında yerini almıştır. 

 
•	 Bu	gelişim	süreci	izlendiğinde	spor	psikolojisinde	ülkemizdeki	akademik	çalışmalara	başlama	tarihi-

mizle Amerika ve Avrupa’nınkini kıyaslandığında arada 55-60 senelik fark olduğu görülüyor ve bu farkı 
da maalesef kapatamamış durumdayız.

 
•	 Yine	akademik	program	sayısı	 ve	niteliği	konusunda	da	gerideyiz.	Spor	Psikolojisi	alanında	yüksek	

lisans ve doktora programları 1978-79 yıllarında açılmaya başladı ancak YÖK’ün kurulmasıyla birlik-
te okulların birleşmesiyle özelleşen bu programlar kapatıldı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi alana 
özgü bir program açmak için başvurup onayı alana kadar ne yazık ki akademik özelleşme mümkün 
olamamıştır. 

•	 Türkiye’deki	yüksek	lisans	programlarının	genellikle	Kinesyoloji,	Beden	Eğitimi	veya	Hareket	Bilimle-
rinde yer almaktadır ve Psikoloji bölümlerine bağlı bir spor ve egzersiz psikolojisi doktora programının 
yürütülmemektedir. Bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu alanda çalışmak isteyen 
psikoloji mezunları lisans üstü çalışmalarını beden eğitiminde açılan lisansüstü programlarında yap-
mak zorunda kalıyorlar.

•	 Uluslararası	kongre	ve	laboratuvar	sayılarımız	da	Avrupa	ve	Amerika’nın	çok	gerisinde	gözüküyor.	Buna	
karşın sınırlı sayıda olan laboratuvarlarımızın sayısı artıyor, 2014 yılından bu yana düzenli olarak ulusla-
rarası bir kongremiz var ve spor psikolojisine ilişkin kitap sayısının 60’lara yaklaştığını tahmin ediyorum.

Unvan konusu
•	 “Amerikan	Psikoloji	Birliğinin	(APA)	hazırladığı	“Psikologların	Etik	İlkeleri”	psikolog	yetkinlik	sınırla-

rını çizen, onların hizmet alanlarını ve faaliyetlerini belirlemiştir. Bu bağlamda bir spor psikoloğunun 
APA’da bahsedilen bu yeterlilikleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

•	 Spor	psikologları	oldukça	geniş	olan	literatüre	hâkim	olmak,	özel	deneyime	sahip	olmak	gibi	bazı	yet-
kinlikleri sağlamış olması gerekiyor.

Prof. Dr. Şefik Tiryaki

PA
N

EL
-I
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•	 Spor	Bilimlerinden	herhangi	bir	bölümde	okuyup	doktora	yaptıktan	sonra	kişilerin	“spor	psikoloğu”	

unvanını kullanmasının etik ve kanun dışı olduğunu ve benzer bir durumun psikoloji lisans mezunları 
için de geçerli olduğunu, alanla ilgili bilgisi yetersizse sırf psikoloji okuduğu için bu unvanı kullanama-
yacaklarını düşünüyorum.

•	 Alanda	kendilerini	mentör,	mental	kararlılık	uzmanı,	mental	oyun	koçu	gibi	unvanlarla	tanımlamasını	
doğru bulmuyorum. 

 
•	 Uluslararası	Uygulamalı	Spor	Psikolojisi	Derneği’nin	(AASP)	sertifikalı	danışmanlık	çerçevesini	uygun	

buluyorum. Beden eğitimi ve spor alanından gelenler bu alanda çalışacaklarsa bu sertifika için gerekli 
koşulları yerine getirmesi ve kendine de “sertifikalı danışman” demesinin uygun olacağını düşünüyo-
rum.

 
•	 (Soruya	cevaben)	Spor	psikoloğu	olmak	için	sporcu	olmaya	ya	da	bir	sporcu	geçmişinin	olmasına	ge-

rek yoktur. Ancak spor ortamı içinde bulunmak ve sporu deneyimlemek sporcularla empati kurabilme 
noktasında önemli bir husustur, avantaj sağlayabilir.

Prof. Dr. Şefik Tiryaki

PA
N

EL-I

Psikoloji bölümü okuyup spor ile ilgilenenlerin ya da spor bilimlerinde 
okuyup psikolojiye merak duyanların “ben Spor Psikoloğuyum” demeye 

hakkı ve yetkisi yoktur.
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Psikoloji Alanının Spor Psikolojisine Bakışı

•	 Psikoloji	camiası	çok	uzun	süre	spor	psikolojisinin	bir	alt	alan	olduğunu,	psikoloji	biliminin	aynı	za-
manda spor ortamında da bir söz sahibi olabileceğini ve bir çalışma alanı olarak yer alabileceğini fark 
etmemiş ya da kabul etmemiştir.

•	 Kendimi	“spor	psikolojisi	 ile	 ilgilenen	birisi”	olarak	tanımlamaya	başladığımda	psikoloji	eğitimimde	
bana fazlaca desteği olan hocalarımın çok destekleyici sayılmayacak, hatta engelleyici olacak birtakım 
yorumları ile karşılaştım ve bu çok uzun süre devam etti. Şimdi her şey çok değişti ama o dönemler için 
psikoloji camiasının spor psikolojisine bakışı ne yazık ki böyleydi. 

•	 Spor	psikolojisi	ülkemizde	1943’te	anılmaya	başlanmış	ve	hep	spor	bilimlerinin	çerçevesinde	ilerlemiş.	
Spor psikolojisinin ülkemizde gelişmesi yönünde verilen bir mücadele söz konusu ve bu mücadelede 
2005’li yıllara kadar psikoloji bölümleri ve hatta TPD de bu mücadelede yer almamıştır.

•	 Aslında	alanda	spor	bilimleri	ve	psikoloji	arasında	bizi	hiçbir	yere	götürmeyen	bir	çatışma	yaşanıyor.	
Spor bilimleri ve Psikoloji bilimi arasındaki bu çatışma alanda çalışanları olumsuz yönde etkilemiştir. 
Alanda çalışmaya çalışan psikologlar olarak biz hep o çatışmanın içerisinde kaldık. 

Unvan Konusuna Bakış

•	 Disiplinler	 arası	 yapısından	 kaynaklı	 olarak	 Spor	 Psikolojisi	 alanında,	 APA’da	 da	 belirtildiği	 üzere,	
evrensel olarak aynı dili konuşabilmek ancak Spor Bilimleri alanından gelenlerin Psikoloji alanında, 
Psikoloji’den gelenlerin de Spor Bilimleri’nde eğitim görmüş olması ile sağlanabilir. Şu anda ülkemiz-
de bu şartı 3 üniversite (Marmara, Hacettepe ve Ankara) sağlamaktadır ancak elbette bu sayı yeterli 
değildir.

•	 Sadece	bir	spor	geçmişinin	olmasının	veya	alana	ilgisinin	olmasının	spor	psikolojisi	konusunda	yetkin	
olduğu anlamına gelmediğinin bilincinde olunması gerekmektedir.

Uzm. Psk. Seren Akıncı Özdurulmuş

Alanla ilgili gerekli bilgi düzeyine sahip olmadan mental dayanıklılık 
antrenörü ve mentor gibi unvanların geçerliliği olmayan sertifikasyon 

programlarıyla alınması alana zarar vermekte ve bir karmaşa 
yaratmaktadır.
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•	 Örneğin	federasyonlarca,	özel	şirketlerce	açılan	kurslar	ve	birtakım	sertifikasyonların	sonucunda	o	ser-
tifikalarda yazan unvanların da haklılığı ve uygulanabilirliği sorunludur. 

•	 Sadece	psikolog	olmak	bahsedilen	tarzda	sertifikasyon	programlarıyla	kişiye	“spor	psikoloğu”	unvanı-
nı kullanma hakkı vermeyeceği gibi alanda yüksek lisans ve doktorasını yapan kişilere de saygısızlıktır.

•	 Evet	bir	unvan	karmaşası	var	ama	bu	unvan	karmaşasını	çözümlemek	için	hepimizin	birlikte	çalışıyor	
olması çok önemli gözüküyor. Doğru yönde ilerleyip üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirebilir-
sek bu maçtan galip gelebiliriz. 

•	 Alanın	talep	ediliyor	olması	çok	güzel	ama	daha	çok	üniversitede	bu	bölümün	açılmasına	ihtiyaç	var.	
Bu ihtiyacın karşılanması için farklı üniversitelerden ve alanlardan gelen akademisyenlerin ortak bir 
kurul olarak eğitim ve süpervizyon süreci içine giriyor olması bunun yapılandırılmış olması ve herkesin 
kendi eğitim ve uygulama alanı içerisinde ortak bir metinde buluşması faydalı olabilir.

Uzm. Psk. Seren Akıncı Özdurulmuş
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Unvanın kullanımında yasal süreçler

•	 Yasal	olarak	psikolog	unvanının	nasıl	verileceği	1988	yılında	YÖK’ün	kararı	ile	belirlenmiştir.	Unvanları	
diplomalarında yazılmasa da YÖK’ün bu kararına göre 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini bitiren kişiler 
psikolog unvanını kullanabilir.

•	 Mevzuatta	geçen	3	ayrı	uzmanlık	Psikoloji	uzmanlık	alanı	vardır:
 
 1) Klinik Psikolog, yasa düzeyinde unvan kullanım hakları vardır.

 2) Uçuş Psikoloğu

 3) Spor Psikoloğu

•	 Ayrıca	2005	yılında	yayınlanmış	Olimpiyat	ve	Bölgesel	Oyunlara	Hazırlık	Kurulu’nun	çalışma	yönetme-
liğinde bir ufak madde ile spor psikoloğunun görev, yetki ve sorumlulukları düzenleniyor.

•	 2018	yılına	gelindiğinde	Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı	kendi	görev	kadrosunda	çalışacak	spor	psikoloğunu	
“psikoloji alanında eğitim görmüş ve spor psikolojisi alanında yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü 
kurs ve araştırma çalışması gibi bir eğitim aldığını belgelemiş kişi” olarak tanımlamıştır. Fakat bu 
sadece bakanlığın kendi bünyesinde çalışacak olan spor psikologları için geçerli bir tanımlamadır. Ba-
kanlığın “Spor Psikoloğu” kadrosuna alınmış olmak kişiye Spor Psikoloğu unvanını kazandırmaz. Yani 
meslek unvanı ve kadro unvanı arasındaki ayrım kritiktir.

•	 Bu	ve	benzeri	sorunlar	nedeniyle	1976	yılında	yola	çıkan	Türk	Psikologlar	Derneğinin	temel	amaçla-
rından biri psikolojiye dair bir meslek yasasının çıkmasıdır; ancak bu sayede spor psikolojisi gibi alt 
alanlardaki unvan karmaşası ancak yasal düzenleme giderebilir. 

•	 Psikoloji	 lisans	 eğitimi	 üzerine	Spor	Psikolojisi	 yüksek	 lisansını	 tamamlamış	birinin	YÖK	nezdinde	
yasal olarak kullanabileceği tek unvan “Spor Psikolojisi Bilim Uzmanı”dır.

Aras Onur

Türkiye’de Psikoloji lisans eğitiminden sonra alt alanlardan birinde yüksek 
lisans yaptığımızda o uzmanlık unvanını kullanabileceğimize dair bir yasal 

düzenleme klinik psikoloji dışında hâlâ yoktur.
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•	 Ancak	Psikoloji	mezunu	birinin	psikolog	unvanını	kazanmış	olduğu	 için	 ilgili	 yüksek	 lisans	ve/veya	
doktora programlarını bitirdikten sonra “Spor Psikoloğu” unvanını kullanmasında herhangi bir ihlal 
söz konusu değilken, lisansı Psikoloji olmayan biri kullandığında içindeki “psikolog” ibaresinden dola-
yı bir ihlal söz konusudur. Psikolog unvanı hak edilmediği için “Spor Psikoloğu” unvanını kullandıkları 
taktirde unvanın içindeki “Psikolog” ifadesinden yola çıkarak bir yasa ihlali söz konusu oluyor diyebi-
liriz.

	 •	Henüz	unvan	hakkında	bir	uzlaşıya	varılamıyorken	“Mentor”	ya	da	“Mental	Danışman”	tarzında	ala-
kası olmayan unvanlar kullanan kişilere hangi gerekçe ile karşı çıkabileceğimizin vicdani bir karşılığı 
bulunmaktayken yasal bir karşılığı bulunmamaktadır. 

