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Değerli hakem arkadaşım ve basketbol gönüllüleri,

Bilgi, tecrübe, kişilik, takım çalışması, iletişim ve basketbol sevgisi bizleri iyi 
hakem yapan özelliklerdir. Aslında işin özüne bakıldığında bireysel, kurumsal 
ve toplumsal değerler ile özdeşleşen işimizi iyi yapmak için bunlardan daha 
fazlası gerekir. 

Ben bunları özveri, güven, kararlılık ve çok çalışma olarak tanımlıyorum. 
Çünkü basketbolun içinde bulunan herkes gibi hakemler de belirli aşamalara 
gelinceye kadar bir takım temel özelliklere sahip olmak zorundadır. 

Bir hakemi iyi hakem yapan diğer özellikler ise spora özgü belirli kriterler doğrultusunda modern eğitim 
ve öğretim teknikleri ile birlikte geliştirilen, bilimsel temelli özelliklerdir. İyi hakemin özellikleri nedir diye 
soracak olursanız özgüven, tutarlılık, iletişim becerisi, fiziksel kapasite, kural ve mekanik bilgi diyebilirim. 

Peki, bunca özelliği kazanmak bir hakemin kendi başına yapabileceği bir şey midir? Elbette her hakem 
kendisini geliştirecek bireysel bazı yöntem ve yollar bulabilir. Ancak spor bilimlerinin bu kadar gelişim 
gösterdiği son yıllarda, sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel kapasite olarak üst düzeyde performans 
gösterdiği bir ortamda, hakemlerin de iyi bir eğitim alması gereklidir. 

Modern eğitim ve yönetim anlayışının uygulandığı 21. yüzyılda bireylerin iş performansı ve motivasyonunu 
artırmaya yönelik yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Sporun hızlı gelişimi ve özellikle spor ekonomisinin 
hızlı büyümesi ile artık hakemlik de çok önemli bir unsur haline gelmiştir. 

Hakemlerin yetiştirilmesi ve eğitimi konusu daha da önem kazanmıştır. İşte bu noktada Avrupa’nın dört 
büyük ülkesi (Türkiye, Almanya, İtalya ve Fransa) Türkiye Basketbol Federasyonunun önderliğinde bir 
araya gelip hakemlerin daha iyi ve kaliteli bir eğitim alması için bir proje başlattık. Amaç; standart, kaliteli 
ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir eğitim programı geliştirmekti. Onca toplantı, eğitim 
ve çalıştaydan sonra ortaya konan değerli bilgiler bir araya getirildi, düzenlendi ve 4 dilde yazılarak sizlere 
sunuldu. 

Elinizdeki manuel bu anlamda hem bir öncü eser hem de çok değerli bir kaynak niteliğindedir. Umudum, 
uzun yıllar yüzlerce basketbol insanının emekleri ile oluşturulmuş bu eserin basketbol hakemliğinin 
gelişimine olan katkısını en kısa zamanda görebilmek. Biz basketbol emekçileri, basketbolun daha 
iyi oynanması ve seyir zevkinin artması için çalışıyoruz. Amacımız gelecek kuşaklara örnek insanların 
yetiştirildiği bir ortam yaratmak ve bunu kalıcı hale getirmektir. 

Yarınlara ışık tutacak bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi kutluyor, hepinize basketbol dolu 
bir gelecek diliyorum.
 

Recep ANKARALI
Türkiye Basketbol Federasyonu MHK Başkanı

MHK	Başkanı’ndan
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Günümüzde bilgi ve iletişim konularındaki 
hızlı gelişmeler, toplumların yapısını 
ve hedeflerini hızla değiştirmektedir. 
Kurumlar da bu değişimlere ayak 
uydurabilmek için kendi bünyelerinde 
bazı düzenlemelere ve yeniliklere 
gitmektedirler.

Hakemlikte mevcut eğitim ve öğretim 
düzeyini ele aldığımızda bazı konu 
başlıkları altında yoğunlaşıldığını gözlemlemekteyiz: Adayların 
hakemliğe ilişkin tutum ve öğrenme ortamlarına göre verilen 
bilgilerdeki farklılıkların ortadan kaldırılması, adayların yeterliliklerinin 
geliştirilmesi, eğitim konularındaki uygulamalar, adayların ve mevcut 
hakemlerin eğitim programlarına ilişkin izlenecek yöntemler, hakem 
eğitmenlerinin eğitilmesi ve eğitmen  adaylarının bilgi, beceri ve 
tutumu üzerinde kendilerini nasıl geliştirecekleri gibi.

Bu projeye başlanırken tek bir hedef belirlenmişti:

Basketbol hakem eğitmenleri için bir eğitim ve değerlendirme 
sistemi oluşturmak ve bu sayede hakem eğitiminde standardizasonu 
sağlamak.

Dört ülke federasyonunun ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan 
bu kitap sadece eğitmenler için değil, hakemlerin saha dışında da 
kendilerini hazırlamaları ve geliştirmeleri için kullanabilecekleri 
yöntemler hususunda birçok bilgi ve öneri içermektedir.

Basketbolun içinde olan tüm sporseverler için faydalı olacağı 
düşüncesi ile katkısı olan bütün katılımcılara teşekkür eder, hakemlik 
şansınızın hep yanınızda olmasını dilerim. 

ANCORA	IMPARO (hala öğrenciyim - Michelangelo)

Murat BİRİCİK
Hakem Direktörlüğü – Eğitim Koordinatörü

Eğitim
Koordinatörü’nden
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Giderek profesyonel bir sektör haline gelen modern basketbolun ihtiyaçlarına 
cevap veren güncel ve modern bir sistem yaratmanın önemi yadsınamaz. Bu 
çerçevede, üst düzey hakem eğitmenlerinin eğitim ve öğretimi bu projenin ana 
hedefi olarak belirlenmiştir. Hakem eğitmenlerini yetiştirmek amacıyla etkili, 
sürdürülebilir ve kaliteli bir hakem eğitim sistemi oluşturulmalıdır.

Bu zorunluluğu göz önünde tutarak, Avrupa’nın dört büyük basketbol 
federasyonunu bir araya getiren Türkiye Basketbol Federasyonu mevcut 
yöntem, ilke, uygulama, avantajlar, dezavantajlar ile olası eksiklikler ve 
sorunları belirlemek için yola çıktı. Bu detaylı analiz, proje için en uygulanabilir 
sistemi oluşturmak amacıyla kullanıldı.

Dört katılımcı federasyondan tüm proje ortakları, projeye ilişkin güvenilir veriler toplayıp projenin amacına 
uygun şekilde güncel ve güvenilir sonuçlar vermesi için ortak çaba gösterdi. Böylece proje, “Kimi eğitmeli?”; 
“Ne öğretmeli?” ve “Nasıl öğretmeli?” sorularına somut cevaplar üretebildi.

“Kimi eğitmeli?” sorusunun cevabı tüm katılımcı federasyonlar için netti; yeni ya da yetişmekte olan 
hakemlere eğitim verecek potansiyel hakem eğitmenleri eğitilecekti. Bu eğitmenler de yerli hakemlere 
“Ne öğretilecek” kısmını geliştireceklerdi. Proje için kritik öneme sahip “Nasıl öğretmeli?” sorusunun cevabı 
da bir uygulama kılavuzu halinde bu kitapçığın temelini oluşturuyor.

Yeni ve yetişmekte olan hakem eğitmenleri, yetişkin öğrenme metodolojisine ve ilk aşamada verilen 
tüm grubun teknik girdisine dayanan uygulama eğitimine teşvik edildi. Katılımcı ülkelerin federasyonları 
tarafından proje takviminde belirtilen belirli dönemlerde yerel seminerler uygulandı. (Eğitmenlerin Eğitimi 
Aşama 1)

Aynı hakem eğitmenleri test sonuçlarını bildirmek, deneyimlerini tartışmak ve hangi yöntemlerin işe 
yaradığı, hangilerinin yaramadığı ve neyin geliştirilmesi gerektiğini tartışmak için başka bir uluslararası 
çalıştayda bir araya getirildi.

Yeni Hakem Eğitim ve Öğretim Sisteminin yaygınlaştırılması için de bu kılavuz hazırlandı. Bu projenin 
tamamlanmasıyla, yeni sistem Türkiye, İtalya, Almanya ve Fransa Basketbol Federasyonları tarafından 
ortaklaşa kullanılacaktır. Proje katılımcısı federasyonlar, Eğitim El Kitabı’nın kullanımıyla belirli bir süre 
içinde, bu hakem eğitim ve öğretim sistemini Avrupa’da daha çok sayıda basketbol federasyonuna 
yaymayı, FIBA Hakem Eğitmeni Programı (FRIP, FIBA Referee Instructor Programme) ile entegre etmeyi ve 
basketbol hakemi eğitiminde bir Avrupa standardı oluşturmayı arzu etmektedir.

Dr. Emir TURAM
Türkiye Basketbol Federasyonu Proje Direktörü

Proje	Direktörü’nden
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Yazarlar 

• Sabastian Altfeld (Almanya)

• Recep Ankaralı (Türkiye)

• Roberto Chiari (İtalya)

• Dr. Rıdvan Ekmekçi (Türkiye)

• Mustafa Erdoğan (Türkiye)

• Michael Geisler (Almanya)

• Dr. Winfried Gintschel (Almanya)

• Simon Kirkland (İngiltere)

• Nilsen Özbarlas (Türkiye)

• Alessandro Teofili (İtalya)

• Bruno Vauthier (Fransa)

“Avrupa Komisyonu’nun bu yayının 
hazırlanması için verdiği destek, yazarların 
görüşlerini yansıtan içeriğin onayı anlamına 
gelmez ve Avrupa Komisyonu burada yer alan 
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 
sorumlu değildir.”
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Basketbolun en önemli unsuru basketbol oyuncularıdır. Basketbol oyuncularının 
hemen ardından koçlar ve hakemler gelir. Ülke çapında veya uluslararası 
düzeyde sergilenen basketbol başarısının temelinde bu üçlünün kalitesi vardır. 

Bu üç halkadan oluşan zincir yalnızca en zayıf halka kadar güçlüdür. Bu nedenle, 
bir Ulusal Federasyon’un amacı bu zincirin üç halkasının da en verimli kapasiteyle 
çalışmasını sağlamaktır. Bu, nitelikli eğitim ve öğrenimle sağlanabilir. 

Ulusal ve uluslararası federasyonlar, eğitim araçları hazırlayarak ve eğitim 
sonuçlarını değerlendiren testler uygulayarak hakem eğitim programları 
yürütüyorlar. Basketbolun en üst düzeyde gelişiminin temelinde hakemlerin olmasını sağlamak adına 
tüm federasyonlar kayda değer bir zaman ve çaba harcıyor. Ancak, hakemleri eğiten kişileri, yani hakem 
eğitmenlerini geliştirmek için yeterli fırsatın olmadığı da bir gerçek.

Mevcut uygulamalarda, hakemleri eğiten eğitmenler, genellikle kariyerinin sonuna gelmekte olan ya da yeni 
emekli olmuş üst düzey hakemler oluyor. Genellikle bu hakem eğitmenleri, hakem eğitimine başlarken ne 
öğretilmesi gerektiğini belirlemek için ek bir eğitim almıyor veya herhangi bir kriter geliştirmiyor. Yalnızca, 
geçmişte kendilerine öğretilenlere veya hakem olarak edindikleri deneyimlere dayanan bir eğitim veriyorlar. 

Ancak bu deneyim, -eğer varsa bile-, çok sınırlı bir “öğretmenlik” deneyimi içeriyor. Önceki yıllarda fark edilir 
bir etki yaratmayan bu uygulama, basketbolun, özellikle yeni teknolojilere bağlı olan hızlı gelişimiyle birlikte 
zamanla hakem eğitiminde bir sorun haline gelmeye başladı. 

“Kendi dönemlerinde” en üst düzeyde olan ve şu anda eğitim alanında çalışan hakemler, profesyonel 
eğitmen olarak görev almış olsalar bile, bilgi birikimlerini yeni hakemlere aktarmakta güçlük çekebiliyorlar. 
Her başarılı sporcudan başarılı antrenör olur gibi bir kural olmadığı gibi, üst düzey hakemlerin de başarılı 
eğitmenler olacağının garantisi yoktur. Aslında çok azı bunu başarabiliyor.