	 •	Avrupa	Birliği’nin	psikoloji	eğitiminde	bir	uzlaşısı	bulunmakta.	Orada	5	yıllık	lisans	eğitimini	tamam-
layan bireylere 1 yıllık süpervizyon sürecini (400 saat) tamamladıktan sonra ancak temel bir uygulama 
sertifikası alma hakkı tanınıyor. Dolayısıyla EFPA’nın bu sertifikasyonuna göre Avrupa’da lisans düze-
yindeki haklara sahip olabilmenin Türkiye’deki karşılığı yüksek lisansı bitirmektir. 

	 •	EFPA	2019	yılında	“Spor	Psikolojisi”	alanını	da	üçüncü	bir	uzmanlık	olarak	benimsemiştir.	Eğer	Türki-
ye sertifikasyon sürecini kabul edecek olursa unvan kullanımının Avrupa’dakine eşdeğerde olabilmesi 
için doktora aşamasına çekilmesi karşı karşıya kalıyor.

	 •	Dolayısıyla	aslında	Avrupa’da	Spor	ve	Egzersiz	Psikolojisi	alanındaki	unvan	kullanımının	kendi	do-
ğası itibariyle doktora noktasına çekilmesi söz konusudur ve ülkemize bunu uyarlayabilmek adına 
öncelikle bahsedilen lisans derecesi ve eğitim yeterliliği sorunlarının halledilmesi gereklidir.

	 •	Ülkemize	bu	süreci	uyarlayabilmek	için	uygulayıcıların	güvene	dayalı	kurdukları	ilişkileri	yazı	ile	te-
mellendirmemiz lazım. Bu da yasal düzenlemeleri öncelikli olarak bir uzlaşı ile belirlemek anlamına 
geliyor.

Aras Onur
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Dr. Deniz Durdubaş Moderatör
Hacettepe Üniversitesi

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nünde Lisans Eğitimininin ardından Yüksek Lisans ve Dokto-
ra Derecelerini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor ve Egzersiz Psikolojisi alanında tamamlamıştır. 
2017-2018 yılları arasında çalışmalarını Tübitak bursiyeri olarak bir yıl süreyle Kanada’da sürdürmüştür. 2014-2017 
yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonu altyapı Milli Takımlarında spor psikolojisi danıışmanlığı yapmıştır. Halen 
Hacettepe Üniversitesinde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

Spor Psikolojisinde Eğitim ve 
Standartlar

Prof. Dr. Hülya Aşçı Panelist

Marmara Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Spor Psikolojisi üzerinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Spor ve Egzersiz psikolojisi alanında çalışan Dr. Aşçı benlik algısı, fiziksel benlik algısı, egzersiz ve zihinsel sağ-
lık ilişkisi, motivasyon, sosyal fizik kaygı gibi konular üzerine araştırma yapmaktadır. Ayrıca, Dr. Aşçı uluslararası 
ve ulusal düzeyde verilen birçok bilimsel ödüle de layık görülmüştür. Halen Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi’nde Egzersiz ve Spor Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Ayşe Türksoy Panelist

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nden 1994 yılında mezun oldu. 1998 yılında yüksek li-
sans eğitimini 2008 yılında doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı.  İ.Ü.  Psikoloji bölümünde 2 
yıl boyunca psikoloji eğitimleri alarak 2014 yılında spor psikolojisi alanında doçentlik unvanını aldı. Spor psikolojisi 
alanında birçok ulusal ve uluslararası makalesi ve de kitabı bulunmaktadır.   Okul Sporları Olimpiyatlarında Spor 
Psikoloğu olarak görev yapmıştır. Spor ve Egzersiz psikolojisi alanında çalışan Dr. Türksoy Işım zihinsel dayanıklılık, 
imgeleme, motivasyon, odaklanma, hedef yönelimi ve öz-yeterlik gibi konular üzerine araştırma yapmaktadır. Ha-
len Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği yönetim kurulu üyeliği ve  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri 
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanlık   görevlerini yürütmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Koruç Panelist

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. 1987 yılında Ankara Üniversitesinde yük-
sek lisans eğitimini; 1994 yılında Hacettepe Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlamıştır. 1987 yılından bu 
yana Spor ve Egzersiz psikolojisi alanında çalışan Dr. Koruç stresle başa çıkma, yarışma kaygısı, hedef belirleme ve 
motivasyon gibi konular üzerine araştırma yapmaktadır. 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarına 
spor psikoloğu olarak katıldı. Çok sayıda sporcu ile halen Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarına destek vermektedir. 
Halen Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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•	 Spor	psikolojisi	alanında	eğitim	alan	bireyler	akademik	ortamda	araştırmacı,	eğitimci	ve	uygulama	
alanında da danışman ya da spor psikoloğu olarak görev yapıyor. Bazılarımız bu üç rolü birden üstle-
nirken bazılarımız sadece bir rol üstlenebiliyoruz. 

•	 Gerek	2002	yılında	yapılan	kongre	gerekse	de	2005	yılında	APA	spor	psikologlarının	yeterliliklerini	değer-
lendirmek için oluşturulan değerlendirme cetveli, alanda çalışacak bireylerin yeterliliklerini alan bilgisi, 
danışmanlık bilgisi, klinik beceriler, süpervizyonlu uygulama deneyimi ve etik olarak sınıflamaktadır.

•	 Bu	alanda	çalışanların	hem	spor	bilimi	hem	de	psikolojiye	dair	alan	bilgisi	ve	eğitimi	olmalı	bunun	ya-
nında spor ve egzersiz psikolojisinin geniş konularını da bilmelidir. 

•	 Dünyaya	baktığımızda	eğitimlerin	bizimkinden	farklı	verildiğini	de	görebiliyoruz.	Amerika	ve	Avrupa’da	
bu alanda çalışacak insanların sertifikalarının kişilerin eğitim kökeninden (psikoloji veya spor bilim-
leri) bağımsız olarak, lisansüstü derecesini bitirip bitirmediğine göre verilmektedir. Dolayısıyla sadece 
lisans mezuniyeti yeterli değildir.

•	 Uluslararası	organizasyonların	sertifikasyon	eğitimlerinde	içerik	açısından	karşılıklı	derslerin	tamam-
lanmasının önemlidir ve bu eğitimlere spor ve egzersiz psikolojisi yüksek lisans derecesini tamamla-
mış kişiler katılabilmektedir. 

•	 Ülkemizde	hiçbir	birlik	tarafından	onaylanmayan	çeşitli	kurumlar,	okullar	ve	kişilerin	verdiği	spor	psi-
kolojisi sertifika programları bulunmaktadır. Bu programlar uluslararası programlarla karşılaştırıldık-
larında çeşitli açılardan yetersizler: 

« Katılım koşulları. Programların bazılarında hiçbir koşul aranmazken bazıları psikoloji, psikolojik 
danışma ve rehberlik ile spor bilimlerinden gelen kişileri kabul ediyor bazılarının koşulunda lisans 
mezunu ya da öğrenci olması bile yetiyor. Ülkemizdeki katılım kriterlerinin uluslararası kriterlerden 
çok uzak olduğunu görüyoruz.

« Eğitim Süreleri. Spor psikoloğu olmak için en az 2 yıllık deneyim gerektirdiğini söyleyen önemli kuruluşlar 
var ve bu şekilde verilen sertifikalarda yeterli eğitim saatinin ve niteliğinin olmadığını söyleyebiliriz 

Prof. Dr. Hülya Aşçı

Ülkemizde hiçbir birlik tarafından onaylanmayan çeşitli kurumlar, okullar 
ve kişilerin verdiği spor psikolojisi sertifika programları bulunmaktadır. 
Bu programlar uluslararası programlarla karşılaştırıldıklarında katılım 

koşulları, eğitim süreleri ve süreklilikleri bakımından yetersizdirler.
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« Süreklilik. Eğitimlerde dikkat çeken bir diğer nokta da eğitimlerin düzenli bir sisteme oturtulama-
ması ve sürekliliğin sağlanamamasıdır. Bu tarz eğitimler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Spor Psiko-
loğu kadrosu ilanı açtığı zaman artmakta ancak devamlılığı olmamaktadır.

•	 Dünyadaki	spor	psikolojisi	eğitimi	yapılanması	incelendiğinde	lisansüstü	eğitimin	çoğunlukla	Spor	Bi-
limleri altında yapıldığını bunun yanında Psikoloji bölümleri altında da yer aldığını görebiliriz. Lisan-
süstü eğitimde yapılanma ve kabul koşulları programın hangi birim altında yapılandığı bakımından 
farklılık gösterebiliyor. 

•	 Ülkemizdeki	eğitim	kurumlarına	baktığımızda	başvuru	koşulları	bizde	de	farklılık	gösteriyor.	Spor	psi-
kolojisini içeren 3 yüksek lisans program var bunun yanı sıra sporda psikososyal alanlarda yüksek li-
sans yaparak da bu eğitimi tamamlanabiliyor. Alana özelleşmiş bir doktora program ise mevcut değil.

•	 Bu	programlarda	Dünya’da	olduğu	gibi	tamamlayıcı	eğitim	bulunmakta	ancak	süpervizyon	ve	uygula-
ma eğitiminin az olduğu görülmektedir. 

•	 Tüm	bu	bilgileri	sentezlediğimizde	ve	dünyadaki	durumla	karşılaştırdığımızda	bizdeki	kariyer	olanak-
ları, sertifikasyon süreci, mezun olma sürecindeki grup çalışmaları, Erasmus hareketliliğimiz, staj im-
kanları, laboratuvar olanakları açısından farklı noktalarımızın olduğunu söyleyebiliriz. 

•	 Alanda	bir	meslek	yasasının	olmaması	gereken	yeterlilikleri	sağlamayan	kişilerin	uygulama	alanında	
çalışmasının önünü açmakta ve alana zarar vermektedir. 

•	 Yetkinliği	olmayan	kişilerin	alanda	çalışmaları	risklidir	ve	konu	birey	sağlığı	olduğundan,	herhangi	yan-
lış bir müdahalenin sonuçları ağır olabilir.

•	 Diğer	taraftan	akademik	çalışmaların	kuramsal	bilgiden	çok	uzak	olduğunu	görebiliyoruz.	Bunun	ne-
deni bu alanda kuramsal temeli, kavramları ve kavramların içeriklerini bilmeden çalışmalar yapılması-
dır. Bu durum hem uygulama açısından hem de araştırma açısından problemler doğurmaktadır. 

•	 Ülkemizdeki	program	sayısındaki	eksikliği	de	göz	önüne	alırsak	bu	programların	açılabilmesi	için	kad-
roların verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla politik ve idari anlamda sorunların olduğunu da unutmamız 
gerekiyor. Bu boyutta da birtakım girişimlerin olması gerekiyor. 

•	 Bütün	bu	sorunların	aşılması	için	ülkedeki	ilgili	derneklerin	ve	birimlerin	bir	araya	gelerek	yeterlilikle-
ri belirlemeli, uluslararası organizasyonlarla iş birliği yapması, onların deneyiminden hareketle ortak 
adımlar atması gerekmektedir.
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Prof. Dr. Hülya Aşçı
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•	 Ülkemizde	spor	psikolojisi	alanında	gerek	sertifikasyon	gerekse	de	akademik	anlamda	sorunlar	bulun-
maktadır.

•	 Akademik	boyutta	bakıldığında	sadece	bir	ders	alarak	veya	alana	ilişkin	hiç	ders	görmeyerek	sahada	
çalışmak risklidir. Bu risk uluslararası alanda 30 yıl önce dile getirilmiş ve uygulama alanı için bir kıla-
vuz ortaya konulmuştur. Kılavuza göre alanda çalışabilmek için 8 madde önde çıkıyor: 

1- Spora saygı duymak
2- Antrenörlere günlük görevlerde yardımcı olmak
3- Medya ile ilişkilerde dikkatli olmak 
4- Oyuncu seçiminde doğru pozisyon almak
5- Geniş bir kuramsal bilgiye sahip olmak
6- Gerektiğinde sporcuları doğru yönlendirebilmek (örn. klinik problemlerde).
7- Spor ortamında doğru bir iletişim sağlayabilmek
8- Ciddi anlamda bir akademik bilgiye sahip olmak.

•	 Bir	spor	psikoloğunun	4	önemli	yetisi	bulunmaktadır:	Akademik	bilgiye	sahip	olma	ve	üretebilmek,	
psikolojiyle ilgili eğitimi spor kontekstinde verebilmek, kulüpler ve federasyonlarda sporcuların & ant-
renörlerin sorunlarına danışmanlık yapabilmek, son olarak spor ortamının getirdiği sorunlara yönelik 
“klinik” bilgisinin var olması

•	 Türkiye’de	meslekleşme	konusunda	ciddi	anlamda	sıkıntılar	bulunmaktadır.	Şu	anda	bu	mesleğe	(uygu-
lamalı spor psikoloğu) gelen psikiyatristler, mühendisler, yönetim bilimciler ve başka lisanslardan gelen 
kişiler var. Mesleki yeterliliklerin bu anlamda ne kadar yerine getirildiğinin açıkça ortaya konması gereklidir. 

•	 Uluslararası	alanda	sadece	süpervizyon	için	AKTS	olarak	geçerli	alınması	gereken	kredi	sayısı	450	iken	
şu an akademik yapı dışında verilen eğitimlere, sertifikalara baktığımızda hiçbiri 80 saatin üzerinde 
olmadığını görüyoruz. Bunlar sağlanamadığı takdirde dışarda verilen kursların bir değerinin olmadığını 
gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

•	 Alanda	yetkinliği	olmayan	kişilerin	spor	psikoloğu	unvanını	kullanarak	çalışması	sadece	alana	değil	
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki sporculara da zarar veriyor.

•	 Akademik	temel	sağlanamadığı	sürece	dışardan	alınacak	herhangi	bir	eğitimin	yeterli	olmayacaktır.	

•	 Sadece	spor	psikolojisiyle	ilgili	programlarda	eğitim	almak	da	yeterli	değildir.		Bireyler	kendilerini	ya-
şam boyu geliştirmelidir. Dışardan alınacak akredite eğitimler bu noktada önemlidir. Dışardan kendi-

PA
N

EL-II
Dr. Öğr. Üyesi Ziya Koruç
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mizi geliştirecek başka eğitimler de almalı, değişen teknikleri takip etmeli ve onları da öğrenmeliyiz. 
Bunları yaptığımız zaman güçleneceğiz ve hem spor psikolojisi alanına katkımız olmaya başlayacak 
hem de bize gelen kişilere zarar vermemiş olacağız.

•	 Spor	Bilimleri	uygulamalı	bir	alan	olduğundan	Psikoloji	lisans	eğitimine	devam	ederken	açık	öğretim-
den spor bilimleri okumanın bahsedilen çapraz eğitim şartını karşılamayacağını unutmamız gerekir. 
Yarışmayı görmeden, sporu anlamadan sadece psikoloji bilgisiyle bu alanda çalışabilmek mümkün 
değildir.

•	 Alanla	ilgili	çalışmalar	yürütebilmek	için	kişinin	mental	sağlığının	da	iyi	durumda	olmalıdır.	

•	 TPD	Spor	ve	Egzersiz	Psikolojisi	birimi	yeterlilikler	konusunda	ciddi	anlamda	çabalar	sarf	etmeye	baş-
ladı, Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği’nde de birtakım çabalar var. Bu çabalar elbette ki bir yere 
oturacak ve en azından FEPSAC’te olduğu gibi bir yapıyı Türkiye’de oturtup oradaki akreditasyonu 
gerçekleştirme özelliklerine sahip olacağız. O noktaya gelinceye kadar çok daha dikkatli olmalıyız.
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Dr. Öğr. Üyesi Ziya Koruç

Alanla ilgili temel bilgi (hardware) doldurulduktan sonra uygulama 
aşamasına (software) geçmek sporcuların ve spor psikolojisinin 

ülkemizdeki gelişimi için kritiktir. Alanda yetkinliği olmayan kişilerin 
spor psikoloğu ünvanını kullanarak çalışması sadece alana değil Türkiye 

Cumhuriyeti’ndeki sporculara da zarar vermektedir.
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•	 Dünyayla	kıyasladığımızdaysa	alandaki	gelişimimiz	55-60	yıl	geriden	gelmektedir.

•	 Ülkemizde	üniversitelerde	verilen	eğitim	programlarına	baktığımızda	iki	temel	programdan	bahsedebiliriz:	

« Sporda Psikososyal Alanlar 

« 2015’te Marmara Üniversitesi’nde açılan Spor ve Egzersiz Psikolojisi Ana Bilim Dalı (ABD)

•	 Yaklaşık	20’ye	yakın	sporda	psikososyal	alanlar	yüksek	lisans	programı	var	ve	bu	programlara	birçok	
bölümden girilebiliyor. 

•	 Sporda	Psikososyal	Alanlar	ABD	programlarının	durumuna	bakıldığında	öneminden	hep	bahsedilen	
çapraz eğitimin bulunmadığını görüyoruz. 

•	 Doktora	program	sayısı	ise	(1-2	tane)	yetersizdir	ve	Spor	ve	Egzersiz	Psikolojisi	alanında	henüz	bir	dok-
tora programı bulunmaktadır.

•	 Yeni	yapılanmaya	başlayan	Spor	ve	Egzersiz	Psikolojisi	ABD’nın	ise	çapraz	eğitime	programlarında	yer	
vermekte ve bu anlamda umut vadetmektedir. Ancak bu programlarda gerekli süpervizyon eğitiminin 
olup olmadığı halen tartışmalıdır. 

•	 Gerekli	standartlardan	en	önemlisi	çapraz	eğitimdir	çünkü	lisansta	bu	eğitimin	1-2	dersle	sınırlanmak-
tadır. Spor Yönetimi gibi farklı alanlardan gelip yüksek lisans ve doktora tezlerini spor psikolojisiyle 
ilgili yapan kişilerini de maalesef sahada spor psikoloğu unvanını kullanmaktadır.

•	 Eğitim	kadrosuna	gelince	43	öğretim	elemanı	11	tane	de	araştırma	görevlisi	bu	alanda	çalışıyor	gözük-
mekte. Fakat bunun içerisinde spor psikolojisi ana bilim dalının yer almadığını görüyoruz. 

•	 Bu	alanda	çalışan	eğitimci	arkadaşlarımın	bazılarının	yurtdışında,	bazılarının	çapraz	eğitim	aldığını	
bazılarının sadece doktora tezini spor psikolojisi ile alakalı yazdığını görebiliriz. Bazılarının psikososyal 
alanlardan geldiğini ve az bir grubun da psikoloji ve PDR alanından geldiğini biliyoruz.

PA
N

EL-II
Prof. Dr. Ayşe Türksoy

Üniversitelerimizde yaklaşık 20’ye yakın sporda psikososyal alanlar 
yüksek lisans programı var ve bu programların çoğunda öneminden hep 

bahsedilen çapraz eğitim bulunmamaktadır.
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•	 Ülkemizde	spor	ve	egzersiz	psikolojisi	laboratuvarlarına	baktığımızda	ise	nitel	ve	nicel	programların	
donanım olarak yer aldığını görmekteyiz. 

•	 Özellikle	nörofeedback	uygulamalarına	dönük	bazı	cihazların	az	sayıda	da	olsa	bazı	laboratuvarlarda	
olduğunu görebiliriz. Bu cihazlar ve kullanım alanları;

« EEG ölçümleri (odaklanma, dikkat, konsantrasyon vb. uygulamalarda)
« Biyofeedback ölçümleri
« EMG (kas aktivasyonu ölçümü, kaygı ve stresin etkileri, yaralanma çalışmaları)
« Solunum ölçümleri (stres kontrolü için HRV kalp atım hızı)
« Deri iletkenliği ve deri ısısı
« Görsel İşitsel Reaksiyon Ölçümü 
« Eye Tracker (göz aktivitesinin ölçümü, quiet eye, odaklanma ve motor beceri)
« Viyana Test Sistemi (spor alanında kullanılmakla birlikte daha az sayıda)

•	 Alanda	çalışmak	isteyen	bireylerin	öğrenim	alacakları	üniversitelerdeki	laboratuvar	koşullarını	ve	ola-
naklarını bu bağlamda dikkatlice belirlemelerinde fayda vardır. 

•	 Yine	 alanda	 çalışmak	 isteyenler	 için	 var	 olan	 koşulların	 eksikleri	 değerlendirildiğinde	 farklı	 yollarla	
(örn. Farklı bölümlerden ders almak vb.) eğitim açıklarını kapatabileceklerini hatırlatmak isterim. 

•	 Genel	olarak	değerlendirdiğimizde	alandaki	programların	yetersiz	ihtiyacın	ve	talebin	ise	fazla	olduğu-
nu görüyoruz. Alanla ilgili çalışmak isteyen arkadaşlar mutlaka doktoralarını tamamlamalılar ancak şu 
anda bunu karşılayacak bir systemin olmadığını görüyoruz. 

•	 Hiçbir	alan	birinden	daha	önemli	ya	da	daha	değersiz	değildir.	Ancak	bir	bütünlük	içerisinde	alanı	daha	
ileriye taşıyabiliriz. 

Prof. Dr. Ayşe Türksoy

Genel olarak değerlendirdiğimizde alandaki programların yetersiz ihtiyacın 
ve talebin ise fazla olduğunu görüyoruz. Şu anda yapılabilecek olan şey 
belki derneklerin bir araya gelerek alandaki standartlarla ilgili ortak bir 

noktaya varıp bir adım atması olduğunu düşünüyorum
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Doç. Dr. Serdar Kocaekşi  Moderatör
Eskişehir Üniversitesi

2000 yılında Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde Lisans Eğitimini tamamlamış-
tır. 2005 yılında Yüksek Lisans ve 2010 yılında Doktora Derecelerini Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Spor ve Egzersiz Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Spor ve Egzersiz psikolojisi alanında çalışan Dr. Kocaekşi takım 
sargınlığı, öz-yeterlik, kendine güven ve kaygı gibi konular üzerine araştırma yapmaktadır. Halen Eskişehir Teknik 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Spor Psikolojisinde Eğitim ve 
Standartlar

Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu Panelist

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalını 1992 yılında tamam-
lamıştır. 1994 yılında Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesini; 1997 yılında aynı enstitüde “11-14 Yaş Grubu 
Sporcularda Grupla Psikolojik Danışmanın Kontrol Odağına Etkisi” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. Tenis, 
Hentbol, Atıcılık, Masa Tenisi, Kayak-Kano, Yelken ve diğer bazı başka federasyonlarda psikolojik danışmanlık görevinde 
bulunmuştur. Atina 2004 ve Londra 2012 Olimpiyatlarında görev yapmıştır. Sporda performans geliştirme,  duygu yöne-
timi, esenlik  ve kaygı gibi konular üzerine araştırma yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 
açılan Türkiye’nin ilk Egzersiz ve Spor Psikolojisi yüksek lisans programının kurucularındandır. Halen Marmara Üniversi-
tesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. ISSF C Kademe Atıcılık Antrenörlük belgesi sahibidir.

Dr. Umut Doğan Panelist

Canberra Üniversitesi

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde Psikoloji üzerine almıştır. Yüksek lisans eğitimini Finlandiya’nın Jyväskylä 
Üniversitesi ve Almanya’nın Leipzig Üniversitesi’nde Spor ve Egzersiz Psikolojisi üzerine tamamlamıştır. Bunun 
öncesinde, Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapmıştır.Halen doktora eğitimini 
Avustralya Spor Enstitüsü ve Kanberra Üniversitesi’nde sürdürmektedir. 

Erdem Çakaloğlu Panelist

Ankara Üniversitesi

2014 yılında Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimini; 2018 yılında Ankara 
Üniversitesi Sporda Psikososyal Alanlar alanında Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisansı boyunca 
egzersizin bilişsel etkileri üzerine çalışmıştır. Ankara Üniversitesinde doktora eğitimi ders dönemi boyunca Di-
siplinlerarası Sinir Bilimleri Programından dersler almıştır. Doktora programında ERASMUS+ ile Sırbistan’ın Niş 
Üniversitesi’nde 6 ay boyunca çalışmalarda yer almıştır. Doktora öğrenimine devam eden Erdem Çakaloğlu, çalış-
malarına Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde devam etmektedir. Halen 
Ankara Üniversitesinde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

Psk. Ece İbanoğlu Panelist

TOHM Ankara

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2014 yılında tamamlamıştır.  Halen Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup Spora Aile Dahiliyeti üzerine tezini 
yazmaktadır. 2016 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu ile başlayan çalışmalarını, 2019 yılı itibariyle Ankara ili-
mizdeki Türkiye Olimpik Hazırlık merkezinde Spor Psikoloğu olarak devam ettirmektedir.
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Olimpiyat Oyunlarda Spor Psikoloğunun Rolüne İlişkin Görüşleri

•	 Sportif	müsabakalar,	ülkelere	prestij	sağlamakta	ve	gelişmişlik	düzeyinin	bir	göstergesi	olarak	kabul	
edilmektedir. Bu bakımdan olimpiyatlar en üst düzey yarışma ortamıdır. Spor psikologları 1970’li yıl-
lardan itibaren olimpiyatlarda görev almaktadır.