Bu program, bir hakem eğitmeninin, “öğretmen” olarak görev alabilmesi için, genç hakemlere kendi “doğru 
ve yanlışlarını” öğretmesinden ziyade, önce kendisinin belirli bir eğitim programından geçmesi gerektiğini 
ortaya koymuştur. 

Bu projenin içeriği, yukarıda anlatılan sorunları dikkate alarak, hakem yetiştirecek kişilere geleceğin 
hakemlerini teşvik ve motive edecek eğitimi verebilecek deneyim ve yetenekleri kazandıracak bir “araç 
kutusu” sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu “araç kutusu”, öğretim becerileri, hakem mekaniği ve işaret 
verme becerileri gibi hakemliğe dair teknik becerilerin yanı sıra fiziksel ve zihinsel hazırlık, stres yönetimi ve 
kariyer gelişimi gibi sosyal becerileri de içerecektir. Bu becerilerin uygulanması, gelecekteki hakemlerimizin 
basketbolun her seviyesinde sağlam biçimde gelişimine eşlik edecektir. 

Emin BALCI
Önceki Dönem MHK Başkanı, Türkiye Basketbol Federasyonu 

Yola	Nasıl	Çıktık?
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3.1.	Giriş
Bu hakem eğitmen kılavuzu, sizlere yoğun çalıştay çalışmalarında sunulanın ötesinde bilgiler sağlamak 
üzere tasarlanmıştır. Bunu, çalıştaylarda öğrendiklerinizi pekiştirmek için bir kaynak olarak görmelisiniz.

Yoğun	 çalıştaylar	 birinci	 ve	 ikinci	 hakemlik	 düzeyinde	hakem	eğitmeni	 olarak	 çalışanlara	 daha	
fazla	eğitim	ve	destek	sağlamak	üzere	tasarlanmış	ve	geliştirilmiştir.	

Bu eğitimin temel amacı, size derslerin tasarımı ve sunumunda kendi uygulamalarınızı düşünme ve 
bunları değerlendirme fırsatı sunmaktır. Bu eğitimle, öğretme ilkelerinin nasıl pratiğe dökülebileceği ve 
nasıl uygulanacağı (ne öğretilir ve nasıl öğretilir) incelenecektir. En önemlisi de bu eğitim oturumlarını 
planlarken, tasarlarken ve yönetirken sizlere öğrendiklerinizi pratiğe dökme fırsatı verecek olmasıdır. Bu 
eğitim size, öğrencinin ilerlemesini incelemek, değerlendirmek ve yönlendirmek için gereken becerileri 
kazandıracaktır.

Bu, sizin öğrenmeyi kolaylaştırıp yönetebilecek bir yetkinliğe gelmenizi amaçlayan yetkinlik temelli bir 
eğitim. Yetkin demek, belirli bir ortamda öğrenmeyi kolaylaştırma ve yönetme becerinizi göstermeniz ve 
kanıtlamanız anlamına gelir.

3.2.	Bu	kılavuzu	nasıl	okumalı	ve	kullanmalısınız?	
Bu kılavuz, size hakem eğitimi konusunda yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. İlk olarak, insanların 
nasıl öğrendiklerini ve yetişkin eğitimine nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlamak, ikinci olarak vereceğiniz 
ders için bir plan oluşturmak ve son olarak da eğitim uygulamanızı geliştirmek için size fikirler ve araçlar 
sunmaktadır. 

 • Dördüncü Bölüm, size yetişkinlere öğretirken belirli yaklaşımlar kazandırmak üzere tasarlanmıştır. 
 • Beşinci Bölüm, yeni ve yetişmekte olan hakemler için hazırlanan bir kursun temel özelliklerini  
   oluşturur. 
 • Altıncı Bölüm ise, hakemler için eğitim uygulamanıza yardımcı olacak kaynaklardır. 

Bu kılavuzda sizin için hazır ders planları yok, ancak derslerinizi planlamanıza yardımcı olacak tüm konular, 
yetkinlikler, ürünler ve araçlar var. 

Dersleri planlarken ve uygularken, hakem eğitiminin değişik seviyelerinde hedef almanız gereken aşağıdaki 
unsurlar dikkate alınmalıdır:

Hakem	türü Hakemlik	yapacakları	en	üst	seviye
Seviye 1 Başlangıç, aday veya yerel hakemler Yerel seviye 
Seviye 2 Yerel ve yetişmekte olan hakemler İl seviyesi 
Seviye 3 İleri seviye hakemler Bölgesel seviye
Seviye 4 Deneyimli hakemler Ulusal seviye - niteliklere göre ayrılmış 

3.	Hakem	Eğitmen
Kılavuzu
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Hakemler, yukarıda belirtilen seviyelerden daha düşük bir seviyede de görev yapabilir. 

Kılavuzu hazırlayan yazarlar, ana konuların her birini aşağıdaki yetkinliklere göre sınıflandırmanın önemli 
olduğunu düşündüler:
 • Turuncu: Temel esaslar 
 • Yeşil: Öğretme ve öğrenme 
 • Mor: Gelişim 
 • Mavi: İleri seviye

Bu kılavuz, ilk iki seviye ile ilgilidir. Bundan dolayı, hakem eğitimi, hakemin türüne ilişkin ve uygun olmalıdır. 
Aşağıda, ilk iki seviyedeki hakemleri hedefleyen ana konu başlıklarının bir tablosu verilmiştir.

Proje hakkında internet sitesinde ve Google Drive üzerindeki topluluk paylaşım alanında daha fazla bilgi 
bulunmaktadır:

www.basketballreferees.org

Birinci	seviye	temel	yetkinlikler	 İkinci	seviye	temel	yetkinlikler
Kurallar Kurallar 
Hakem Mekaniği Hakem Mekaniği
Hakem İşaretleri Hakem İşaretleri
Karar Alma Karar Alma 
Takım Çalışması Ve İletişim Temsil Ve Görevler

Yerel koşullara bağlı olarak birinci seviye eğitimine 
ilave konular eklemek ulusal federasyonların 
kararına bırakılmıştır. 

Maç Öncesi Ve Maç Sonrası Değerlendirme
Çatışma Yönetimi
Takım Çalışması Ve İletişim 
Fiziksel Ve Zihinsel Hazırlık 
Stres Yönetimi 
Kariyer Ve Fırsatlar 

Kurallar
Hakemin	öğrenmesine	yardım	

etme
Takım	çalışması	ve	iletişim

Hakem	Mekaniği
Maç	öncesi	ve	maç	sonrası	

değerlendirme
Çatışma	yönetimi

Hakem	İşaretleri Temsil	ve	görevler Stres	yönetimi

Karar	alma Kariyer	ve	fırsatlar Fiziksel	ve	zihinsel	hazırlık
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3.3.	Öğrenme	Döngüsü	Çerçevesinde	Öğretim	Ve	Eğitmen	Rolleri
Deneyimsel Öğrenme Teorisinin (ELT) eğitim hakkındaki temel çıkarımı, öğrenciler için öğrenme sürecinde 
tüm öğrenme stillerini kullanıp geliştirerek öğrenme döngüsünü tamamlayacak ve derin öğrenmeyi teşvik 
edecek eğitim programları tasarlamaktır. Yedinci bölüm, birçok çalışma alanında bu biçimde geliştirilmiş 
sayısız örnek programa değinmektedir. Ek 10, tüm öğrenme stillerini öğreten örnek deneyimsel öğrenme 
tasarımlarını tanımlarken, Ek 11 ise bütün öğrenme biçimlerini eşit olarak ele alan, öğrenmeyi bütünsel 
olarak değerlendirmek için geliştirilen Kişisel Uygulama Ödevi’ni tanımlamaktadır.

Deneyimli ve başarılı eğitmenlerle yaptığımız görüşme ve gözlemler, “öğrenme döngüsü etrafında 
öğretme” yaklaşımını benimsediklerini göstermektedir. Bu eğitmenler, eğitim faaliyetlerini, deneyimleme, 
yansıtma, düşünme ve uygulama gibi dört öğrenme stilinin tümüne hitap edecek şekilde düzenlerler. 
Bunu yaparken, ele aldıkları döngünün aşamasına göre kendi rollerini değiştirir ve öğrencileri bu döngü 
çerçevesinde yönlendirirler. Aslında, benimsedikleri rol, Şekil 11’de gösterildiği gibi bir öğrenme stilinden 
diğerine geçişi kolaylaştırmak için tasarlanan bir öğrenme alanı yaratmaya yardımcı olur. Çoğu zaman, bir 
öğrenme programı içinde bu döngüyü birçok kez tekrarlayarak, yinelemeli bir biçimde uygularlar. Böylece, 
döngü, her tekrarda derinleşip öğrencilerin konu hakkındaki kavrayışını genişleten bir spiral hale gelir.
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Somut bir deneyim yansıtmayla zenginleştirdiğinde, düşünceyle anlam kazandığında ve uygulamaya 
dönüştürüldüğünde ortaya çıkan yeni deneyim, daha zengin, daha geniş ve daha derin hale gelir. Döngünün 
tekrarlanması, keşfi canlı tutar ve deneyimi diğer bağlamlara aktarır. Yeni Zelanda Eğitim Bakanlığı (2004), 
bu spiral öğrenme sürecini ortaokul müfredatının tasarımında çerçeve olarak kullanmıştır. Şekil 12, 
öğretmenlerin daha ileri düzey öğrenmeyi teşvik etmek ve bilgiyi diğer bağlamlara aktarmak için öğrenme 
spiralini nasıl kullandıklarını açıklamaktadır.

Eğitmen	Rolleri
Öğrenme döngüsü ve farklı öğrenme stilleri etrafında öğretmek, kişinin öğrencilere karşı takındığı rolü 
yeniden düzenleme ihtiyacını da beraberinde getirir. Eğitmen Rol Profili (Kolb & Kolb, 2011), eğitmenlerin 
tercih ettikleri öğretim rolünü anlamalarına ve öğrenme döngüsü etrafında bir öğretime nasıl adapte 
olabileceklerini planlamalarına yardım etmek için oluşturulmuştur. Öz-bildirim aracı, öğretim rolü 
tercihlerinin öğretim ve öğrenme ile ilgili inançlar, eğitim sürecine dair hedefler, tercih edilen öğretim tarzı 
ve eğitici uygulamaların bir kombinasyonu olarak ortaya çıktığı varsayımına dayanır. Eğitmen rolleri, resmi 
sınıf içi öğretim görevini üstlenen bireylerle sınırlı değildir. Bu çerçeve; lider, antrenör, ebeveyn, arkadaş 
gibi hayatın her aşamasında “öğreten” bireylere genişletilebilir.

Öğretme	ve	Öğrenme	Spirali
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Öğretim rolü, öğrenciler ve öğrenme talepleri de dahil olmak üzere öğrenme ortamına cevaben oluşan 
planlı bir davranışlar bütünüdür. Her öğretim rolü, bir deneyim edinme ve bir de deneyim değiştirme 
biçimini kullanarak öğrencileri benzersiz bir şekilde öğrenmeye teşvik eder. Kolaylaştırıcı rolünde, 
eğitmenler, öğrencilerin kendi deneyimleriyle temasa geçmelerine ve bunlar üzerinde düşünmelerine 
yardım etmek için somut deneyim ve yansıtıcı gözlemi kullanırlar. 