•	 Elit	sporcular	kişisel	gelişimlerini	büyük	oranda	tamamlamış	olduklarından	spor	psikologlarının	des-
tek olabileceği noktalar basit olarak görülebilir. Ancak bu noktaların ortaya çıkarılması ve bu çerçevede 
yol gösterilmesi gerekir. Elit düzeyde olsalar bile kimi sporcuların geliştiremedikleri yönler bulunabilir. 
Bu nedenle saha dışındaki tamamlayıcılara da odaklanmak gerekebilir.

•	 Olimpiyat	merkezlerimizde	alanımızdan	yetişen	uzmanlarımız	ile	iş	birliği	içinde	uzun	vadeli	planla-
malar yaparak alt yapılardan itibaren sporcular ile spor psikolojisini çalışmamız gerekiyor.

•	 Olimpiyatlarda	 spor	psikoloğunun	aldığı	 rol	 sadece	psikolog	olarak	kalmıyor;	 çeşitli	 sorumlulukları,	
kimlikleri de üstüne alması gerektiği durumlar karşısına çıkabiliyor.

•	 Genç	sporcuların	spor	psikoloğuyla	buluşmaları	önyargıyla	başlayabilir.	Bu	nedenle	zaman	tanımak	ve	
etik kodlara dikkat ederek sporcuyla görüşmek gerekir. Genel olarak sporcular ‘’yönlendirme’’ sonucu 
görüşmeye gittiklerinde olumsuz bir yaklaşımda olabilirler. Bu sebeple sporcuya vakit tanımak iletişim 
açısından önemlidir

•	 Süreç	antrenörlerden	bağımsız	gerçekleşmemeli;	sporculardan	önce	antrenörlere	uzun	süreli	eğitim-
lerin verilmesi, antrenörlerin Spor Psikolojisi alanına bakış açılarını olumlu yönde değiştirecek farkın-
dalığı yaratacak yapıyı oluşturmak sürecin akışı için önemlidir.

Organizasyonel Sorunlar 
 

•	 Bazen	sizden	Olimpiyatlardan	kısa	bir	süre	önce	destek	isteniyor.	Daha	önce	çalışmadığınız,	Olimpiyat	
Köyü’nde tanışacağınız sporcuya çok fazla psikolojik destek verme şansınız yoktur.

 

Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu

Genel olarak değerlendirdiğimizde alandaki programların yetersiz ihtiyacın 
ve talebin ise fazla olduğunu görüyoruz. Şu anda yapılabilecek olan şey 
belki derneklerin bir araya gelerek alandaki standartlarla ilgili ortak bir 

noktaya varıp bir adım atması olduğunu düşünüyorum
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•	 	Ülkemizde	maalesef	Olimpiyat	Komitesi	ile	Spor	Genel	Müdürlüğü’nün	olimpiyatlar	sürecinde	uyum-
lu çalışamadığını düşünüyorum.

•	 Ülkelere	verilen	katılma	kotaları	sporcunun	ihtiyacına	göre	doldurulmuyor	ülkemizde.	Olimpiyat	or-
ganizasyonlarında sporcu sayısına göre teknik kotalar oluşturulur ve olimpiyat sahası içerisine Spor 
Psikoloğu kota sebebiyle alınamamıştır. Öncelik antrenöre verilmiş ve spor psikoloğuna verilmemiştir. 
Bu aklımızda bulunması gereken, ileride mücadele etmemiz gerekecek bir konu maalesef.

 
•	 Olimpiyat	komitelerinin	ücret	vermemesi	sorunu	olduğu	 için	ek	bir	 işinizin	olması	gerekliliği	ortaya	

çıkmaktadır. 
 
•	 Biliyorum	ki,	bu	idari	bir	konu	ve	çalışacak	kişilerin	sürpriz	her	türlü	şeye	hazır	olması	gerekir.	Maalesef	

en ihtiyacın olduğu anlarda sürpriz bir şekilde önemsenmeyip sporcuların antrenman, müsabaka ve 
konaklama yerlerden oldukça uzakta kalabiliyorsunuz.

Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu
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TOHM Bünyesinde Gerçekleştirilen Spor Psikolojisi Çalışmaları 

•	 Bakanlık	bünyesinde	spor	psikoloğu	unvanı	ile	SEM,	TOHM,	il	müdürlüğü	gibi	farklı	gruplarda	çalışan	
89 ekip arkadaşımız var. Ankara TOHM özelinde 13-14 branşta, 60 kadar antrenör ve 260’a yakın sporcu 
ile 5 spor psikoloğu olarak çalışıyoruz.

•	 Gençlik	Spor	Bakanlığı	 kapsamında	TOHM	bünyesindeki	destek	personellerine	yönelik	komisyonlar	
kuruldu. Oldukça hızlı ilerleyen bir sistem söz konusu. Önceden çok fazla sorun deneyimlenmiş ve hala 
da devam eden sorunlar var. Fakat alan ve bakanlık da ilerlemeye açık bir durumda şu anda ve daha iyi 
nasıl oluruz diye sürekli bir çabamız söz konusu.

•	 Gerek	komisyonlar	bünyesinde	gerçekleştirilen	eğitim	çalışmaları	gerekse	de	sahada	yer	alan	arkadaş-
larımızın deneyimlerinden hareketle kurum içi eğitimimizi sağlamaya çalışıyoruz.

•	 Spor	psikolojisi	uygulamalarının	etkili	olması	adına	ilgili	spor	branşına	yönelik	bilgi	eksikliğinin	giril-
mesi gerekir. Akran süper vizyonu ve mesleki saha deneyimi yüksek spor psikologlarının bu konudaki 
destekleyici davranışlar sergilemesi oldukça kritik konulardır.

•	 Branşa	özgü	uzmanlık	ve	teknik	kısmına	hâkim	olmak	için	sahayla	ve	antrenörle	daha	yakından	ileti-
şimde olup süreci gözlemlememiz gerekiyor.

 
•	 Sahada	karşılaştığımız	temel	sorunların	başında	etik	problemler	geliyor.	Gizlilik,	danışanla	mesafenin	

korunması, antrenörlerle ilişkiler yaptığımız iş için oldukça önemli. 
 
•	 Öte	yandan	sahada	bizlere	en	çok	zarar	veren	şeyin	ego	olduğunu	düşünüyorum.	Her	kesimden	insa-

nın zaman zaman bakış açısı çok kısıtlı kalabiliyor, bu yüzden birlik olup bütüncül yaklaşım ile sürece 
müdahale etmemiz gerekiyor.

Psk. Ece İbanoğlu
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Sahada karşılaştığımız temel sorunların başında etik problemler geliyor. 
Gizlilik, danışanla mesafenin korunması, antrenörlerle ilişkiler yaptığımız 

iş için oldukça önemli.
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Sahadaki Biyofeedback ve Nörofeedback Uygulamaları

•	 Spor	psikolojisi	özelinde	biyofeedback	uygulamaları	bağlamında	kullanılan	çok	çeşitli	cihazlar	bulun-
maktadır. Eye Tracker, EMG, elektrotermoaktivite gibi ölçüm yöntemleri biofeedback altında geçer. 
Nörofeedback de aslında EEG biyofeedbacktir. Bunun yanında bilgisayar destekli test bataryaları mev-
cuttur; IMPACT, Viyana Test Bataryası, Eprime Yazılımı gibi.

•	 Bu	bağlamda	yakın	dönemde	bilişsel	etkilerin	daha	kolay	görülebildiği	HIIT	çalışmaları	ön	plandadır	ve	
genel anlamda verilerin analizlerinde Matlab kullanımı ön plana çıkmıştır. 

 
•	 Yine	yönetici	işlevler	(executive	functions)	önemli	bir	çalışma	alanı	olarak	değerlendirilebilir	ve	temel-

de sporcuların zorlu anlarda nasıl karar verdiklerini anlamamıza yarıyor. Yönetici işlevler temelde 3’e 
ayrılıyorlar: 

 
•	 İnhibisyon;	başlanmış	hareketin	durdurulması	
 
•	 Baskın	bir	duyunun	bastırılması	ve	bilişsel	esneklik;	değişen	durumlar	karşısında	başka	durumlar	ser-

gileyebilmek
 
•	 Çalışma	belleği;	verilerin	sürekli	güncellendiği	yapı	
 
•	 Test	bataryalarıyla	EEG	senkronize	hale	getirildiğinde,	beyin	sinyalleri	ile	ilgili	karşılaştırma	yapmak	

nörofeedback ile ilgili bir uygulamadır. Bu durumda herhangi bir beceri başarılı şekilde gerçekleştirildi-
ğinde, bu sinyalleri öğrenerek ve tekrarlayarak beceriyi başarıyla gerçekleştirmek nörofeedback verile-
rine dayalıdır. 

 

•	 Spor	psikolojisinin	uygulamada	3	amacı	var:	performansı	arttırmak,	teknik	öğrenimine	yardım	sağla-
mak, performansı engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak. Neurofeedback bu üç amaç doğrultusunda 
fayda sağlayabilir.

 

Erdem Çakaloğlu
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Ölçüm cihazlarını alıp kullanım kılavuzunu okuyup testleri uygulamak, 
yorumlamak çok sığ bir bilgi olur ve etik açıdan sporculara zarar vermeye 

girebilir. Ölçüm cihazlarını kullanmak için fonksiyonel nöroanatomi 
bilgisine sahip olmak gerekir.



26PA
N

EL
-I

II

•	 Ancak	nörofeedback	yönteminin	insan	yapısının	kaotik	oluşundan	dolayı	sınırlılıkları	mevcut.	Beyin	
sinyallerini mikrovolt düzeyinde alırken bu sırada kaslarımız, göz hareketlerimiz bile yüksek elektrik 
sinyalleri oluşturuyor ve bu ayrımı yapmak, engellemek gerçekten zor. Ölçümü yapılacak görevin net 
bir görev olması oldukça önemli. 

 
•	 Ölçüm	cihazlarını	alıp	kullanım	kılavuzunu	okuyup	testleri	uygulamak,	yorumlamak	çok	sığ	bir	bilgi	

olur ve etik açıdan zarar vermeye girebilir. Ölçüm cihazlarını kullanmak için fonksiyonel nöroanatomi 
bilgisine sahip olmak gerekir. 

 
•	 Bu	konularda	özelleşmek	 için	özelleşmiş	programlardan	gereklikleri	 yerine	getirerek	dersleri	 almak	

gerekiyor. Sinir bilimi, anatomisini detaylıca öğrenir ve uygulamaya dökerken aynı anda da yazılımları 
kullanabilmek adına mühendislik bölümünden dersler almak gerekiyor.

 
•	 400-500	bin	liralık	cihazlar	ile	piyasada	satılan	cihazlar	arasında	büyük	fark	var.	Güvenirlik	ve	geçerlilik	

konusunda sınıfta kalıyor piyasadaki ticari ürünler. Ölçmek istenen ölçülürken aynı zamanda hatayı da 
ölçüyor bu cihazlar.

Erdem Çakaloğlu
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Avustralya’daki Deneyimleri ve Uygulama Hakkındaki Görüşleri

Kendi Çalışmaları
•	 Psikolojik	 stratejiler	 ile	 alakalı	 olan	 halihazırda	 ölçüm	 yöntemlerinin	 yeterli	 seviyede	 kişiselleştiri-

lemediği ve esnek olmaması sorununa karşı doktora çalışması kapsamında Profile of Psychological 
Strategies (ProPS).

•	 PRoPS,	Sporcuların	hangi	psikolojik	stratejileri	(örn.	İmgeleme	vb.)	uyguladıkları,	bu	stratejilerin	hangi	
aşamalarda (örn. antrenman öncesi), hangi amaçlarla (rahatlama, odaklanma, motivasyon) kullanıldı-
ğı ve ne kadar etkili olduğu gibi dört farklı konuda ölçüm yapmaya olanak sağlamaktadır.

Avustralya’daki Durum
•	 Avustralya	Spor	Ensititüsü’nde	bütüncül	bir	yaklaşım	söz	konusu.	Kendi	alanında	uzman	araştırmacı-

lar bir araya gelerek problemlere ortak bir çözüm bulmaya çalışmaktalar. 
•	 Bütüncül	yapı	sadece	performans	üzerine	değil	aynı	zamanda	tüm	organizasyonu	(AIS)	kapsayacak	

şekilde örgütleniyor. Örneğin sporcularda ruh sağlığı farkındalığını geliştirmek için açılan programlar 
mevcut. Bunlar ülkemizde de gerçekleştirilebilir. 

•	 Avustralya’da	spor	psikologları	diğer	tüm	unsurlar	gibi	sporcuların	geliştirilmesi	adına	oluşturulan	sis-
temin parçalarıdır. Örneğin AMS (Athlete Management System) sporcularla ilgili bilgilerin detaylıca 
tutulmasını sağlayan bir sistem burada çeşitli psikolojik parametreler de yer alıyor.

Uygulayıcılar Hakkındaki Görüşleri
•	 Uygulayıcıların	sahada	uygulama	yapabilmeleri,	çeşitli	yöntemler	geliştirebilmeleri	için	teorik	altyapı-

nın olması ve bunu kullanılmaları çok önemlidir.
•	 Uygulayıcılar	 kendi	 felsefelerini	 (klasik,	 yenilikçi	 veya	 farkındalık-kabul	 temelli	 vb.)	 takip	etmeli	 ve	

bunu sporcularla paylaşmalıdır. Uygulama felsefesi olarak yapının hangi ekole yatkın olduğunun far-
kına varılmalı ve bu yolda ilerlenmelidir.

•	 Kullanılan	 teknolojik	araç	 ve	gereçlerle	 çeşitli	 psikolojik	beceriler	 geliştirilebilir.	Bu	anlamda	Versus	
(CleverPoint ve Vielight vb. gibi) headsetlerle ile çalışmalar yapılabilir. Aynı zamanda antrenman si-
mülasyonlarında spor psikologlarına yer verilerek sürecin bir parçası olmaları sağlanabilir. 

•	 Bu	yöntemlerin	abartılmaması	gerektiğine,	ihtiyaç	dâhilindeki	sporcularla	çalışılması	gereklidir.
•	 Sporcularla	etkili	bir	görüşme	sağlamak	için	branşlarının	getirdiği	ve	ülkedeki	spor	kültürüne	hâkim	

olmak gereklidir. 

Dr. Umut Doğan 

Uygulayıcılar kendi felsefelerini (klasik, yenilikçi veya farkındalık-kabul temelli 
vb.) takip etmeli ve bunu sporcularla paylaşmalıdır. Uygulama felsefesi olarak 

hangi ekole yatkın olduklarının farkına varılmalı ve bu yolda ilerlenmelidir.
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FEPSAC Uygulamalı Spor Psikolojisi Uzmanı Sertifikasyon Politikaları
Çevirmen: Prof. Dr. Aymil Doğan | Hacettepe Üniversitesi

FEPSAC Spor Psikolojisi Uzmanı Sertifika Programının 
Amaç ve Hedefleri
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Avrupa Spor Psikolojisi Federasyonu (FEPSAC) tarafından oluşturulan “Spor Psikolojisi Uz-
manı” (Sport Psychology Specialist) Sertifika Programı üç nedenden ötürü oluşturulmuştur:

•	 Kuruluş: FEPSAC tarafından oluşturulan sertifika programı sayesinde alanda sporcu-
larla çalışan spor psikolojisi danışmanları veya spor psikologlarına daha meşru bir ça-
lışma zemini oluşturma. 

•	 Yasallaştırma: Spor psikolojisi sertifika programları, Avrupa Birliği içerisindeki ülkele-
rin çok azında (örn. Hollanda, İngiltere) bulunuyor. FEPSAC bünyesinde oluşturulan bu 
programın temel amaçlarından biri de hiç sertifikasyonun olmadığı ülkeler için yasal bir 
düzenleme sağlamak. 

•	 Mesleğin	İtibarı: Sertifika programının temel amaçlarından biri de sertifikalı profesyo-
nelleri piyasadaki diğer profesyonellerden ayırmaktır. Sıklıkla mental koç performans 
danışmanı vb. sıfatlarla sporcularla çalışan kişiler bulunuyor ve en iyi ihtimalle bu kişi-
lerin birtakım eğitimler aldığını varsayıyoruz. Ancak eğitimlere baktığımızda ise bazı-
larının oldukça kısa (2 saat veya 20 gün) bazılarının ise 200-500 saatlik olduğu uç ör-
neklerle karşılaşılabiliyor. FEPSAC sertifika programı bu anlamda bireylere edinilmesi 
gereken yetkinlikler konusunda bir standart sunmuş oluyor.

Sertifika programının temel hedefleri; 

•	 Eğitim	ve	deneyim	açısından	minimum	standartları	belirlemek,
•	 Psikoloji	ve	spor	bilimleri	eğitim	arka	planlarının	kapsamak,
•	 Güvenilir	ve	etkili	bir	hizmet	imkanını	oluşturmaktır.	

FEPSAC bu sertifika programının oluşturulma sürecinde ilk olarak Avrupa’daki farklı ülkeler-
deki sertifikasyon sistemlerinin ve AASP (Association Applied Sport Psychology) sisteminin 
analizi ve değerlendirilmesini yapmıştır.

İkinci olarak alanda konu üzerinde uzman kişi ve kuruluşlarla taslak program müzakere edi-
lerek oluşturulmuştur. Örneğin İsveç’te, İsviçre’de sertifikasyon programının içeriği nasıl?

Michala Bednarikova 
FEPSAC Yönetim Kurulu Üyesi
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FEPSAC Spor Psikolojisi Uzmanı Sertifika Kriterleri

Temel kriterlere geçmeden önce ilk koşulumuz FEPSAC bireysel üyeliğinin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu 
sertifikasyonu kendi üyelerimiz için sağlıyoruz. Bu nedenle, süreç boyunca sertifikalandırılmak istenen kişi-
nin FEPSAC’ın bireysel üyesi olması gerekir.

1- Yüksek Öğrenim Yeterliliği

•	 Daha	önce	bahsettiğim	gibi,	her	iki	backgroundu	da	dahil	ediyoruz.	Bu	nedenle	yüksek	öğrenim	yeterli-
liği psikoloji ya da spor biliminde olabilir. Yani, bu iki alandan birinde yüksek lisans derecesi gerekmek-
tedir. 

•	 Neden	yüksek	öğrenimi	önemli	olarak	tanımlıyoruz?	Çünkü	bu	kişinin	nasıl	olduğu	hakkında	bilgidir.	
Eğer kişi yeni başlayan bir uygulayıcıysa, alanlarının gelişimi hakkında çok güncel bilgilere sahiptir. 
Genel olarak bu bilgi ve bilimdir. 

•	 Bu	önemlidir	çünkü	bugünlerde	sadece	kitap	okuyarak	kendilerini	mental	koç	olarak	tanıtan	birçok	
insan var ve bu kişiler okudukları tek bir kitaptaki bilgilerle dünyayı kurtardıklarını sanıyorlar. Bu ger-
çekten bilimsel temelli olmalı ve ayrıca ilk gereklilik, spor psikolojisinde hangi uzmanlığın inşa edilebi-
leceğine dair temeli getirir

•	 Bu	nedenle	araştırma	yöntemleri,	istatistik,	insan	beyni,	gelişim	psikolojisi,	farklı	psikolojik	süreçler	
gibi konularda gerçekten temel bilgiye sahip olmam gerekiyor. Aynı şekilde spor biliminden de genel 
bilgilere sahip olmalıyım. 

Yüksek
Öğrenim
Yeterliliği

Spor
Psikolojisinde
Uzmanlaşma

Avrupa ve
FEPSAC

değerlerine
bağlılık

Kültürel
Yetkinlik

Süpervizyon
Uygulaması

Sertifika
Kriterleri

Michala Bednarikova 
FEPSAC Yönetim Kurulu Üyesi
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2- Spor Psikolojisinde Uzmanlaşma (minimum 30 AKTS- 750 saat)

Eğer kişi ilk kriterdeki yüksek lisans derecesi kriterini karşılıyorsa o zaman ikinci kriteri karşılamalarını isti-
yoruz. Onlardan spor psikolojisinde uzmanlaşmasını istiyoruz. 
 

•	 Uzmanlaşmayı	başarmanın	en	hızlı	yolu	spor	ve	egzersiz	psikolojisi	alanında	bir	yüksek	lisans	dere-
cesine sahip olmak ancak bu Avrupa’da bulunan her ülkede geçerli değil. Öte yandan uzun yıllardır 
Avrupa’da farklı üniversitelerde, spor ve egzersiz psikolojisi alanında Avrupa yüksek lisans programları 
var. Uzmanlaşma yollarından biri bu olabilir.

•	 Eğer	 kişilerin	 yüksek	 lisans	 dereceleri	 yoksa	 yetkinliklerini	 spor	 psikolojisinde	 aldıkları	 lisansüstü	
(postgraduate) eğitimlerle kanıtlamalılar. Bu eğitimler akredite lisansüstü kursları ve workshopları 
kapsayabilir.

•	 Üniversite	kredilerini	 saydırılabilirler.	Bunun	yanında	bu	gereklilik	%20’si	profesyonel	 veya	bilimsel	
konferanslara	katılımla	ve	%20’si	de	yayınlardan	sağlanabilir.	

•	 Kendimden	örnek	verebilirim.	Master	tezimi	spor	psikolojisi	üzerine	yazdım.	İlk	yayınım	bir	kitabın	bö-
lümünde yayınlandı. Spor psikolojisi alanında yüksek lisans yapma fırsatım olmadı bu nedenle yüksek 
lisansı bitirdiğim zamandan bu yana çok fazla konferansa katıldım. 

3- Süpervizyon Uygulaması

Başvuran kişinin bilgi sahibi olduktan sonra bu bilgiyle bağımsız şekilde çalışması gerekli fakat bu yeterli 
değil. Aynı zamanda pratik yapmamız gerekli. Bu nedenle üçüncü kriter süpervizyon ve uygulamalı pratiği 
kapsıyor. 

Şekil 2. Süpervizyon Uygulaması Gereklilikleri

Michala Bednarikova 
FEPSAC Yönetim Kurulu Üyesi

SU
N

U
M



31

Uygulamalı Pratik

•	 Uygulamalı	pratikte	200	saat	deneyime	sahip	olmak	gerekli.	Spor	psikoloğu	olarak	çok	farklı	ortamlar-
da çok farklı sporcularla çalışabiliriz.

•	 Bu	200	saat	içinde	kişinin	bire	bir	ortamda	en	az	10	saatlik	deneyime	sahip	olması	gerektiğini	tanım-
lıyoruz. Bu, genellikle kendi ofisimde bir danışanla çalıştığım anlamına gelir.

•	 İkinci	olarak,	en	az	10	saatlik	grup	çalışması	deneyimi	gerekiyor	(workshop	vb.).
•	 Üçüncüsü	opsiyonel	olarak	sunuluyor.	20	saate	kadar	eğitim	ortamı	şeklinde	olabilir.	Yani	ders/konfe-

rans vermek gibi. Bu birebir ve grup ortamlarından farklıdır.
•	 Ders	 ise	birçok	yolla	sağlanabilir.	Örneğin	koça	farklı	yaş	gruplarında	bulunan	sporculara	karşı	nasıl	

yaklaşım içinde olabileceğine dair bilgileri içeren ya da ebeveynlere verilen dersler gibi.
•	 Son	olarak	yukarıda	 ifade	edilen	200	saatlik	deneyimin	minimum	10	saati	 ise	yarışma	(olimpik	vb)	

ortamlarını içermiş olmadır. Çünkü spor psikolojisi uygulamalı bir bilimdir. Günün sonunda sporcumla 
ofisimde mutlu ve güvende hissetmemiz önemlidir fakat ofis dışında mutlu ve güvende hissetmemiz 
çok daha önemlidir.  

Süpervizyon 

•	 Süpervizyon	için	en	az	50	saat	gerekli.	200	saatlik	uygulamalı	pratikle	karşılaştırdığımızda,	başvuruda	
bulunan kişi buna oldukça hızlı ulaşabilir.

•	 Bununla	beraber	her	gün	süpervizyon	almayacağınız	için	bu	uzun	bir	süreç	olabilir.
•	 Bahsettiğimiz	50	saat	için	de	gerekliliklerimiz	var.	Bu	saatin	en	azından	20	saati	bire	bir	olmalı.
•	 20	saat	kadarı	bir	grupta	bir	süpervizörün	olduğu	grup	süpervizyon	içermeli.
•	 Geriye	kalan	10	saati	ise	grup	süpervizyonu	gibidir	ama	burada	süpervizör	yoktur,	akran	süpervizyonu	

yapılır.

4- Kültürel Yetkinlik
Bir diğer kriter kültürel açıdan yetkin olmak. FEPSAC ulusal değil bir uluslararası organizasyondur. Dolayı-
sıyla farklı ülkelerden de üyelerimiz bulunuyor ve bu nedenle uluslararası yetkinliği çok önemli buluyoruz. 
 

•	 FEPSAC	sertifikasyon	kapsamında	sertifika	almak	için	bir	koşul	olan	kültürel	yetkinlik	için	dört	öncül	
var. Adayların en az üç uluslararası unsuru yerine getirmelerini istiyoruz. 