Konu uzmanları, yansıtıcı gözlem ve soyut kavramsallaştırma yöntemlerini kullanarak, öğrencilerin 
yansımayı düzenleyip konuya dair bilgi tabanına bağlamasına yardımcı olurlar. Öğrencilere, daha sonraki 
analizlerde kullanılacak model veya kuramları sağlayabilirler. Standart belirleyici ve değerlendirici rolü, 
öğrencilerin, bilgiyi performans hedeflerine yönelik olarak uygulamalarına yardımcı olmak için soyut 
kavramsallaştırma ve aktif uygulamayı kullanır. Bu rolde, eğitmenler, belirledikleri standartlara göre 
öğrenci performansını yakından izleyerek düzenli geri bildirim sağlarlar. Son olarak, koçluk rolünü 
benimseyen eğitmenler, öğrencileri bireysel olarak anlamlı hedeflere doğru harekete geçirmek için somut 
deneyim ve aktif uygulamadan yararlanırlar. Bu roller, Şekil 13’teki gibi öğrenci karşısında konu, uygulama 
karşısında bilgi odakları şeklinde düzenlenebilir.
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Eğitmen Rol Profili (ERP); Kolaylaştırıcı, Uzman, Değerlendirici ve Koç olarak dört rol pozisyonu 
tanımlamaktadır. Eğitmenler, öğrencilerin deneyimsel öğrenmenin dört aşamasını geçerek öğrenme 
kapasitelerini en üst düzeye çıkarmaları için bu rolleri benimserler.

• Kolaylaştırıcı	 Rolü. Kolaylaştırıcı rolünde, eğitmenler, öğrencilerin kişisel deneyimleriyle bağlantı 
kurma ve bunun üzerinde düşünmelerine yardım ederler. Öğrencilerin ilgi, içsel motivasyon ve 
kendilerine dair bilgilerini ortaya çıkarmak için samimi ve olumlu bir stil benimserler.  

 Bunu, çoğunlukla küçük gruplar halinde diyalogları teşvik ederek gerçekleştirirler. Öğrencilerle kişisel 
ilişkiler kurarlar.

•	 Uzman	Rolü.	Konu uzmanı rolünde ise eğitmenler, bir konunun yansımalarını düzenleyip konuyu 
bilgi tabanına bağlamalarında öğrencilere yardım ederler. Otoriter ve yansıtıcı bir stil benimserler. 
Konuya dair bilgiyi sistematik olarak düzenleyip analiz ederken, çoğunlukla örneklerle, modellemeyle 
ve eleştirel düşünceyi teşvik ederek öğretirler. Bu bilgi, çoğunlukla dersler ve yazılı metinler aracılığıyla 
aktarılır.

•	 Değerlendirici	Rolü. Standart belirleyici ve değerlendirici olarak eğitmenler, öğrencilerin performans 
gereksinimlerini karşılamak için bilgi ve beceri uygulamasında ustalaşmalarına yardımcı olurlar. 
Nitelikli performans için gereken bilgi gereksinimlerini belirleyen, sonuç odaklı ve objektif bir stil 
benimserler. Öğrencilerin, kendi öğrenme süreçlerini değerlendirmeleri için performans egzersizleri 
oluştururlar.

•	 Koç	 Rolü. Koçluk rolünü benimseyen eğitmenler ise, öğrencilere hedeflerini gerçekleştirmek için 
bilgiyi kullanmayı öğretirler. Kendi yaşamlarına dair deneyimlerden ders çıkarmalarına yardım etmek 
için çoğunlukla bireylerle birebir çalışıp işbirliğine dayalı, cesaret verici bir stil benimserler. Kişisel 
gelişim planlarının oluşturulmasına yardımcı olur ve performansla ilgili geri bildirim yolları sağlarlar.

Çoğumuz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu rollerin her birini belli oranda benimseriz. Bunun 
sebeplerinden biri, bu rollerin öğretmenin temel açmazlarını giderme çabamızdan doğmasıdır. Öğrencilerin 
deneyim ve ilgi alanlarına mı, yoksa konunun gerektirdiklerine mi odaklanıyoruz? Etkili performans ve 
uygulamaya mı, yoksa fikirlerin anlamı üzerine derin bir anlayışa mı odaklanıyoruz? En üst seviyede etkili 
öğrenme için hepsi gerekli. Bununla birlikte, eğitim felsefesi, kişisel öğretim stili, idari şartlar ve öğrenci 
ihtiyaçları gibi eğitim ortamından doğan zorunluluklar nedeniyle bireyler, bir veya iki rolü diğerlerine tercih 
etmeye eğilimlidir. ERP, bu tercihler hakkındaki farkındalığınızı artırıp, içinde bulunduğunuz durumda en 
faydalı tercihin hangisi olduğunu belirlemenize yardım etmek için tasarlanmıştır.
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Hakem eğitiminde başarının sırrı yetişkin eğitimindeki olumlu deneyimlerdir. Hakem eğitmenleri yeni ve 
yetişmekte olan hakemleri etkin bir yetişkin eğitimi aracılığıyla doğru basketbol ve hakemlik becerilerini 
geliştirmeye yöneltmelidir. 

Yetkinlik odaklı bir eğitimle yetkinliğin ne olduğu, nasıl değerlendirildiği belirlenmeli ve en önemlisi de 
eğitmenin eğitim alan hakemlere bu yetkinlikleri nasıl uygulatabileceği anlatılmalıdır. 

Yetkinlik	nedir?	

Yetişkin öğrenimini iyileştirmek için, elde edilecek yetkinliğin ne olduğunu tespit etmeliyiz. Yetkinliğin 
bileşenleri:
• Öğrenilecek bilgi 
• Bu bilgiyi uygulamak için gereken belirli beceriler 
• Bu bilgi ve becerileri uygularken takınılacak tutumlar

Yetişkin	Eğitimi-	Andragoji
- Yetişkin eğitimi, yetişkin bireylerin yeni bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmak için sistemli ve sürekli 
kendi kendini yetiştirme faaliyetlerinde bulunduğu bir uygulamadır.
- Andragoji terimi bu bakımdan pedagoji terimiyle benzer anlamdadır.
- Pedagoji Yunanca çocuk yönlendirme anlamına gelirken, andragoji Androgoji (ya da adragoloji); yine 
Yunanca; andr (yetişkin) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve “yetişkinlerin öğrenmesine yol 
göstermenin ya da yardımın bilim ve sanatı” anlamına gelir. Yunanca yetişkin yönlendirme anlamına gelir.
- Andragojinin iki temel yaklaşımı:
- Yetişkinlerin hayat boyu süren çok yönlü eğitimini anlama (teori) ve destekleme (uygulama) bilimi.
- Malcolm Knowles geleneğinde, kendi kendini yönlendiren bağımsız öğrenciler ve öğrenmeyi kolaylaştıran 
öğretmenler etrafında şekillenen, hümanist bir anlayışa dayanan bir teorik ve pratik yaklaşım.
Knowles, yetişkin öğrencilerin özellikleriyle ilgili beş varsayım yapar. Bir kişi olgunlaştıkça;
1. Benlik kavramı: Kişinin benlik kavramı, bağımlı bir kişi olmaktan kendi kendini yönlendiren bir birey 
olmaya doğru ilerler.
2. Deneyim: Kişi, öğrenmenin kaynağını oluşturan ve giderek artan bir deneyim birikimine sahip olur.

4.	Hakemin	Öğrenmesine	
Yardımcı	Olma	
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3. Öğrenmeye hazır olma: Kişinin, öğrenmeye hazır olması sosyal rollerin gerektirdiği gittikçe artan 
gelişimsel görevlere yönelir.
4. Öğrenme yönelimi: Kişinin öğrenme yönelimi, konu merkezli öğrenmeden sorun merkezli öğrenmeye 
doğru kayar.
5. Öğrenme motivasyonu: Öğrenme motivasyonu daha iç kaynaklıdır.
Öğrenciler birçok farklı şekilde öğrenir ve eğitmenler de insanların öğrenme şekilleri hakkında bilgi sahibi 
olmalıdır. Kolb, yetişkinlerin farklı öğrenme aşamalarını tanımlar. Eğitmenlerin de öğrencilerin öğrenme 
biçimlerini göz önüne alarak azami öğrenmeyi sağlamak için nasıl uygulamalar yapmaları gerektiğini 
düşünmesi gerekir. 

DENEYİMSEL	ÖĞRENME	NEDİR?

Deneyimsel öğrenme David A. Kolb tarafından geliştirilen; 20. yüzyılın önde gelen bilim insanlarının 
çalışmalarına dayanan ve deneyimi öğrenme ve gelişimin merkezine yerleştiren bir kuramdır. Bu bilim 
insanları John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, William James, Carl Jung, Paulo Freire ve Carl Rogers’tır. 
Bu araştırmacılar, yetişkin eğitimi için bütüncül bir deneyimsel öğrenme süreci ve çoklu doğrusal model 
geliştirmeyi denediler.

Deneyimsel Öğrenme Kuramı, öğrenmeyi “deneyimi bilgiye dönüştüren” bir süreç olarak tanımlar.

Deneyimsel Öğrenme Döngüsü

Öğrenme, bu dört öğrenme biçimi arasındaki yaratıcı gerginliğin çözümünden kaynaklanmaktadır. Bu, 
öğrenme durumuna ve öğrenilene duyarlı ve tekrarlanan bir süreçte öğrencinin deneyimleme, yansıtma, 
düşünme ve uygulama dahil “her esasa temas ettiği” ideal bir öğrenme döngüsü olarak tasvir edilir. 
Anlık ya da somut deneyimler gözlem ve düşüncelerin temelini oluşturur. Bu düşünceler özümsenir ve 
eylem için çıkarımlar yaratılabilecek soyut kavramlara dönüşür. Bu çıkarımlar da etkin şekilde test edilip 
yeni deneyimler yaratmada kılavuz görevi görebilir. (Experiential Learning: Experience as the Source of 
Learning and Development, Kolb 1984)

Deneyimsel öğrenmeye dayalı eğitim programları, hakemlerin beceri ve tutumlarını geliştirmelerine 
ve daha yetkin hakemler olmalarına yardımcı olabilir. Hakemler için başlıca öğrenme kaynakları; takım 
çalışması, iletişim, stres yönetimi ve benzeri sosyal becerilerle karar verme, hakem mekaniği, hakem 
işaretleri ve benzeri yönetim deneyimiyle ilgili konulardır. Her iki konuda da hakem;
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 • Egzersiz yapmalı
 • Gözlem yapmalı
 • Kendisi hakkında düşünmeli
 • Egzersizlerin analizini yapmalı
 • Neyi ve nasıl geliştireceğini anlamalı
 • Ve bu anlayışı yeni egzersizlere uygulamalı
Yukarıdaki adımlar, deneyimsel öğrenmenin aşamalarını oluşturur. 

HAKEMLERİN	DENEYİMSEL	ÖĞRENME	SÜRECİ	NASIL	DESTEKLENİR?

•	 Farklı	öğrenim	stillerini	önemsemek	

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Her birey benzersizdir ve yeni becerileri öğrenirken daha 
iyi yollar bulabilir, bu nedenle herkes için aynı öğretim yöntemini kullanamayız. Verimli bir öğrenme süreci 
için öncelikle öğrenen kişi kendi öğrenme stilinin farkında olmalı ve eğitmenler de farklı öğrenme stillerinin 
tümünü kapsayacak bir eğitim yöntemi izlemelidir. Deneyimsel öğrenme döngüsü farklı öğrenme stillerini 
açıklamakla kalmaz, bu farklı ihtiyaçlara cevap verecek bir yöntem de sunar.

Hakemlerin kendi öğrenim stillerini anlamalarına yardımcı olmak için eğitmenler iki öğrenme envanteri 
kullanabilir:
1. Kolb Öğrenme Stili Envanteri
2. Honey ve Mumford Öğrenme Stilleri Envanteri

Farklı öğrenme stillerinin tümünü kapsayan bir yöntem için aşağıdaki önerileri dikkate alarak kendi eğitim 
programınızı geliştirebilirsiniz.

•	 Üzerinde	düşünmek	için	uygun	ortam	yaratma

İster iletişim üzerine bir öğrenme oyunu olsun ister sahada yapılan teknik bir alıştırma, herhangi bir 
deneyimden sonra bu deneyimi analiz etmeden önce öğrencilerin kendileri ve grup hakkında düşünmek 
için zamana ihtiyaçları vardır. Aşağıdaki yol gösterici sorular, yaşanan deneyim üzerine düşünmek için 
yardımcı olabilir:
1. Bu deneyimden sonra nasıl hissettiniz?
2. Deneyim sırasında duygu durumunuz neydi?
3. Ne oldu? Peki, böyle hissetmenize ne sebep oldu?
4. Ne düşündünüz? Ne yaptınız?
5. Neden böyle davranmayı seçtiniz?
6. Diğerleri ne yaptı? Gözlemleriniz nelerdi?
7. Bunu daha iyi yapmak için nasıl hareket ederdiniz?

•	 Hakemin	ilerleme	yolunu	keşfetmesine	yardım	etmek

Hakem, yaşadığı deneyim hakkında düşünüp değerlendirme yaptıktan sonra, söz konusu davranışla 
ilgili doğru kavramları da anlamalıdır. Bu aşamada eğitmenler, hakeme konuyla ilgili kavramsal bilgileri 
sağlamalıdır.
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Örneğin;
Takım çalışması üzerine bir programda, deneyim ve düşünme/değerlendirme bölümlerinden sonra 
eğitmen hakemlerle Tuckman’ın Grup Gelişim Kavramı aşamalarını paylaşabilir. Bu yolla öğrenciler kendi 
deneyimlerini soyut kavramlarla ilişkilendirebilir. 

•	 Egzersizleri	tekrar	etme	fırsatı	vermek

Öğrenciler için öğrendiklerini deneyimleme, üzerinde düşünme ve kavramsallaştırma yoluyla hayata 
geçirmek çok önemlidir. Eğitmenler, deneyimsel öğrenme döngüsünü tamamlamak ve devam ettirmek 
için hakemlerin öğrendiklerini tekrar uygulamasına olanak sağlayacak bir alan yaratmalıdır. Ayrıca, 
hakemlerin öğrenme-gelişim süreci hakkındaki farkındalıklarını geliştirebilmeleri için eğitmen, hakemlerin 
yeni ve önceki deneyimleri hakkında düşünmelerine yardımcı olmalıdır. Aşağıdaki sorular bu süreci 
kolaylaştırmak için yol gösterici olarak kullanılabilir:
1. Önceki deneyimden farklı olarak ne yaptınız?
2. Hareketlerinizi değiştirmek zor muydu yoksa kolay mıydı?
3. Hareketlerinizi değiştirme/geliştirme konusunda kendi yönteminizin farkına vardınız mı?
4. Diğer becerilerinizi ve tutumlarınızı iyileştirmek için de bu yönteme başvurabileceğinizi düşünüyor musunuz?
5. Bütün bu deneyimleri birleştirip gelişim sürecinizi görerek, daha iyi bir bireysel öğrenme planı 
oluşturabileceğinizi düşünüyor musunuz?
6. Bu planı uygulamak için neye ihtiyaç duyuyorsunuz?

Deneyimsel	öğrenmenin	avantajları	ve	dezavantajları	nelerdir?	

Olumlu	Bir	Öğrenme	Ortamı	Oluşturma	ve	Sürdürme
Eğitmenler, herkesin katıldığı ve faaliyette bulunduğu bir ortam yaratmalıdır. Bunu başarmak için 
eğitmenlerin “Pozitif Öğrenme Ortamı” oluşturmaları gerekir. 

Öğrenme ortamının üç boyutu vardır:
• Fiziki 
• Sosyal
• Öğrenme 

Aşağıdaki tablo olumlu bir öğrenme ortamının temel özelliklerini açıklamaktadır.

Avantajlar	 Dezavantajlar	

Fiziki

Sosyal Öğrenme
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Planlama yaparken P.A.C.E.R. modelini kılavuz olarak kullanın. 
• Planla: dersi öğrenim odaklı planla 
• Uyarla: formatı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarla 
• İlet: etkin iletişim sağla
• Egzersiz: egzersizler aracılığıyla öğrencileri dahil et 
• Değerlendir: egzersizleri ve öğrenimi değerlendir 

Pozitif	Bir	Öğrenme	Ortamı	Oluşturma	ve	Sürdürme

Hakem eğitmenlerinin, dersin iyi başlamasını, dersi öğrenmeyi teşvik edecek şekilde devam etmesini ve  
dersin olumlu bir şekilde bitmesini sağlaması gerekir.

			 Derse	Başlarken

• Dostça ve olumlu bir dil kullanarak pozitif bir başlangıç yapın
• Kısaca kendinizi tanıtın
• Katılımcıları tanıyın
• Önceki dersler hakkında geri bildirim alın
• Dersin hedeflerini ve bağlamını katılımcılara açıklayın
• Uygun faaliyetler planlayın ve faaliyetleri çeşitlendirmeye yönelik hazırlık yapın
• Tüm ekipmanların kurulduğundan ve çalışmaya hazır olduğundan emin olun
• Ders için belirlenmiş temel kurallar üzerinde anlaşın

Fiziki Sosyal Öğrenme	

Yeterli ısıtma ve havalandırma Uygun kaynaştırma faaliyeti Kolay anlaşılır öğrenme sonuçları 
Eğitim alanına kolay erişim Temel kuralları kabul etme Öğrencileri dahil etme ve motive 

etme 
Doğru sınıf düzeni Etkili iletişim kurma Dersi ilginç kılma ve düzenli 

olarak özetleme 
Ulaşılabilir tuvalet ve atıştırmalık 
yiyecek/içecek sağlama 

Eşli ve grup etkinlikleri yapma Çeşitli öğretme, öğrenme ve 
değerlendirme yaklaşımları 
kullanma 

Ekipmanların ve kaynakların 
güvenli kullanımı

Öğrencileri sizi ve birbirlerini 
dinlemeye teşvik etme

Öğrenicilerin bireysel 
farklılıklarına göre farklı öğretme 
yolları uygulama

Risk değerlendirmeleri yapma Öğrencilere isimleriyle hitap edip 
göz teması kurma 

Gelişimi düzenli olarak 
değerlendirme 

Yangın çıkışlarının yerini bilme Yeterli teneffüs molaları verme Yapıcı geri bildirim sağlama 
Ders öncesi ve sonrasında sınıfın 
düzenli olmasını sağlama 

Uygunsuz davranışla baş etme Öğretilenlerin kayıtlarını tutma 
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Hakem eğitmenleri farklı yaklaşımlar ve daha detaylı bilgi için “Ekler” kısmını gözden geçirmelidir. 

		Ders	Sırasında

• Egzersizlerde talimatları açıklayıp uygulamak için yeterli zaman verin
• Öğrenmeyi kontrol etmek gibi bir amacınız olmadıkça, egzersizler arasındaki zamanı en aza indirin 
(90 saniye)
• Grup egzersizlerine başlamadan önce bir sonraki egzersize hazır olduğunuzdan emin olun
• Uygulamada esnek davranın
• Gereken yerde ve zamanda egzersizleri farklılaştırmanın yollarını arayın
• Farklı öğrenme stilleri olduğunu dikkate alarak egzersizleri buna uygun biçimde şekillendirin
• Yaratıcı, ilham verici ve gerçekçi egzersizler hazırlayın
• Egzersizlerin, katılımcının bilgi ve kavrama seviyesine uygun bir zorlukta olmasını sağlayın
• Dersin ideal “temposunu” koruyun
• Katılımcıların olumlu katkılarını övün 
• Uygunsuz her türlü davranışa tavır gösterin
• Herkesin katılımını ve faaliyette bulunmasını sağlayın
• Müdahaleleri en aza indirgeyip öğrenmeyi en üst seviyeye taşıyın
• Katılımcıların beklentilerinin farkında olun

  Dersi Bitirirken

• Dersin hedeflediği öğrenme sonuçlarına ulaşıp ulaşılmadığını kontrol edin 
• Öğrenilen temel bilgileri madde madde özetleyin
• Geri bildirim almak ve değerlendirmeleri dinlemek için yeterli zaman ayırın
• Ders ortamı, içeriği ve uygulaması hakkında geri bildirim alın 
• Tüm ekipmanların uygun ve güvenli bir şekilde muhafaza edildiğinden emin olun
• Sınıfın düzgün şekilde bırakıldığından emin olun
• Performansınız üzerinde düşünün ve kendinizi değerlendirin 
• Bir sonraki ders için eylem planınızı belirleyin
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Dersleri	Planlama

Hakem eğitmenleri dersleri planlarken, dersin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak etkili plan 
yapmalıdır. Her ders için böyle plan yapmak, sizi kursun sonunda hedeflenen sonuçlara götürür. Hedefler 
şu cümleyle başlamalı: 

 “Ders sonunda öğrenci hakemler ...... yapabilmeli.” Ardından, kursun seviyesine bağlı olarak boşluğa 
gerekli kelime eklenmelidir.

Hedeflenen sonuca ulaşmak için yapılacak etkinlikler bu çerçevede planlanmalıdır. 
Planınızı geliştirirken, program uygulama ilkelerini deneyin ve gruplandırın.
• Hakemin kurs sonunda tam olarak ne başaracağı konusunda netlik – HEDEF
• Öğrenme performansını nasıl denetleyeceksiniz?
• Bilgi, beceri ve deneyimi nasıl denetleyeceksiniz?
• Dersi nasıl vereceksiniz? 

Seviye Beceriler Bilgi	ve	Kavrayış Tutumlar

Temel

Denemek
Uygulamak
Öğrenmek
Okumak

Cevaplamak
Eşleştirmek
Hatırlamak

Tekrarlamak
Göstermek

Benimsemek
Üstlenmek

Katkı yapmak
Dinlemek

1 

Düzenlemek  Değiştirmek
Yardım etmek Kullanmak

Taklit etmek  Bakmak
Edinmek  İzlemek

Erişmek  İsimlendirmek
Bilmek  Tekrarlamak
Listelemek  Tanımak
Saptamak  Belirtmek

Uyarlamak
İşbirliği yapmak 

Tanıtmak

2

Desteklemek  Uygulamak
Değiştirmek  

Egzersiz yapmak
Seçmek Hazırlanmak
Birleştirmek  Sunmak

Göstermek 
Yeniden düzenlemek

Çizmek 

Karşılaştırmak
Tanımlamak
Tespit etmek

Yeniden düzenlemek
Seçmek
Yazmak

Kabul etmek
Dikkate almak

Geliştirmek
İfade etmek
Soru sormak

Kavramak

3

Uygulamak  Tasarlamak
Birleştirmek  Hesaplamak

Değerlendirmek
Olanak tanımak

İnşa etmek 
Örneklerle açıklamak

Yaratmak  Yapmak
Kurmak  Ölçmek

Tasarlamak  Üretmek

Oluşturmak
Açıklamak

Yorumlamak
Test etmek

Uygulamak  Katılmak
Takdir etmek

Öngörmek
Meydan okumak
Bağlantı kurmak

Savunmak
Gözden geçirmek

Saptamak  İrdelemek
Ayırt etmek

Görselleştirmek
Mümkün kılmak

4

Hesap etmek
Değişiklik yapmak

Tamamlamak  Planlamak
Dönüştürmek  Kalite

Teşhis etmek  
Güven vermek

Tetkik etmek  Araştırmak
Oluşturmak  Aramak
Sağlamak  Çözmek

Analiz etmek
İcat etmek

Bağlama oturtmak
Taslak çizmek

Düzeltme yapmak
Özetlemek

Doğrulamak

Değerlendirmek
Karara bağlamak

Hakim olmak
Doğrulamak

Eleştirmek  İkna etmek
Tartışmak  Makul kılmak

Tanımlamak 
Aksettirmek

Tartışmak  Etkilemek
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Önemli	Öğrenme	Noktaları
• Dersin uygulandığı koşulları oluşturan şartların tümünü göz önünde bulundurun.
• En uygun “öğrenme yolculuğu” için, sonuçları yani varış noktasını değiştirmeden, yalnızca yolculuğu 
gerçekleştirme biçimini değiştirecek bir yol haritası çıkarın.
Yani, gelişim ve ilerleme sağlamak için içeriği, görevleri ve faaliyetleri şartlara göre uyarlayın veya geliştirin.

Kaynaştırmalar	-	Isınmalar	-	Harekete	Geçiriciler	Kullanma
Hakem eğitmenleri, bu farklı yöntemleri nerede ve ne zaman kullanacaklarını belirlemelidir. Bunlar tanım 
ve kullanım bakımından farklıdır.