1- Avrupa’da gerçekleştirilen konferans, workshop, organizasyon veya forumlara katılmak.
2- Anadilinden farklı bir dili bilmek.
3- En az 4 ay yurtdışında yaşamak.
4- Farklı ülkeler ve kültürlerde çalışma deneyimine sahip olmak

Michala Bednarikova 
FEPSAC Yönetim Kurulu Üyesi
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5- Avrupa ve FEPSAC Değerlerine Bağlılık
Sonuncu kriterimiz, başvuranlardan Avrupa ve FEPSAC ın değerlerine bağlılık. Yani etik ilkelerimize bağlı 
kalmak. FEPSAC ın etik ilkeleri dünyadaki diğer psikoloji derneklerinin etik ilkeleri ile oldukça benzerlik gös-
teriyor. 

Sertifikasyona Başvuru Süreci
Kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını başvuru sahibinin sunduğu kanıtlardan yola çıkarak değerlendiriyo-
ruz. 
 

•	 Yüksek	öğrenim	ve	spor	psikolojisinde	uzmanlaşma	için	başvuru	sahipleri	diplomalarını	sunabilirler.	
•	 Konferanslara	katılım	sağlandıysa	sertifikalar	gösterilebilir.	
•	 Kursa	ya	da	eğitimlere	katılınmışsa	katılım	belgeleri	sunulabilir.	
•	 Eğer	 süpervizyon	alındıysa	bunu	elbette	etik	 ilkelerimizle	bağdaşacak	 şekilde	anonim	olarak	bunu	

belirtebilirim.
•	 Başvuru	sahibi	hangi	sporcu	ile	hangi	gün	ne	kadar	saat	çalıştığını	ve	kronolojik	sırayla	kaydettiği	sü-

pervizyon belgelerini, süpervizörün onayladığına dair imzası ile birlikte kanıtlayabilir. 

Başvuru sahibinin bir araya getirdiği bu belgeler, FEPSAC tarafından belirlenen iki tarihte (Mart ve Eylül ayı 
sonu) kuruma teslim edilir. Daha sonra FEPSAC yönetim kurulunda bulunan en az iki üye tarafından bu 
belgeler değerlendirilir. Başvuru sahibinin kriterleri karşılaması durumunda, değerlendiren grup kişinin ser-
tifikalı olup olmamasına dair fikrini yönetim kuruluna iletir

Sertifikasyonun Yenilenmesi

Sertifikalandırmadan sonra son bir adım olan sertifika yenileme kriteri var. Bu adım, etik ilkelerde de belirtil-
diği gibi uygulamacının bilgilerini güncel tutmasını sağlamak amacıyla gerekli görülüyor. Sertifika yenileme 
sürecinde, kişilerden bazı uluslararası bilimsel kongrelere katılmaları bekleniyor. Bu kongrelerde zihinsel 
sağlık konusu başta geliyor. Psikoloji temelinden gelen kişiler klinik sorunlar hakkında birtakım genel bil-
gilere sahip olabilir. Biz bunun bütün uygulayıcılar için önemli olduğunu düşünüyoruz. Böylece çalıştığımız 
kişinin sorununu tanımlayabilir ve gerekirse onu başka bir profesyonele yönlendirebiliriz.
Süpervizör Kriterleri

Bir sonraki adım süpervizör kriterleri. Bu yıl içinde bu kriterleri yayınlayacağız. 
•	 (Soruya	istinaden)	Süpervizörlerin	spor	psikoloğu	olmasını	bekliyoruz.	Bununla	birlikte,	senin	de	söy-

lediğin gibi bazı ülkelere hatta birçok ülkeye de diyebilirim ulaşmak çok zor. Dolayısıyla kriterlerimiz-
den biri süpervizörün psikoloji ya da spor bilimlerinden eğitimi olması gerektiği yönünde. Yani eğer 
spor psikolojisi alanında bu harika ama değilse de problem değil. 

Michala Bednarikova 
FEPSAC Yönetim Kurulu Üyesi
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•	 Önemli	noktalardan	birisi	de	süpervizörün	sporcularla	ve	koçlarla	çalışma	deneyimine	sahip	olması	
gerekliliği. Bu kişiler sadece akademik olmamalı. Elbette akademiden olmaları bir sorun değil. Ancak 
sporcularla edindiği deneyin yıllar önce kazandığı bir deneyim olmamalı kişi güncel deneyime sahip 
olmalı. Mümkünse bu süre 10 yıldan az olmalı. 

•	 Kriterlerimizden	bir	diğeri,	süpervizörün	süpervizyon	deneyimine	sahip	olmasıdır	çünkü	süpervizyon	
süresince çok fazla şey öğreniyoruz. Bazı ülkelerde bunun için Avustralya örneğini verebilirim, süper-
vizörün yılda en az 10 saat süpervizyon alması gerekliliği vardır. Lisansını devam ettirmek isteyen 
kişilerin diğer kişilerle ve profesyonellerle öğrenmeyi sürdürmesi gerekmektedir. Bu nedenle biz süper-
vizörün son 10 yıl içinde süpervizyon deneyimine sahip olması gerektiğini söylüyoruz.

Kurs vb. Faaliyetlerin FEPSAC Tarafından Akreditasyonu

Spor psikolojisi alanında uzmanlaşma kriterini karşılayabilmek için başvuru sahiplerinin katıldıkları bu li-
sansüstü kurs ve workshoplar FEPSAC tarafından akredite edilebiliyorlar.  Eğer bu programlar bizim grup 
üyelerimiz tarafından düzenleniyorsa bu eğitimlere güveniriz. Eğer üniversiteler tarafından düzenleniyorsa 
Avrupa’daki üniversitelere güveniyoruz ve dolayısıyla bunu kabul edebiliriz. Ancak bazı kriterlerimizi karşıla-
yan (uluslararası katılımcılar cinsiyet eşitliği vb.) konferanslara da logomuzu kullanım hakkı tanıyabiliyoruz. 

Egzersiz Psikolojisine İlişkin bir Sertifika Programı 

Öncelikle FEPSAC bir spor psikolojisi kurumu dolaysıyla egzersiz psikolojisi alanında faaliyet göstermiyor. 
Dolayısıyla şu anki öncelikli konumuz aslında bir spor psikolojisi sertifika programı oluşturmaktı. Bir diğer 
problem egzersiz psikolojisi pek çok ülkede oldukça yeni bir alan. Genellikle egzersiz psikolojisi alanında 
çalışan kişilerin eğitim geçmişleri sadece psikolojiye dayanıyor en azından benim ülkemde durum böyle. Bu 
üzücü bir durum ama gerçek. Eğer programımızın ismini egzersiz ve spor psikolojisi olarak belirleseydik ve 
kriterleri ona göre düzenleseydik sanırım pek çok kişi bunu karşılayamazdı çünkü egzersiz alanında halen 
çok az kişi çalışmakta. 

Michala Bednarikova 
FEPSAC Yönetim Kurulu Üyesi
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Etkili Spor Psikoloğunun Özellikleri 

Çevirmen: Prof. Dr. Aymil Doğan | Hacettepe Üniversitesi

•	 Alanda	çalışan	uygulayıcıların	sağladığı	spor psikolojisi hizmetinin aktif bileşenleri incelendiğinde iki 
temel ayrımdan söz edilebilir: Ortak etkenler ve özel etkenler

 
« Özel faktörler spor psikoloğunun uyguladığı imgeleme, hedef belirleme, self-talk gibi müdahale 

programları ile ilişkilidir.  
« Ortak etkenler ise müdahale programlarının içeriklerinden bağımsız olarak bu programların uygula-

yıcılar tarafından nasıl uygulandığı ile ilgidir ve danışanla kurulan ilişki ve iş birliğini içerir. 
 
•	 Alanda	yapılan	çalışmalar	genel	anlamda	özel	faktörlere	odaklanmıştır	ve	ortak	faktörlere	ilişkin	çalışma	

sayısı oldukça azdır. Fakat ortak hedef kararı, empati, bağlılık, olumlu saygı gibi ortak faktörlerin sağla-
nan hizmetin sonuçlarını özel faktörlere göre daha fazla etkilediği görülmektedir (Wallport, 2015). 

 
•	 Sporcularla	pek	çok	özel	çalışma	yapılabilir.	Ama	asıl	önemli	olan	danışan	danışman	ilişkisini	iyi	bir	

şekilde yapılandırabilmek sporcunun endişelerini dinlemek ve sporcu ile ortak bir hedef şekillendire-
bilmektir. 

“Ne yaptığın değil, nasıl yaptığın önemlidir. Sonuç getiren şey budur.” – Fats Waller
 

•	 Aktif	bileşenleri	oluşturan	3	önemli	önemli	öge	bulunmaktadır.	Bu	3	öge	özel	ve	ortak	faktörleri	içinde	
barındırmaktadır. 
« Danışanla kurulan ilişki
« İş birliği
« Eylemler

•	 Sunduğumuz	hizmet	bu	3	aktif	bileşeni	içerirse	fayda	sağlayabilir.	Dolayısıyla	sporcularımız	sundu-
ğumuz desteği benimserken iki tarafın da sorumlulukları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bizim 
onları dinleme, empati kurma ama eşit bir şekilde onların da açık olmasına, paylaşmasına ve görüşme 
dışında verdiğimiz aktivite ve ödevleri yapmasına ihtiyacımız var.

•	 Sporculara	hizmet	sunarken	uygulayıcılar	genelde	iki	tür	tutum	sergilerler.	Bunlar	sporcuyla	birlikte	
sporcu için çalışan danışman tutumu ya da sporcuyu manipüle edilecek nesne olarak gören tutumdur.

Dr. David Tod
Liverpool John Moores Üniversitesi 
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« 2. tutumda sporcuya güçsüz ve korunmasız olduğu hissettirilerek ona benim özel bir bilgim var bu 
bilgim ile senin hayatını daha iyi bir noktaya getireceğim imajı verilir. Ancak insanlar genelde onlara 
ne yapacaklarını söylenmesinden hoşlanmazlar. 

« Bu nedenle ilk hatırlamamız gereken şey doğru tutumu sergilemektir. Bizler sporcuyla birlikte spor-
cu için çalışabiliriz.

« Sporcu için sporcuyla birlikte çalışmak için Carl Roger’in belirtmiş olduğu fark yaratabilecek 3 uygu-
layıcı tutumu Uyum, Empati ve Koşulsuz Kabullenmedir. 

•	 Etkili	bir	spor	psikoloğu	olabilmek	için	gereken	özellikler	“Do	You	Know”	(Biliyor	musun?)	sorusu	içe-
risindeki sözcüklerle özetlenebilir.  

 

Dr. David Tod
Liverpool John Moores Üniversitesi 
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•	 Uygulayıcılar	olarak	kendimizi	tanımalı	ve	anlamalıyız.	Becerilerimizin	farkında	olmalı	ve	bu	farkında-
lığı geliştirmeliyiz. 

 
•	 Bizler	önce	var	oluyoruz	daha	sonra	bir	kimlik	geliştiriyoruz.	Uygulayıcı	kimliğimiz	de	bunlardan	bir	ta-

nesi ve bilgini karakterini ve beceri ve yetkinliklerini içeren hikayen bu kimliğin gelişiminde çok önemli!

•	 Kişi	kendinin	etkili	bir	uygulayıcı	olmadığını	düşünüyorsa	çok	büyük	ihtimalle	etkili	bir	uygulayıcı	ola-
mayacak. Unutmamamız gereken kendi hayatımızın yazarı biziz ve kendimizi geliştirerek etkili bir 
uygulayıcı haline gelebiliriz. 

•	 Etkili	uygulayıcı	olmaya	çalışırken	kendimize	şu	soruları	sorabiliriz:

1- Danışanıma bakıyor muydum? Fiziksel olarak danışanımla ilgili miydim?
2- Danışanıma odaklandım mı? Dikkatimi danışana verdim mi ? Dikkatim dağılıyor mu?
3- Danışanımla ilgili hissettiğim duygu neydi ve neden bu duyguları hissettim?
4-	Danışanımı	dinledim	mi?	Hikayesini	duydum	mu?	söylemeye	çalıştığı	şeyi,	hikâyeyi	anladım	mı?
5- Neyin farkındaydım? Bilincim ne noktada açıktı?