Olumlu öğrencilik deneyimi için öğrenmeyi kolaylaştırmak önemlidir. Bunu sağlamak için eğitmenler, 
derslerde kağıtlı yazı tahtaları kullanarak etkin bir şekilde geri bildirimi almalıdır. Öğrenci hakemlerin, 
mevcut bilgilerini tekrar etmektense en ileri seviyede yeni bilgi öğrenmesini yönlendirmek için bir takım 
yöntemler kullanılmalıdır.

Aşağıda, kağıtlı yazı tahtası kullanarak geri bildirim almayı sağlamak için bir dizi öneri bulunmaktadır:

Bunları aşağıdaki tanımlarla eşleştirin. 

Geri	bildirim
1. Her gruptan bir kişi zaman sınırlamasıyla geri bildirimde bulunur.
2. Kağıtlı yazı tahtasının sayfaları bir kişiyle birlikte döndürülür ve grupların yorumlarını açıklamaları istenir.
3. Kağıtlı yazı tahtasının tüm sayfalarını gösterip, katılımcılardan en beğendikleri yorumları seçmeleri istenir. 
4. Bir kişi diğer gruplardan bilgi edinmek için gruptan ayrılır.
5. Sayfaları dolaştırıp gruplardan beğendikleri sayfalara √, kabul etmediklerine X ve anlamadıklarına ? işareti 
koymaları istenir. Orijinal grup, üzerinde anlaşamadıkları yerleri açıklar.

Feedback Description Tanıtım Numarası
a. Ortak alan
b. Tek kişilik geri bildirim
c. Kağıtlı yazı tahtası veya öğrencilerin rotasyonu
d. X ? √
e. Temsilci
f. Duvar panosu
g. Renkli post-it’ler
h. Resimler – neye benziyor?

Tür Tanım Uygun	kullanma	zamanı
Kaynaştırma 
egzersizleri

İnsanların birbirini tanımasını ve öğrenme 
atmosferini kolaylaştıran egzersizler

Dersin başında, katılımcılar henüz 
birbirini tanımazken

Isınma 
egzersizleri

Dersin bir sonraki etkinliğiyle ilgili olan ve 
katılımcıları yeni etkinliğe zihinsel ve fiziksel 
olarak hazırlayan egzersizler

Dersin başlangıcında, katılımcılar 
birbirini tanıyıp yeni veya mevcut 
becerilerini kullanırken 

Harekete 
geçirici 
egzersizler

Katılımcıları zihinsel ve fiziksel olarak uyaran 
egzersizler
Olanak dahilinde dersle doğrudan ilgisi 
olmayan konu dışı egzersizler

Dersin ortalarına doğru, katılımcılar 
gevşeyip enerjileri düşmeye başladığında
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Dersi planlama
“Anlatırsan unuturum, gösterirsen hatırlarım, beni dahil edersen anlarım”

Öğrenmeyi	Kolaylaştırma
Hakem	eğitmeni	öğrenmeyi	nasıl	kolaylaştırır?

Önceki bölümlerde, insanların nasıl öğrendiğini ve kullanılabilecek farklı öğretim yöntemlerini tanımladık. 
Şimdi ise, dersi kolaylaştırma yollarını nasıl seçeceğinizi diğer bir deyişle, dersi vermek için benimsediğiniz 
araçlar, stil ve yaklaşımları belirleyen etmenleri ele alacağız:

- Çalıştığınız ortam, örneğin sağlık ve güvenliğin kritik faktör olduğu ortam, su içeren faaliyetler veya temas 
sporları gibi.
- Geliştirilecek becerinin ya da görevin zorluğu veya seviyesi
- Öğrencinin doğuştan gelen potansiyeli ve mevcut yetkinlik durumu

Uygulama	Yöntemleri

Egzersizler	ve	Kolaylaştırma	araçları

Ders planı oluştururken hakem eğitmenleri aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıdır:

• Öğrenmeyi teşvik eden egzersizler ve görsel-işitsel aygıtlar
• Bulguları, fikirleri ve değerleri keşfetmek için sorgulama ve dinleme tekniklerini kullanma
• Zor durumlarla başa çıkma yöntemleri
• Etkili geri bildirim yapısı ve yaklaşımlar

İTME	Stili	(PUSH) Hakem	öncülüğünde
Onların yerine siz yapın.

Tam olarak ne yapmaları 
gerektiğini söyleyin.
Yapabileceklerini tavsiye edin.

Yapabilecekleri konusunda 
öneriler sunun.
Farkına varacakları bir ipucu 
bırakın.
Üzerinde düşünmeleri gereken 
sorular sorun.
Yalnız bırakın; kendi başlarına 
yapsınlar.

ÇEKME	Stili	(PULL) Öğrenci	öncülüğünde
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Uygulama yöntemine yardımcı olmak için ve dersi desteklemek için hakem eğitmenleri bir dizi görsel ve 
işitsel araç kullanabilir. Bu araçlar, öğrenme stillerine ve ihtiyaçlara göre seçilmelidir. Bunlara dahil olanlar;

 • Ders anlatma (itme) • Sorgulama (çekme)
 • Bütün/büyük grup • Çıkarım yaparak öğrenme (çekme)
 • Küçük gruplar • DVD
 • Eşleşmeler • Müzik
 • Kelime fırtınası ve fısıltı grupları • Broşürler/anketler
 • Kaynaştırma - Isınma - Harekete geçirme  • Kısa test
 • Rol canlandırma oyunları • İpucu/hafıza kartları 
 • Simülasyon • Eğitici aksesuarlar
 • Vaka çalışmaları • Post-it’ler
 • Kağıtlı yazı tahtaları • You Tube
 • iPad/iPhone/Tablet

Bireysel	olarak	sizi	zorlayan	öğrencilerle	karşılaşabilirsiniz.	İşte,	zor	geri	bildirimleri	yönetmek	için	
kullanabileceğiniz	bir	süreç:
 • Üç adımlı süreç
 • Öğrenciyi kendini değerlendirmeye teşvik edin ve gerekli noktalarda durumla ilgili bilgi verin – eğer 
   bu mevcut değilse…
 • Belirli bir davranışın etkileri üzerine geri bildirim isteyin - eğer bunu kendileri göremezlerse...
 • Kişinin neyi farklı yapabileceğini sorun, aksi halde tavsiye verin.
 • Not
 • Kişiye değil davranışa odaklanın.
 • Önce kişinin kendini değerlendirmesini/düşünmesini teşvik edin (önce çekme, sonra itme).
 • Ses tonunuz ve konuşmanız tarafsız olsun; iki adımlı süreçten faydalanın.

Grup	 tartışmalarında	 öğrencilerden	 gelen	 zor	 sorularla	 karşılaşmanız	 da	 mümkün.	 İşte,	
öğrencilerden	gelen	soruları	kullanarak	onlara	cevap	vermenizi	kolaylaştırmanın	sekiz	yolu:	
İlgilenin “Sorunuzun cevabı şu.”
Geri yönlendirin “Soruyu biraz daha açabilir misiniz?”
Yetki aktarın “Sanırım bu soruda John bize yardım edebilir.”
Terk edin “Bu soru şimdi konumuzla ilgili değil.”
Yön değiştirin “Bu konuda herkes ne düşünüyor?”
Ayrıştırın “Meslektaşınız John sizden farklı düşünüyor.”
Erteleyin “Buna biraz sonra değinebilir miyiz?”
Ortamı sakinleştirin “Haydi, bu konu üzerindeki baskıyı kaldıralım ve öyle devam edelim.”

Zor	bir	öğrenciyle	karşı	karşıya	
kalabileceğiniz	bir	duruma	örnek	verin.	

Bu	durumu	nasıl	çözerdiniz?		
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Yeni	 hakemleri	 değerlendirirken	 onlara	 geri	 bildirim	 vermek	 isteyebilirsiniz.	 Aşağıda	
kullanabileceğiniz	bir	kalıp	bulabilirsiniz:		
• “Aferin!”
• “İstediklerinizi gerçekleştirdiniz mi?”
• “Neler iyi gitti?” ya da “Bana bu ders hakkında en beğendiğiniz iki şeyi söyler misiniz?”
• “Neyi daha iyi yapabilirdiniz?”
• “Bir daha ki sefere neyi farklı yapacaksınız?”

Bir	daha	ki	sefere	farklı	uygulamalar	için	plan	geliştirirken,	bu	uygulamaları	aşağıdaki	alanlarda	
düzenlemek	faydalı	olabilir:		
Genç bir hakem kimi kendisine kıstas olarak almayı düşünür?
Bir sonraki eğitim ve öğretim seviyesine nerede ulaşacaklar?
Nerede daha fazla deneyim kazanacaklar?
Onlara kim destek ya da rehberlik sağlayacak? 

Hakem eğitmeni olarak gelişiminizde, gelecekte kendinizi nerede gördüğünüzü açıklayın.

Uygulama	stilleri
Artık insanların nasıl öğrendiğini kavradığımıza göre, eğitim uygulamalarında yalnızca katılımcıların tercih 
ettiği öğrenme stilini değil, zamana ve duruma uyan bir uygulama stilini benimsememiz gerekiyor.

Uygulama şöyle olmalı:

 Grubun ya da bireyin ihtiyaçlarına uygun (anlat, sat, göster, sor, tartış)

 Etkinlik için uygun (teknik ifadeler, spora özel ihtiyaçlar)

 Hakem/katılımcının tercihlerini karşılamaya uygun

Hakem eğitmenleri farklı öğretim stilleri kullanmanın bağlamını da düşünmelidir. Uzun vadeli plan 
yaparken Demokratik bir stil benimsemek isteyebilir ya da bir oyun planı üzerinde çalışırken Müdahale 
etmeme (Laissez faire) stilini tercih edebilirsiniz. Ancak, sağlık ve güvenlik söz konusu olduğunda Otokratik 
Anlatma stili uygundur. Eğer hakem yeni bir taktik yaklaşım denemeyi planlıyorsa, diğer oyuncuların veya 
meslektaşlarının onayını almak için Otokratik stil ya da Satış stili gerekebilir, fakat belirli bir teknik rutini 
uygulayan hakem için Bürokratik Liderlik stili uygun olabilir.

Hakem	eğitiminde	hangi	durumlarda	farklı	uygulama	yaklaşımları	kullanabildiğinize	örnekler	verin.	

Soru Cevabınız
Hakem eğitmeni olarak kimi kendinize kıstas 
almak istersiniz? Kimin eğitim uygulamalarını 
taklit etmeye çalışırsınız? 
Hakem eğitmeni olarak gelişiminizde, bir sonraki 
seviye için nerede eğitim almak istersiniz? 
Hakem eğitmeni olarak nerede daha fazla deneyim 
kazanacaksınız? 
Daha iyi bir hakem eğitmeni olmak için kim sizi 
destekleyip rehberlik edecek? 
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Stil Bu	stilleri	ne	zaman	kullanabilirsiniz?
Otokratik	Anlatma	stili

Otokratik	Satış	stili

Demokratik	stil

Bürokratik	stil

Müdahale	etmeme	stili

Soru	sorma	ve	dinleme
Hakem eğitmenleri öğrenme ve anlamayı kontrol edip soru sormayı teşvik eden egzersizlere katkıda 
bulunmalıdır. Soru sorma, deneyimsel öğrenme yoluyla kendini keşfetmeyi teşvik etmeli ve hakemlerin 
bildiklerini keşfederek bunlardan faydalanmalarını sağlamalıdır.

Kapalı	uçlu	sorular
• Az sayıda cevap
• Dar kapsamlı cevaplar
• Didaktik yaklaşım
• Kısıtlı doğrulama
• Belirli doğruları ortaya çıkarma 

Varsayımsal	Sorular
• Yeni bir fikir veya kavram geliştirmek, karşılıklı 
anlaşmaya varmak, soruna saldırganlık ya da 
savunma ortamı yaratmadan karşılık vermek veya 
daha önce ürettiğiniz bir cevabın sonuçlarını tam 
olarak anladığınızı kontrol etmek için faydalıdır.
•  ‘Farz edelim ki…’, ‘…ne dersiniz?’ gibi sorular.
• Sadece, muhatabınız konu hakkında yeterli 
bilgiye veya alan hakimiyetine sahip olduğunda 
kullanılmalı, aksi takdirde tahmin yürütmelerine 
sebep olur.

Açık	uçlu	sorular
• Çok sayıda olası cevap ortaya çıkar.
• Hiçbir yönlendirme içermez, arzulanan bir 
cevabı ima ederek yöneltilmez.
• Uzun ve kapsamlı cevaplar ister.
• Odağı kaybetme ya da konudan sapma tehlikesi 
yaratır.
• Takip eden sorular sorulması gerekebilir.
• ‘Ne…’, ‘Nerede…’, ‘Nasıl…’ gibi sorular.

Yönlendirici	sorular
• Tartışmayı belirli bir alana odaklar.
• Sorunun muhatabını belli bir yönde cevap 
vermeye hazırlar – verilecek cevabı etkileyebilir.

Yansıtıcı	sorular
• Açıklığa kavuşturmak için faydalıdır.
• Sorunun muhatabını konuşmaya teşvik etmek 
ve anlayıp anlamadığınızı test etmek için daha 
önce söyleneni yeniden ifade edip geri yansıtır. 
• ‘Yani, demek istediğiniz…?’, ‘… doğru mu 
anlamışım?’ ve benzeri sorular.
• Cevapları daha açık hale getirmek için ek bilgi 
veya yeni açıklamalar sağlar.

Takip	soruları
... Kartopu yöntemi
Ardından başka soruların gelebildiği açık sorular. 
Örneğin:
 • İrdeleme – soruları açmak için sorulan takip 
soruları
 • Filtreleme	– Her sorunun odağını konunun 
merkezine ininceye kadar daraltma
 • Sondaj – istenen cevabı alana kadar kademeli 
olarak derinleşen odaklanmış sorular



32

Yapılandırma	Soruları
Tehditkar olmayan, açık sorular kullanarak yaklaşım geliştirmeye çalışın. Örneğin;
• Nasıl..., Ne zaman..., Kim..., Ne..., Nerede...gibi.
Soruları aday hakemin konuyu açmasını ve “hikayesini” anlatmasını sağlamak üzere kurun. Aşağıdaki açılış 
ifadeleri gibi;
• Bana anlatmanı istediğim...
• Bana açıklamanı istediğim...
• Açıklayın...
• Nasıl... yapabilirsin?
• Bana... konuda biraz daha bilgi verebilir misin?
• Diyelim ki...
Sonra da takip eden sorularla daha derine inmeyi teşvik edebilirsiniz.
• Ve ek olarak anlatmanı istediğim...
• ... bunu nasıl yaptın?
• Lütfen genişletir misin...?
• Ve benzeri ifadeler.

Geri bildirim çeşitli kategorilerde tanımlanır. Hakem eğitmenleri, katılımcıları geri bildirim yoluyla motive 
etmeye ve onların öğrenme ihtiyaçlarına duyarlı olmaya çalışmalıdır.

Hakemle pozitif bağı geliştirdikçe bu ölçekte yukarı doğru tırmanabilirsiniz.

Eleştiri:
• Değerlendirici niteliktedir.
• Kabul etmesi zordur.
• Çözümden çok soruna odaklanır.
• Olumsuz ya da savunmacı tepki uyandırabilir.
• Makul kullanılmalıdır.

Övgü:
• Güveni arttırır.
• Eleştirinin tersidir.
• Övülen davranışın tersinin kötü olduğu izlenimi 
verebilir.
• Samimi olmalıdır.

Tavsiye:
• Yönlendiricidir ve tek doğru davranış olduğu 
izlenimi yaratır.
• En uygun biçimde verilmelidir.
• Her hakeme bireysel olarak verilmelidir.
• Açık uçlu olabilir (aranan ve değer verilen gibi).

Rehber	eşliğinde	kendini	keşfetme:
• Diğer seçeneklerden daha az yönlendirici ve 
değerlendiricidir.
• Eğitmende dinleme ve sorgulama becerisi 
gerektirir.
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3.	Teknolojiyi	etkin	kullanma

Hakem eğitmenleri öğrenmeyi teşvik etmek için çeşitli teknolojik araçlara sahiptir. Egzersiz yaparak, 
bunları rahat kullanır hale gelebilirler. Teknolojik araçlar öğrenme deneyiminin odak noktası olarak değil, 
öğrenmenin bir parçası olarak kullanılmalıdır. Bu bölüm, eğitmenlerin bu araçları öğrencilere azami fayda 
sağlamak üzere nasıl etkin kullanabileceklerini inceliyor.  

PowerPoint	için	ipuçları

Sunumunuzu tam ekran modunda açarken klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

İPUCU Sunum sırasında kontrol listesini görmek için F1 tuşuna basabilirsiniz.
PowerPoint’te video oynatma: Videoyu, sunumdaki bir slayt içinde oynatmak yerine tüm ekranı dolduracak 
şekilde oynatabilirsiniz. Buna, tam ekran oynatma denir. Orijinal video dosyasının çözünürlüğüne bağlı 
olarak, tam ekran oynatırken görüntü kalitesi bozulabilir. Bu nedenle ön izleme yapmak, görüntü bozuk 
veya bulanıksa, tam ekran seçeneğini geri almak her zaman iyi bir çözümdür.

YAPILACAK	İŞLEM	 BASILACAK	TUŞ
Sunumu baştan başlatmak F5
Bir sonraki slayta veya animasyona geçmek N, ENTER, PAGE DOWN, SAĞ OK, AŞAĞI 

OK veya ARA ÇUBUĞU
Bir önceki slayta veya animasyona geçmek P, PAGE UP, SOL OK, YUKARI OK veya 

ARA ÇUBUĞU
Slayt numarasına gitmek Numara+ENTER
Boş bir siyah slayt göstermek veya boş siyah slayttan sunuma 
dönmek

B veya NOKTA

Boş bir beyaz slayt göstermek veya boş beyaz slayttan sunuma 
dönmek

W veya VİRGÜL

Otomatik sunumu durdurmak veya yeniden başlatmak S
Sunumu bitirmek ESC veya KISA TİRE
Ekrandaki ek açıklamaları silmek E
Bir sonraki slayt gizlenmişse, açmak H
Prova yaparken yeni zamanlamalar ayarlamak T
Prova yaparken orijinal zamanlamaları kullanmak O
Prova yaparken ilerlemek için fare kullanmak M
İlk slayta dönmek 1+ENTER
Gizli imleci yeniden görüntülemek ve/veya imleci kalem olarak 
değiştirmek

CTRL+P

Gizli imleci yeniden görüntülemek ve/veya imleci ok olarak 
değiştirmek

CTRL+A

İmleci ve gezinti düğmesini hemen saklamak CTRL+H
İmleci ve gezinti düğmesini 15 saniye içinde saklamak CTRL+U
Kısayol menüsünü göstermek SHIFT+F10
Slayttaki ilk veya bir sonraki köprüye gitmek SEKME
Slayttaki son veya bir önceki köprüye gitmek SHIFT+SEKME
Seçilen köprü için “fare tıklaması” gerçekleştirmek Köprü seçiliyken ENTER
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Videoyu tam ekran ve aynı zamanda otomatik olarak başlayacak şekilde 
ayarlamışsanız, video çerçevesini slayttan sürükleyip çıkararak slaytta 
görünmez olmasını veya tam ekran açılmadan kısa süre önce yanıp sönmesini 
engelleyebilirsiniz.

Önemli Video çerçevesini slayttan sürükleyip çıkarırsanız veya video 
karesini gizlerseniz, videoyu otomatik olarak açılacak şekilde veya başka bir 
harekete geçirici ile başlayacak şekilde ayarlamanız gerekir. Harekete geçirici, 
tıkladığınızda işlem başlatan resim, şekil, düğme, metin paragrafı veya metin 
kutusu olabilir.

Videoyu tam ekran oynatmak için ayarlama
1. Normal görünümde, tam ekran oynatmak istediğiniz videoya tıklayın.
2. Video Araçları altındaki Seçenekler sekmesindeki Görüntü Seçenekleri 
grubundan Tam Ekranda Oynat’a tıklayın.

Ön izleme
Ön izleme için, normal görünümde, şu işlemler yapılmalıdır:
• Videoya çift tıklayın.
• Videoya tıklayın ve daha sonra Video Araçları altındaki Seçenekler 
sekmesinde, Yürüt grubundan Önizleme’ye tıklayın.

• Videonun olduğu slayta tıklayın, sonra da Microsoft Office PowerPoint 2007 
penceresinin altındaki Slide Show’a tıklayın       , veya F5’e basın. Eğer videoyu 
tıklayıp oynatacak şekilde ayarladıysanız, video karesine tıklayın.

Derslerinizi etkili kılmak için basketbola özgü çeşitli etkileşimli araçları da göz 
önünde bulundurmalısınız: 
• Düdük
• Projektör ve projeksiyon yüzeyi veya büyük düz ekran
• Her türlü kayıt cihazı (iPad Tablet , cep telefonu, vb.)
• Taktifol - basketbol sahası görünümüne sahip yapışkan bant veya
• Kağıtlı yazı tahtası
• Kalemler
• Hakem masası ya da hakem masası gibi görünen bir araç 
• Üstünde farklı oyuncu numaraları yazılı A4 veya A5 boyutunda kağıtlar
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Eylem alanları Bunlara ne zaman 
ulaşmalısınız?  

Plastik	kağıtlı	yazı	tahtaları	(veya	eşdeğer	ürünler)

• Elektrostatik yapısı sayesinde 
• Her yüzeye yapışır.
• Herhangi bir iz bırakmaz - birkaç kere yapışır.
• Silinebilir - kurur.
• Keçeli kalem kullanılarak izler azaltılabilir.
• Hareket halinde kullanılabilir.
• Taşıması ve tutması kolaydır.
www.taktifol.com

Projektör	

Hakemler uygulama yaparken çekilen videoları izlemek için spor salonunda bir projektör bulunması 
çok yararlıdır. Ayrıca şarjlı pili sayesinde güç kaynağı olmadan çalışan Philips Pico Pix gibi küçük cep 
projektörleri (10,5 x 10,5 cm) bulunmaktadır.

Video	Kayıt	yazılımı	(her akıllı telefon veya tablete bulunur)
IOS, Android ve Windows sistemlerinde kullanılabilen “Coach’s 
Eye” gibi bir ek yazılım.

Kullanımı kolaydır, videoyu kareleri kare gösterebilir, ekran 
görüntüsü alabilir ve video üzerine yazı yazıp boyayabilirsiniz.

Video klibi kolayca kişiselleştirip belirli hataların, sorunların veya 
olumlu hareketlerin altını çizebildiğiniz çok faydalı bir uygulamadır.

• Doğru ve sabit konumlanma - kırmızı daire
• Sayılar gösterirken ellerin doğru pozisyonu - sarı daire
 

Bu bölümde, geliştirmeniz gereken öğretim ve öğrenim alanları nelerdir?
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Bu bölüm hakem eğitiminde kullanacağınız anahtar konulara ayrılmıştır. Her tema için, yeni 
hakemlerde aramanız gereken “Ne?” ve “Neden?” sorularına karşılık gelecek bilgi, beceri ve 
tutumlar ele alınır. 

Belirli seviye ve uygulama için standart bir hedef tanımlanır. Daha sonra da konuyu 
anlatabileceğiniz, bu kılavuzda sonraki kaynaklarla da ilgili olan bir yol açıklanır. 

Yukarıda tanımlandığı gibi, Seviye 1’de belirli unsurlar önemlidir ve bunlar, kendileriyle ilgili 
hedefleri içerir. Ancak, hakemlerin sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için Seviye 
1 ve 2’deki her temayla ilgili bilgi, beceri ve tutumlar belirlenmiştir.

5.1.	Kurallar	
Hakemlerin oyunun kurallarını bilmeleri ve anlamaları esastır. Kuralların tam tanımı FIBA kural 
kitabında yer alır ve bunun kullanılması esastır.  

Hedef:	Seviye	1:	Bu	ders	sonunda	yeni	hakemler	kuralları	anlamış	olmalı.	

Hedef:	 Seviye	 2:	 Bu	 ders	 sonunda	 yeni	 hakemler	 kuralları	 anlamış	 ve	 yorumlayabilir	
olmalı.	