•	 Organizasyonel	 yapı	 ve	 beklentiler	 etkili	 bir	 spor	 psikoloğu	 olmak	 noktasında	 oldukça	 önemlidir.	
İngiltere’de de fazlaca sonuç odaklı bir iklim hakim. Antrenörler spor psikologlarına yönlendirme yap-
tıklarında çok hızlı değişim bekliyorlar. Bu tarz durumlarda hızlıca sonuç elde edebilmek için çokça 
baskı hissedebilirsiniz. Ancak yapabileceğimiz bazı şeyler var:
« Antrenörleri anlayın! Sadece sporcularla iyi bir ilişki kurmak değil, antrenörler, yöneticiler vb etken 

roldeki kişilerle de iyi bir ilişki kurmak gerekiyor.
« Antrenörlerin bizim nasıl çalıştığımızı anlasınlar istiyorum. Evet gizlilik gerçekten çok önemli ancak 

antrenörlerle iyi bir ilişki kurmadığımızda gizlilik konusunda sorunlar oluşabiliyor. Tersine antrenör-
ler bize güvendiğinde ve bir ilişki kurulduğunda bu konu ile ilgili anlaşıldığımızı görüyoruz.

•	 Sporcuların	başarı	ve	başarısızlıklarında	kendimizi	doğru	biçimde	konumlandırmalıyız.	
« Sporcu sahada yapması gerektiğini yaptığı için başarmıştır. Başarı spor psikoloğunun değil onun-

dur. Tabii ki işimi iyi yaptığım için mutlu olabilirim.  
« Başarısızlığa gelince sporcuya verebileceğim desteği sağlayabildiysem ve yaptığım işten tatmin du-

yuyorsam iyi hissederim. Eğer kötü hissedersem de neden suçlu ve kötü hissediyorum? Yaptığım 
uygulamalarda yanlış ya da eksik bir durum mu vardı diye sorgulayarak daha iyi yapabileceğim bir 
şey var mıydı’ya bakarım

Dr. David Tod
Liverpool John Moores Üniversitesi 
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Uygulamalı Spor Psikolojisinde Etik ve Karşılaşılan Problemler

Katılımcıların uygulama alanında karşılaştıkları etik problemler, bu problemlerin kaynakları ve olası çözüm 
yolları 3 temel başlık ve bunları takip eden alt başlıklar çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Spor Ortamlarına Özgü Sorunlar
•	 Spor	ortamlarının	klinik	ortamlardan	farkı
•	 Antrenör-spor	psikoloğu	ilişkisindeki	problemler
•	 İstismar	ve	adli	vakalarda	spor	psikoloğunun	rolü

Spor Psikoloğuna İlişkin Sorunlar
•	 Spor	psikoloğunun	yeterliliği	ve	etik
•	 Spor	psikologlarının	sosyal	medya	kullanımı
•	 Spor	psikologlarının	rol	ve	sınırları
•	 Spor	psikologları	arasında	bilgi	paylaşımı

Organizasyonel Sorunlar
•	 Spor	psikologlarının	çalışmalarına	ilişkin	standart	ve	prosedürlerin	yokluğu
•	 Organizasyonun	spor	psikologlarından	beklentilerine	ilişkin	problemler
•	 Raporlama	süreçlerinde	karşılaşılan	sorunlar
•	 Spor	psikologları	işe	alım	süreçleri	ve	getirdiği	problemler

Spor Ortamlarına Özgü Sorunlar 
 

•	 Spor	ortamları	gerek	danışanla	görüşme	sıklığı	gerekse	de	görüşme	ortamları	bakımından	klinik	or-
tamlardan farklıdır. Spor psikologlarının böylesi dinamik bir ortamda sundukları hizmetler etik açıdan 
sorunlar doğurabilmektedir. 

 
•	 Klinik	temelli	bir	eğitimde	varolan	katı	danışan-psikolog	sınırları	spor	ortamında	esnemekte	ve	bazen	

bu esneklikler problemlere yol açabilmektedir. 
 
•	 Antrenörlerin	 ‘’siz	ne	konuşuyorsunuz’’	şeklinde	sorular	sorması,	ya	da	 ‘’hocam	şöyle	bir	sorun	var	

bunu konuşur musun? Konuştuktan sonra da benimle konuşabilir misin?’’ gibi danışanla psikolog 
arasındaki etik sınırların çerçevesini ihlal eden bir tutum içinde olmaları bir sorundur.

 
•	 Spor	psikolojisinin	meslek	tanımının	tam	olarak	yapılmamış,	etik	çerçevesinin	tam	olarak	çizilmemiş	

bir alan olması nedeniyle antrenörler, spor psikologlarından etik olarak uygun olmayan davranışlar 
talep edebilmektedir. 

Moderatör

Mustafa Aydın  
Galatasaray Futbol Kulübü Spor Psikoloğu
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	 •	Antrenörlerinin	sporcuya	yönelik	şiddeti	spor	ortamlarında	normalleştirilmekte	ve	antrenörler	olası	
uyarılara karşı bir direnç oluşturmaktadır. Benzer bir durum özellikle tecrübesiz spor psikologları açı-
sından etik ihlallere yol açabilmektedir. 

 
•	 Şiddet	ve	istismar	gibi	olumsuz	durumlarda	spor	psikoloğunun	üzerine	düşen	sorumluluklar	net	değil-

dir ve standartlaştırılmamıştır.

Çözüm Önerileri

	 •	Spor	psikoloğu	kimdir,	görevleri	nedir,	bu	tanımların	çerçevesi	gerek	devlet	kadrolarında	oluşabilecek	
görev karmaşasını önlemek, gerekse alanda ortaya çıkabilecek etik sorunları önlemek adına çizilmeli-
dir. 

•	 Spor	psikologlarının	sağlıklı	ve	güvenilir	bir	hizmet	sunması	adına	etik	kurallar/ilkeler	üzerine	çalışıl-
ması ve bunların belirlenmesi gerekmektedir. 

•	 Hem	sporcuyla	güven	ilişkisini	kurmak	hem	de	sağlıklı	bir	çalışma	ortamı	yaratabilmek	adına	antrenör	
ve yöneticilerle yapıcı bir iletişim geliştirilmelidir.

 
•	 Normalleştirilen	şiddet	davranışlarının	sporcunun	yaşamı	ve	antrenörün	kariyeri	açısından	yol	açabile-

ceği olumsuzluklar antrenörlere aktarılmalıdır. 
 
•	 Gizlilik	ilkelerine	bağlı	kalmak	bu	noktanın	herkes	tarafından	anlaşılmasını	sağlamak	spor	psikoloğu	

açısından oldukça önemlidir. 
 
•	 Antrenörü	“kaybetmemek”	adına	etik	 ilkeler	 ihlal	edilmemeli	ve	antrenörle	sorun	yaşamanın	her	 iş	

yerinde olabilecek doğal bir süreç olduğu unutulmamalıdır.
 
•	 Etik	konuların	ve	sınırlılıkların	antrenörlere	daha	anlaşılır	bir	dille	aktarılması	gerekmektedir.	
 
•	 TPD	bünyesinde	ya	da	çalışılan	kurumlar	içerisinde	etik	konuların	tartışılabildiği	ve	danışılabildiği	bir	

birim oluşturulması faydalı olacaktır. 
 
•	 Adli	 vakalarda	sürecin	uzaması	ve	sporcuya	yapılan	yanlış	bilgilendirmeler	 çocuğun	benzer	bir	olay	

yaşadığında böyle bir sürecin içine dahil olmak istememesi nedeniyle problemi paylaşmamasına, du-
rumu normalleştirmesine ve geri adım atmasına neden olabilir. Bu açıdan süreçle ilgili sporcuya doğru 
bilgilendirme yapmak önemlidir.
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	 •	Antrenörleri,	sporcuları	ve	sporcu	ailelerini	kapsayan	çocuk	koruma	programları	geliştirilebilir	ve	is-
tenmeyen olaylar gerçekleşmeden sorunların önüne geçilebilir. 

 
•	 Herhangi	bir	istismar	vakasında,	çocuğa	spor	psikologlarına	güvenebileceği,	psikoloğun	koşulsuz	ka-

bul içinde olduğu ve konuşulan mahrem konuların mümkün olduğunca gizli tutulup, asıl amacın çocu-
ğun iyi oluşu olduğu çocuğa hissettirilmelidir.

 
•	 Konu	üzerinde	daha	deneyimli	hocalardan	ya	da	bu	alanda	bilgi	sahibi	akademi	alanında	çalışan	pro-

fesyonellerden, adli vakalar ve etik süreçlerin işlenmesi konusunda yardım talep edilmelidir.

Spor Psikologlarına İlişkin Sorunlar
 
•	 Etik	sorunlar	öncelikle	yeterliliklerle	ilgilidir	ve	yetersiz	eğitim	almak	bu	sorunları	çoğaltır.	
 
•	 Spor	psikologları	gerekli	eğitimleri	alsalar	dahi	sürekli	değişen	spor	ortamına	göre	kendilerini	etik	ko-

nular özelinde geliştirme konusunda yetersiz kalmaktadırlar.
 
•	 Spor	psikologlarının	danışanlarını	merkeze	alarak	yaptıkları	sosyal	medya	paylaşımları	etik	sorunlar	

doğurmakta ve alana zarar vermektedir. 
 
•	 Danışanların	isimlerinin	ya	da	çalışmalarının	sosyal	medya	üzerinden	paylaşılması	önemli	bir	etik	ihlal	

olarak değerlendirilebilir ve hangi sınırlar dahilinde bunun gerçekleştirilebileceği belirsizdir. 
 
•	 Spor	psikologlarının	danışanlarının	hayatlarına	fazlaca	angaje	olmasını	sağlayan	sosyal	medya	kulla-

nımları rol karmaşasına neden olarak sporcuya ve spor psikoloğuna zarar verebilir.
 
•	 	Sporcuyla	ilgili	çok	fazla	reklam	yapılıyor	olması,	spor	psikoloğunun	sporcunun	başarısını	üstlenme-

sine, bir noktadan sonra sporcunun psikoloğa bağlılık geliştirmesine neden olabilir. 
 
•	 Spor	psikologları	organizasyonlar	içerisinde	var	olan	rollerinin	haricinde	ek	roller	üstlenmek	zorunda	

kalabilmektedir. Bu da profesyonel anlamda rol karmaşasına neden olmaktadır.
 
•	 Eğitimlerini	yeni	tamamlamış	spor	psikologları	alanı	tanımak	adına,	alanda	çalışan	profesyonellerden	alanı	

görmek ve deneyim kazanmak adına yardım istediklerinde büyük oranda olumlu geri bildirim alamamaktadır.
 
•	 Spor	psikologları	arasında	bilgi	alış-verişinin	nasıl	 sağlanacağına	 ilişkin	belirsizlikler	etik	sorunların	

önünü açmaktadır.  
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Çözüm Önerileri
 
•	 Spor	psikoloğunun	etik	konusunda	daha	güçlü	hale	gelebilmesi	için	kendini	geliştirmesi	çok	önemlidir.
 
•	 Psikologlar	sporcunun	başarısını	üzerlerine	almayarak,	sporcuda	spor	psikoloğuna	bağımlılık	geliştir-

memeye dair sorumluluğunun farkında olmalıdır.
 
•	 Uygulamaya	yeni	başlayan	spor	psikologlarını	spor	ortamına	uyum	sağlamak	için	acele	etmemelidirler.
•	 Sosyal	medya	kullanımı	için	belirli	etik	ilkeler	belirlenmelidir.	
 
•	 Rol	karmaşasının	önüne	geçilebilmesi	için	kurumlar	ve	antrenörler	bilgilendirilmelidir.	
 
•	 Psikologlar	arasındaki	bilgi	alış-verişinin	nasıl	sağlanacağına	ilişkin	ilkeler	belirlenmeli	ve	alanda	çalı-

şan uygulayıcılar bilgilendirilmelidir. 
 
•	 Eğitimini	yeni	 tamamlamış	kişilere	yardımcı	olmak	amacıyla	gerekli	destek	sağlanmalı	eğer	şartlar	

yeterince elverişli değilse yönlendirme yapılmaya çalışılmalıdır.

Organizasyonel Sorunlar
 
•	 Bakanlık	bünyesinde	çalışan	spor	psikologlarının	etik	kuralları	uygulayabileceği	bir	zeminlerinin,	çalış-

ma koşullarının olmaması etik konulara ortak bir bakış açısı sağlanmasının önünde bir engeldir. 
 
•	 Gerek	bakanlık	gerekse	de	kulüplerin	bünyesinde	çalışan	spor	psikologlarının	çalışma	ortamlarındaki	

eksiklikler (görüşme odası vb.) önemli etik sorunlar doğurmaktadır. 
 
•	 Devlet	kadrolarında	yer	alan	spor	psikologları	için	TOHM’ların	yer	aldığı	iller	daha	koordineli	çalışabil-

mektedir. Ancak TOHM’ların dışına çıkıldığı anda bu koordine kaybolmaktadır.
 