Yetkinlikler	

Bilgi
Bir hakem, kurallar hakkında sağlam bilgi sahibidir ve bu da FIBA kural kitabı referans alınarak elde 
edilebilir. Ayrıca birçok federasyon elektronik öğrenme seçenekleri sunar. 

Birinci seviyedeki hakemlerin oyunun temel kurallarını anlamaları ve 
geliştikçe daha karmaşık kural ve yorumlar hakkında daha fazla bilgi 
kazanmaları esastır. 

Uygulama	için	öneriler:		 
 • Çevrimiçi öğrenme, kurs öncesinde öğrenme ve anlamayı kontrol etmek için kullanışlı bir araçtır. 
 • En iyi kural öğretimi, sahada aktif öğrenme yoluyla sağlanır. 

Tüm	kurallar	için	FIBA	
Resmi	Basketbol	Kural	
Kitabı’na	başvurun. !

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler	 Tutumlar  Bilgi Beceriler	 Tutumlar	

Kurallar
Uluslararası 
Kural Kitabı

Kuralları 
okuma ve 
anlama 

Öğrenme ve 
yorumlamaya 
olumlu yaklaşım 

 Uluslararası 
Kural Kitabı

Kuralları 
okuma ve 
anlama  

Öğrenme ve 
yorumlamaya 
olumlu yaklaşım 

 Yorumlamayı 
anlama

Kurallarda 
değişiklik 
farkındalığını 
yaratma  

Öğrenme 
istekliliği  

5.	Hakem	Eğitimi	için	
Anahtar	Konular		
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 • Hakemler kuralları yorumlarken vurgu noktalarını belirlemelidir. 
 • Video veya Coach’s Eye uygulamasını kullanmak kuralların yorumlamasını geliştirebilir. 
 • Kurallar sahada temel düzeyde başlatılabilir ve yeni kurallar ortaya çıktıkça bunlar üstüne eklenebilir. 

Düşünceler
 • Bu bölümden ne öğrendiniz ve teknik yeterliliklerin sağlandığından emin olmak için ne yapacaksınız?

5.2.	Hakem	Mekanikleri
İki veya üç hakemli olmasına göre oyunda hakemlerin konumlanması oyunun sağlıklı oynanması için 
esastır. Faullerin ve kural ihlallerinin hızlı ve etkin bir biçimde idaresi de hakem için önemli bir görevidir. 

Hakemler oyunu doğru yönetmek için hareketleri ve süreçleri bilmeli ve anlamalıdır.  

Hedef	Seviye	1:	Ders	sonunda	hakemler:	
 • İki hakemli yönetimde (2PO), oyun sahasında görev almak için doğru hakem mekaniklerini   
  göstermeli.
 • Oyuncular arasındaki bire bir durumları kontrol etmek için doğru pozisyonu korumalı. 
Hedef	Seviye	2:	Ders	sonunda	hakemler:		
 • İki hakemli yönetimde (2PO), oyun sahasında görev almak için doğru hakem mekaniklerini göstermeli. 
 • Topla ya da topsuz hareketlerin tümünü kontrol etmek için doğru pozisyonu korumalı.
	Yetkinlikler	

Ne	öğrendiniz?	 Yeni	hakemlerin	bunları	öğrenmesini	nasıl	
sağlayacaksınız?		

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler	 Tutumlar	  Bilgi Beceriler Tutumlar

Hakem	Mekaniği
Temel 
pozisyon ve 
kuralların 
teorisi 

Oyunla birlikte 
hareket etmek

Pozitif beden 
dili

 İyi oyun bilgisi Düdük çalmak 
için en iyi 
pozisyonu 
seçmek

Pozitif beden 
dili 

Sorumluluk 
alanlarını 
anlamak

Bire bir 
durumları topu 
değil oyuncuları 
izleyerek kontrol 
etmek 

Tepkisellik  Altı Bölge’yi ve 
bu bölgelerdeki 
toplu ya 
da topsuz 
sorumlulukları 
anlama

Savunmaya 
odaklanıp 
oyuncular 
arasındaki alanı 
izlemek

Pozisyonları 
önceden 
tahmin etmek 
için oyunu 
okumak

Pozisyona en 
uygun mesafeyi 
seçmek

Sadece 
gördüğünde 
düdük çalmak

Diğer hakemlerle 
göz temasında 
olmak

IGörme - Analiz 
etme - Düdük 
çalma veya 
çalmamaya karar 
verme
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Bilgi
Bir hakem, kurallar hakkında sağlam bilgi sahibidir ve bu da FIBA kural kitabı referans alınarak elde 
edilebilir. Birçok federasyon elektronik öğrenme seçenekleri sunuyor. 

Birinci seviyedeki hakemlerin oyunun temel kurallarını anlamaları ve geliştikçe daha karmaşık kural ve 
yorumlar hakkında daha fazla bilgi kazanmaları esastır. 

Hakem mekaniği, sahadaki hakemlerin işlerini kolaylaştırmak için pratik bir çalışma yöntemi olarak 
tasarlanmıştır. Kural ihlaliyle ilgili kararların doğru alınabilmesi için mümkün olan en uygun pozisyonu 
almalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır (FIBA).

İki hakemli maç yönetiminde, “arka” ve “ön” hakem birlikte görev yapar. Hava atışı, topun oyuna sokulması 
ve serbest atış yönetimi görev pozisyonu gerektirir. Ön hakem, normal şartlarda tüm oyunlarda topun 
önünde olmalıdır. Arka hakem ise topun arkasında olmalıdır.

Ön hakem öncelikli olarak pota altındaki oyundan sorumludur. 
Ön hakem saha içinde geri hareket ederken, asla sırtını oyuna 
dönmemeli ve omuz üstünden bakmalıdır. Baskılı savunma yapıldığı 
durumlarda, ön hakem arka hakeme yardım edecek pozisyonda 
durmalıdır. 

Arka hakemin sorumluluk alanı ön sahanın dış kısmı ve geri sahayı kapsar. Arka hakem topun hareketine 
bağlı olarak geniş bir alanda çalışmaya hazır olmalıdır. Ayrıca, üç sayı girişimi, başarılı üç sayı atışı, sayıya 
giden top ve pota müdahalesi için resmi işaret verme sorumlulukları da arka hakeme aittir. 

Ön saha, iki ana sorumluluk bölgesine bölünmüştür; her hakem, topun ve oyunun pozisyonuna göre 
belirli bir bölgeden sorumludur. İki ana bölge arasında kalan bir hakemin sorumluluk bölgesinin bitip 
diğerinin başladığı dar bantta da geçiş bölgesi bulunur.

• Hava atışı, topun oyuna sokulması ve serbest atış yönetimi hakemin görev pozisyonunu belirler. 
• Ön hakem, normal şartlarda tüm oyunlarda topun önünde olmalıdır. Arka hakem ise tüm oyunlarda 

topun arkasındadır. 
• Her iki hakem de kendisine en yakın kenar çizgi ve dip çizgiyi tarar. Normal olarak, her hakem daima 

kendi sorumlu olduğu alanda kalır. Mümkünse, ön hakem dip çizgiden 1-2 adım  uzakta görev 
yapmalıdır. 

• Ön sahada yakından savunulan bir oyuncu topu elinde tuttuğunda veya dripling yaptığında, her 
iki hakem de beş saniye sayma uygulamasını yapma sorumluluğunu üstlenir. Ana sorumluluk ön 
hakemde olsa da her iki hakemin de üç saniye koridoru ihlali için düdük çalma sorumluluğu vardır.  

• Ön hakem öncelikle pota altındaki oyundan sorumludur. Ön hakem saha içinde geri hareket ederken, 
asla sırtını oyuna dönmemeli ve omuz üstünden bakmalıdır. Baskılı savunma yapıldığı durumlarda, ön 
hakem arka hakeme yardım edecek pozisyonda durmalıdır. Hakemler, sahada yukarı ve aşağı hareket 
ederken nadiren birbirleriyle tam karşı karşıya olmalılar. Ön hakem top tarafında yardım sağlamaya 
da hazırlıklı olmalıdır. Oyun sahaya yayıldığında, daha geniş bir pozisyon (yaya daha yakın) tercih 
edilmelidir. 12 

Doğru	pozisyonlar	için	FIBA	
Resmi	Basketbol	Kural	
Kitabı’na	başvurun. !
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• Arka hakemin sorumluluk alanı ön sahanın dış kısmı ve geri sahayı kapsar. Arka hakem topun hareketine 
bağlı olarak geniş bir alanda çalışmaya hazır olmalıdır. Ayrıca, arka hakem atış denemesinde havadaki 
topu takip eder, arka saha ve orta çizgi ihlallerine düdük çalar. Sayı girişimi ya da potadan dönen topa 
dokunmayı, sayıya giden topu, topa müdahaleyi ve ribaunt girişimlerini gözlemleyebilmek için arka 
hakem bitiş çizgisine doğru en az bir adım atmalıdır. Ayrıca, üç sayı girişimi, başarılı üç sayı atışı, sayıya 
giden top ve topa müdahale için resmi işaret verme sorumlulukları da arka hakeme aittir. Normal 
şartlarda, yakından savunulan bir oyuncu ön sahada top tutar veya dripling yaparsa beş saniye sayma 
sorumluluğu arka hakeme aittir. Yakın savunma için beş saniye saymaya başlayan hakem, pozisyon 
bitinceye ya da ihlal veya faul oluşuncaya kadar saymaya devam eder. Bir saymadan diğerine geçerken 
el değiştir.

Aşağıda,	yeni	hakemlerin	doğru	pozisyonu	bilmesi	ve	koruması	için	onları	teşvik	edebileceğiniz	iki	
yöntemi	açıklayın.	

Bu hakem kılavuzunu devamlı çalışarak, hakem mekanikleri ve teknikleri daha iyi seviyeye çıkarılacaktır. 
Kuralları uygularken esas olan, sahada doğru pozisyonları bilmek ve korumaktır. Hakem mekaniklerini 
doğru uygulamak ise sahada hakimiyet sağlamak için esastır. Kuralları iyi bilen birçok hakem, mekanikleri 
zayıf olduğundan kabul edilmeyi başaramayabilir. İki hakem de uygun hakem mekaniklerini kullandığında, 
oyunun tümü net bir şekilde görülür. Başarılı olmak isteyen hakemler oyun hakimiyeti için uygun 
mekanikler üzerinde uzmanlaşmış olmalıdır. 

Modern yönetim, iki (2) hakemden birinin (1) toplu, birinin topsuz oyunu kontrol altında tutarak, işbirliği 
yapmalarını gerektirir. Oyuna iyi bir biçimde hakim olmak için, iki (2) hakem de karar vermede mümkün 
olan en iyi pozisyonu almaya çalışmalıdır. Yönetimde “hakem mekanikleri felsefesini” oluşturan da budur. 

“Hakem mekanikleri kural değil, araçtır.”

Doğru	pozisyonu	bilme	 Doğru	pozisyonu	koruma	



42

Uygulama	için	öneriler:	 
• Hakem için en iyi öğrenme, sahada öğrenmedir. 
• Daha küçük alanlar, hakemlerin daha hızlı öğrenme anlamına gelir.
• FIBA iRef ve benzeri uygulamaları kullanmak, hakem mekaniklerini daha etkili öğretmenize yardım 

eder. 
• Video kayıtları ve Coach’s Eye gibi uygulamalar da hakemlere mekanikleri nasıl uygulamaları gerektiğini 

göstermenizi sağlar.
• Gölge tekniği, mekanikleri öğrenmek için etkin bir yöntemdir. Deneyimli hakem görev yaparken 

hakem adaylarını gölge olarak kullanılır. 
• Mekanikleri öğrenirken diğer bir etkin yol da hakem kulaklık seti ve hoparlör kullanmaktır. Hakem 

eğitmeni olarak saha dışında kalarak, hakeme nereye gitmesi ve ne yapması gerektiği konusunda 
rehberlik edersiniz. 

Düşünceler
Bu bölümden ne öğrendiniz ve teknik yeterliliklerin sağlandığından emin olmak için ne yapacaksınız?

5.3.	Hakem	işaretleri	 
Hakemin temel rolü, çaldığı düdüğün nedenini açıklığa kavuşturmaktır. Bu, karışıklığı önler ve oyuncularla 
seyircilerin ne olduğunu net biçimde görmelerini sağlar. 