•	 Küçük	 illerde	bakanlık	bünyesinde	görev	yapan	spor	psikologlarının,	akademideki	gelişmeleri	 takip	

edebilecekleri bir platform bulunmamaktadır.
 
•	 Bakanlık	bünyesinde	il	müdürlüğünde	spor	psikoloğu	olarak	yer	alan	psikologların,	alanın	gerektirdiği	

yeterli çalışma koşullarının sağlanmaması nedeniyle alanı daha tanıyamadan alandan kopmalarına, 
soğumalarına neden olmaktadır.

 
•	 Bakanlık	bünyesinde	çalışan	psikologların	bazıları,	sadece	il	müdürlüğünde	görev	almaktadır.	İl	mü-
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dürlüğünde görev alan spor psikologları sadece evrak işleriyle uğraşmaktadır. Bu kişiler mesai saatle-
rinde maalesef ki spor psikolojisine dair hiçbir şey yapamamaktadır.

 
•	 Bakanlık	bünyesinde	spor	psikologlarının	spor	psikoloğu	olarak	görevlendirilirken,	kadrolara	spor	uz-

manı olarak alınmış olmaları farklı işler yapmalarının önünü açmaktadır. 
 
•	 Görev	tanımının	yeterince	net	olmamasından	dolayı	bakanlık	bünyesinde	yer	verilen	spor	psikologluğu	

görevine yalnızca psikoloji mezunlarının alınıp, spor bilimleri fakültesi ve pdr mezunlarının alana dahil 
edilmemesi bu alan için yeterli özelleşmeyi yerine getirmiş olmalarına rağmen açıkta kalabilecek kişi-
ler adına büyük bir problemdir.

Çözüm Önerileri

•	 Bakanlık	spor	bilimleri	veya	PDR	mezunu	kişilere	bünyesinde	yer	vermek	amacıyla,	‘’psikolog’’	unva-
nının dışında, psikolojik performans danışmanı gibi unvanlar ile yeni kadrolar açabilir.

 
•	 Hem	PDR	hem	spor	bilimleri	hem	de	psikoloji	lisans	mezunu	kişilerin	bir	ekip	olarak	hep	birlikte	çalış-

maları, bilimsel ve uygulama açısından büyük bir zenginlik ortaya çıkaracaktır.
 
•	 Sportif	kariyer	yönetimi	konusunda	spor	bilimleri	mezunu	spor	psikologlarına	çok	ihtiyaç	duyulmakta-

dır. Psikoloji mezunları daha çok psikolojik danışmanlık konusunda eğitim aldıkları için spor psikolojisi 
alanında bakanlık bünyesinde de spor bilimleri mezunu spor psikologlarına da gereksinim vardır.

 
•	 Spor	psikolojisi	bir	bilim	olarak	yeterince	bilinmediği	ve	tanınmadığı	 için	spor	kulüplerinde	 işe	yeni	

başlayan psikologların uzun bir sürelerini alanı tanıtmak ve alanın önemini anlatmak adına çabalama-
ları gerekebilmektedir.
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Uygulamalı Spor Psikolojisinde Süpervizyon Süreçleri

•	 Çalışma	grubundaki	katılımcıların	süpervizyon	deneyimleri	değerlendirildiğinde,	katılımcıların	çoğun-
luğu için bu deneyimlerin psikoloji eğitim geçmişlerinden geldiği (örn. Görüşme teknikleri dersi vb.) ve 
az bir bölümünün ise spor ortamlarındaki stajlardan edindiği görülmüştür. 
« Bu haliyle spor psikolojisine özgü süpervizyon uygulamalarının sayısının ülkemizde oldukça kısıtlı 

olduğu görülmektedir. 

•	 Katılımcılar	tarafından	alınan	süpervizyon	eğitimlerinin	içeriklerine	bakıldığında	ise;	
« Alınan eğitimlerin bire bir ortamda dersin yürütücüsü ile gerçekleştirildiği ve sporcu danışanlarla 

görüşen kişilerin az olduğu, 
« Görüşme videosu ve ses kaydı üzerinden yapılan deşifrelerle yürütüldüğü,
« Sürecin, görüşmeyi yapan kişinin kendi geribildiriminin yanında ağırlıklı olarak ders yürütücüsü ta-

rafından verilen geribildirimler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilmiştir.  
« Nadir durumlarda ise stajyer olarak çalışan bazı katılımcıların eğitmenin görüşmelerine dahil oldu-

ğu ve görüşmeyi gözlemleyerek deneyim kazandıkları belirtilmiştir.

•	 Katılımcılar	eğitimlerinin	yanında	uygulama	bilgileri	açısından	aldıkları	süpervizyon	eğitimlerinin	ken-
di gelişimleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtmişlerdir. 

Spora Özgü Süpervizyon için Katılımcıların Görüşleri

Katılımcıların görüşleri süpervizyon eğitiminin niteliklerine ilişkin değerlendirmeler, süpervizörlerin özellik-
leri ve süpervizyon eğitimine ilişkin standartlar olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmiştir. Katılımcıla-
rın görüşleri bu başlıklar altında sıralanmıştır. 

Moderatör

Hande Türkeri Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi 
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Süpervizyon Eğitiminin İçeriği 

•	 Süpervizyon	eğitimi	uygulayıcılar	için	önemlidir.	Dolayısıyla	eğitim	sonrası	uygulama	aşamasına	geç-
meden verilmesi uygulayıcıları alana hazırlamak için faydalı olabilir.

•	 Spor	ortamlarının	getirdiği	zaman	sınırlılıkları,	görüşme	ortamlarının	belirsizliği	ya	da	uygunluğu,	da-
nışanların özellikleri gibi konular spora özgü süpervizyonu klinik süpervizyondan farklı hale getirmek-
tedir. Dolayısıyla süpervizyon eğitimleri spora özgü ortamlarda uygulayıcıların nasıl hizmet verebile-
ceğini içeren eğitimler olmalıdır. 

•	 Sporda	branşların	farklılaştığı	düşünüldüğünde	süpervizyon	sürecinin	belirli	bir	uzmanlaşmayı	 içer-
mesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Eğitim branşlara özgü olarak özelleşebilir. 

•	 Süpervizyon	eğitimi	uygulayıcıların	sahada	sıklıkla	kullandıkları	gözlem	ve	raporlama	unsurlarını	içermelidir.	

•	 Takım	ortamlarında	antrenör	ile	uygulayıcının	birlikte	yürüttükleri	çalışmalar	gizlilik	açısından	sorun-
lar yaratabilmektedir. Özellikle danışan-danışman ilişkisi için önemli olan etik problemler konusunun 
süpervizyon eğitimi içerisinde yer alması gerekmektedir.

•	 Süpervizyon	eğitimi	video	kayıtları	ya	da	ses	kayıtlarını	içermeli	ve	belirli	materyaller	üzerinden	yürü-
tülmelidir. 

Süpervizörlerin Nitelikleri 

•	 Süpervizör	özellikleri	açısından	önemli	bir	nokta	kişilerin	psikoloji	ve	spor	bilimlerinde	temel	bilgiye	
sahip olmaları kapsamlı bir eğitim için gereklidir.

•	 Süpervizörlerin	akademide	belirli	bir	uzmanlık	seviyesine	ulaşmış	olmaları	ve	spor	psikolojisinin	ken-
dine özgü kuramlarına hakim olmaları gerekmektedir. Bunun yanında farklı hizmet modellerini (örn. 
bilişsel-davranışçı, pozitif psikoloji vb) bilmeleri de ortak bir dil oluşturmaları açısından önemlidir. 

•	 Süpervizörlerin	spor	ortamlarını	tanımaları,	branşlar	konusunda	(örn.	takım	sporları/	bireysel	sporlar)	
kendilerini eğitmeleri süpervizyonun kalitesi açısından önemlidir. 

•	 Süpervizyon	sürecini	yürütecek	süpervizörlerin	süpervizyon	sürecinden/eğitiminden	geçmiş	olmaları	
önemlidir. 

•	 Süpervizörlerin	sadece	akademik	alanda	değil	uygulama	alanında	da	tecrübe	sahibi	olmalıdır.	

Moderatör

Hande Türkeri Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi 
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Süpervizyon Sistemi/Standartlar

•	 Süpervizyon	eğitiminin	hangi	kurum	ya	da	kurumlar	tarafından	sağlanabileceğine	ilişkin	katılımcılar	
eğitimin belirli bir merkezden standartlaştırılmış biçimde verilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir.  

•	 Süpervizyon	eğitimi	dernekler	ve	üniversiteler	 iş	birliği	 ile	gerçekleştirilebilir	ancak	bunun	yasal	da-
yanaklarının ve denetim mekanizmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da federasyonlar tarafından 
yürütülmesi gerekmektedir. 

•	 Süpervizyon	 sürecinde	 süreç	 toplantı	 sıklıkları,	 görüşmelerin	 nasıl	 yapılacağı	 iletişim	 yolları	 belirli	
standartlara oturtulmalıdır. 

•	 Alandaki	uzman	sayısının	azlığı	göz	önüne	aldığında	süpervizyon	eğitim	programının	pratik	ve	uygu-
lanabilir olması önemlidir. 

•	 Eğitim	kurumları	dışında	oluşturulabilecek	bir	programda	süpervizörlerin	karşılaşabilecekleri	iş	yükü-
nün iyi değerlendirilmesi böylesi bir programın sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok kritiktir. 

•	 Süpervizyon	süreci	daha	kapsamlı	bir	sertifikasyon	sisteminin	bir	parçası	olabilir	ve	yasal	dayanakla-
rıyla bu süreç desteklenebilir. 

•	 Süpervizyon	eğitiminin	oluşturulabilmesi	içini	alandaki	önemli	akademisyenlerin	öncülük	etmesi	fay-
dalı olacaktır.  

Moderatör

Hande Türkeri Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi 
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Türk Psikologlar Derneği Spor ve Egzersiz Psikolojisi Birimi tarafından 27-28 Mart 2021 tarihlerinde düzenle-
nen “Uygulamalı Spor Psikolojisinin Ülkemizdeki Geleceği” isimli çevrim içi çalıştayına katılan katılımcıların 
profilleri, oturumlara ilişkin istatistikler gelecek çalıştaylara ışık tutması açısından faydalı bilgiler sağlana-
bileceği inancıyla aşağıda özetlenmiştir. 

Kayıt Formu Dolduranların Sayısı : 269
Kayıtlı Kişi Sayısı : 195
Oturum Sayısı : 3 Panel, 2 sunum ve 2 Çalışma Grubu 
Konuşmacı Sayısı : 15 
Özel Davetli Sayısı : 50
Katılan Özel Davetli sayısı : 15

Oturumlara İlişkin Bilgiler

 Panel 1 Sunum 1a Panel 2 Panel 3 Sunum 2b Etikc Süpervizd

Kayıt Yaptıran Katılımcı 171 159 154 160 163 - -

Katılım Gerçekleştiren Katılımcı 166 152 143 145 150 10 10

Davetli Konuşmacı  3 1 3 4 1 - -

Q&A Soru Sayısı 21 5 10 9 5 - -

Çevirmen	Durumu	 X	 •	 X	 X	 •	 -	 -

Etkinlik süresi 93 dk. 85 dk. 96 dk. 109 dk. 80 dk. 90 dk. 88 dk.

a Michala Bednarikova
b David Tod
c Uygulamalı Spor Psikolojisinde Etik Çalışma Grubu
d Uygulamalı Spor Psikolojisinde Süpervizyon Çalışma Grubu

•	 En çok etkileşimin olduğu oturum: Açılış konuşması ve Panel 1 
•	 Sertifika alabilen katılımcı sayısı: 129	(Minimum	%80	katılım)
•	 Sertifika alabilen özel davetli sayısı:	8	(Minimum	%80	katılım)
•	 Toplam etkinlik süresi: 641 dk. 

Çalıştay ile İlgili İstatistikler



46İS
TA

Tİ
ST

İK
LE

R

1- Katılımcıların Lisans Eğitimleri 

2- Yüksek Lisans ve Doktora Durumları

Katılımcıların	%32’si	 spor	bilimleri	alanında	 (N=61),	%21’i	 ise	psikoloji	alanında	yüksek	 lisans	ve	doktora	
eğitimlerini tamamlamış ya da devam etmekte olduklarını belirtmiştir. 

3- Uygulama Alanında Çalışma Durumu

Katılımcıların	%20’si	uygulama	alanında	ve	%6’si	akademide	(davetliler	dışında)	çalışmaktadır.	%72’lik	bö-
lüm ise herhangi bir uygulama ya da akademik faaliyete katılmadığını beyan etmiştir.
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