Her düdük çaldığında, açık ve doğru bir işaret yapılmalıdır.
 
Hedef	 Seviye	 1:	 Dersin	 sonunda,	 hakemler	 faulleri	 ve	 ihlalleri	 doğru	 işaretlerle	 sözlü	 olarak	
destekleyerek	gösterebilmelidir.	
Hedef	 Seviye	 2:	 Dersin	 sonunda,	 hakemler	 faulleri	 ve	 ihlalleri	 doğru	 işaretlerle	 sözlü	 olarak	
destekleyerek	hızlı	ve	etkili	şekilde	gösterebilmelidir.	

Yetkinlikler

Ne	öğrendiniz?	 Yeni	hakemlerin	bunları	öğrenmesini	nasıl	
sağlayacaksınız?
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Bilgi	
Hakem işaretleri, hakemin kararları hakkında oyuncu ve antrenörler veya masa hakemleri ile resmi iletişim 
yoludur. Hakem kararını, oyuncular, antrenörler, masa hakemleri ve seyirciler de dahil müsabakada 
bulunan herkese  düdüğünü çaldıktan sonra  resmi FIBA hakem işaretlerini göstererek bildirir. Oysa işaret 
verme, hakem görevlerinin en hafife alınan kısımlarından biridir. Hakemin düdük çaldığı andan itibaren 
bütün dikkati kendi üzerinde topladığının farkında olmalıyız. Bu andan itibaren herkes vereceği karar için 
hakeme bakar. O anda maçtaki herkesin ilgisi hakemin üzerindedir. Hakemin, yüz ifadesini ve beden dilini 
de kontrol ederek, resmi FIBA Basketbol işaretlerini kullanmak dışında bir iletişim yolu yoktur.

Genel olarak hakemlik mesleğinde ve belirli bir karar anında yaptığımız 
koşma, hareket etme, vücut gerginliği, gülümseme veya kolları, elleri 
ve parmakları kullanma şekli gibi hareketler duygularımız ve mesleki 
öz güvenimiz hakkında çok şey anlatır.

Bu, hakem eğitiminin başlangıcından itibaren, kararların hakem masasına uygun şekilde rapor edilmesini 
de içeren işaret verme konusuna dikkatle odaklanılması gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu önemli 
görevin doğru şekilde yapılmasını sağlamak için, birkaç ders boyunca deneyimli eğitmenler gözetiminde 
işaret verme egzersizleri yapılmalıdır. Ayrıca, egzersizlerin sürekli tekrarına önemle vurgu yapılmalıdır. 
Tıpkı, debriyajı nasıl ve ne zaman kullanacağını düşünmeden vites değiştiren deneyimli sürücü gibi, biz 
hakemler de çok erken bir aşamada, tüm hakem işaretlerini düşünmeden uygulayabilmeliyiz.

Aşağıdaki fikir ve alıştırmalar, bu hedefe daha kolay ulaşmamıza yardımcı olurken yeni hakemlerin 
de işaret vermeye konsantre olmak zorunda kalmadan tüm zihinlerini oyuna ve sahadaki kararlara 
yönlendirmelerine yardım edecektir. 

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler Tutumlar	  Bilgi Beceriler Tutumlar

Hakem	İşaretleri
Fauller 
ve ihlaller 
için doğru 
işaretler 

Uygun yerden 
ve uygun yönde 
verilen doğru 
işaretler

Duyguları 
fazladan belli 
ederek tarafsız 
olmaya 
çalışma

 Oyundaki 
her durum 
için tüm 
işaretler 

Durdurma, sayıları 
saptama, doğru 
pozisyona koşma, 
doğru sinyal verme

Antrenörler 
ve masa 
hakemleriyle 
iletişime açık 
olma

Doğru 
işaretin 
verileceği 
zaman 

Pozitif beden dili, 
ses kullanımı ve 
doğru işaretleri 
vermek için 
yeterli zaman 
kullanma

Tüm oyun 
periyotu 
boyunca, her 
iki takıma 
da olumlu 
yaklaşma 

 Kendinden emin 
ses kullanımı, 
güvenli ve güçlü 
beden diliyle tutarlı 
işaret verme 

Özellikle baskı 
altındayken 
işaretleri doğru 
ve uygun verme

Tüm	doğru	pozisyonlar	için	
FIBA	Resmi	Basketbol	Kural	
Kitabı’na	başvurun.
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Alıştırmaları	hazırlama		

 a)	En	önemli	iki	hakem	işaretini	tanıtma (resimleri basıp duvara yapıştırarak ya da projektörle 
görüntüleyerek)

Olası Hatalar:
 • Kol gergin değil
 • Vücut gerginliği yok
 • Omuz öne düşüyor 
 • Kafa ellere bakıyor (kontrol)

 b)	Düdüğü	kullanma
 Herkes kısa, keskin ve yüksek bir düdük sesi çıkarmaya çalışsın.

Şimdi, eğitmen komutuyla öğrenciler birkaç kez düdüklerini düzgün şekilde 
kullanmaya çalışsın.

 Nihai	hedef:	
 Pek çok öğrenci düdük çalmasına rağmen, herkesten tek bir düdük sesi duyulur gibi olana kadar  
 çalmaya devam etmeliyiz.

 c)	a	ve	b’yi	birleştirme
 Aynı anda düdüğü çalın ve işaret 1 veya işaret 2’yi gösterin 

 - Sabit
 - Yürürken/koşarken
 - Komut verilince, önce sadece bir işaret sonra dönüşümlü olarak

Saati	durdur	 Saati	durdur	-	Faul

Alıştırma

Alıştırma
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 d)	Oyuncu’nun	numarasını	gösterme

 Örnek:		
 Oyuncu numaraları 6-10

• Sağ el beşi gösterir
• Sol el 1, 2, 3, 4 veya 5 parmak gösterir

• Öğrenciler spor salonuna yayılır (eğitmen sayısına göre iki  
 veya üç grup olabilir)
• Eğitmenler, üstünde oyuncu numaraları olan kartları   
 gösterir
• Öğrenciler, önlerindeki doğru sayıları gösterir

Olası hataları kontrol edin, burada bazı videoları kesip öğrencilerin performansları hakkında 
karar vermek için kayıt cihazı kullanabilirsiniz

 e)	İşaretleri	tanıtma-	Faul	türleri
 

   Farklı faul türlerinin işaretlerini gösterin

Şimdi	c,	d	ve	e’yi	birleştirin

Diğer	tüm	oyuncu	numarası	
resimleri	için	FIBA	Resmi	Basketbol	
Kural	Kitabı’na	başvurun.

Diğer	tüm	“faul	türlerini”	resimleri	
için	FIBA	Resmi	Basketbol	Kural	
Kitabı’na	başvurun.

Alıştırma
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Bu alıştırma için spor salonundaki masa görevlilerini tanıtmalısınız: 

Bu, aynı zamanda 
hakemin masaya 
kararını raporlarken 
doğru konum 
alması gereken yeri 
göstermenin tam 
zamanıdır.

Dörtlü	gruplar	halinde	çalışma,
1. kişi hakem
2. kişi masa görevlisini temsil eder
3. kişi komutları verir (14 numaralı faul, el kontrolü)
4. kişi videoya çeker
Her öğrenci 5 farklı faul türünü dener - sonra pozisyon değiştirir
Alıştırma sonunda, performansları gözden geçirin ve tartışın ve düzeltin
Herkese göstermek için bazı iyi örnekleri seçin.

	 f)	İşareti	tanıtma	-	faul	ceza	yönetimi

Oyun yönünde işaret verin                            İki parmak gösterin 
kol kenar çizgisine paralel
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Başka bir alıştırmaya geçmeden önce, raporlama yapmak için doğru sıralamayı da göstermeniz gerekir.

Sepetli	faul Sayının geçerli olduğu faul       Sepetsiz	faul Sayının geçerli sayılmadığı atışlı 

Şimdi, daha önce yaptırdığınız alıştırmaya ceza yönetimini de ekleyebilirsiniz.
Raporlama sırasında doğru sıralamaya dikkat edin!

Burada,	eski	FIBA	Hakemi	Robert	Chiari’nin	işaretlerinden	kare	kare	alınmış	güzel	bir	örnek	
görüyorsunuz!		
(Lütfen bu dosyaya ekli videoyu da inceleyin)

Ayrıca daha sonra sınıfta tekrar etmek için spor salonundaki derste çekilen 
videoların ekran görüntüsünü alıp basmak iyi bir seçenektir. Fotoğrafları karıştırıp 
öğrencilerden doğru sıraya koymalarını isteyin.

1: doğru pozisyona 
ilerleyin

4: faul türünü gösterin 5: uygulananacak cezayı 
işaret edin 

2: her iki ayak  sabit 
dengeli pozisyonda

3: masa görevlilerine 
oyuncu numarasını bildirin

• Sayı için işaret geçerli işaret
• Oyuncu numarası
• Faulün türü cinsi
• Ceza

• Oyuncu numarası
• Faulün türü cinsi
• Ceza

Alıştırma

Alıştırma
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Öneriler 
 • Hakem için en iyi öğrenme, sahadaki temsili uygulamadır 
 • İşaret verme bilgisini oluşturmak için adım adım yol alın 
 • Uygulamada mükemmel gelişimi desteklemek için öğrenci gruplarıyla çalışın 

Düşünceler
Bu bölümden ne öğrendiniz ve işaret verme yetkinliğinin sağlandığından emin olmak için ne yapacaksınız?

5.4.	Karar	alma	
Hakemler sadece doğru kararları vermekle kalmayıp aynı zamanda tek bir karar vermelidirler. Oyun 
kurallarını bilmek esastır ancak bunların oyuna nasıl uygulanacağı da iyi bilinmelidir. 

Hakem eğitmenleri, hakemlere karar verme deneyimi için fırsat vermelidir. Karar, düdük çalmak veya 
çalmamak olabilir. 

Hedef	Seviye	1:	Dersin	sonunda	hakem	karar	verme	deneyimine	sahip	olmalı
Hedef	 Seviye	 2:	 Dersin	 sonunda	 hakem	 düdük	 çalma	 ya	 da	 çalmama	 kararını	 verip	 bu	 kararın	
nedenlerini	açıklayabilmeli	

Yetkinlikler	

Ne	öğrendiniz?	 Yeni	 hakemlerin	 bunları	 öğrenmesini	 nasıl	
sağlayacaksınız?	

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler	 Tutumlar	  Bilgi Beceriler	 Tutumlar

Karar	alma
Kurallar Düdük nasıl 

kullanılmalı?
Bir karar 
verme (düdük 
çal ya da 
çalma)

 Kurallar ve 
hataları düzeltme 
Avantajlar/
Dezavantajlar

Oyunu 
okuma ve 
yönetme 
ve hareketi 
tahmin etme  

Tutarlı, 
kendinden 
emin ve 
özgüvenli 
olma

Faul veya ihlali 
tespit etme 

Hata yapmak 
normaldir

 Karar vereceğiniz 
sorumluluk alanını 
bilme

Kişisel stresi 
yönetme 

Pozitif beden 
dili

Antrenör ve diğer 
hakemlerle doğru 
iletişim 

Kararı 
açıklayabilme

“Hata yaptım” 
diyebilme 
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Bilgi	
Oyun akışının sağlandığından ve doğru düdük çalındığından emin olmak için doğru karar vermek önemlidir. 
Doğru karar verme tecrübeyle gelişir bu nedenle hakem eğitmenleri yeni hakemlere sadece karar verme 
deneyimi değil, aldıkları karar sonucu neden düdük çaldıklarını ya da çalmadıklarını savunabilecekleri 
farklı deneyimler için de fırsat vermelidir. 

Doğru karar verme, bazı temel özelliklerin gelişmesiyle sağlanır. Aşağıda bulunan bu özellikler: 
•	 ŞAHSİYET: Bu, sahip olması kolay olmasa da sürdürmesi çok daha zor olan güçlü bir konuma 

ulaşmanın başlangıç noktasıdır. Amaç sahadaki davranışlarımızla antrenörler, oyuncular, seyirciler 
tarafından kabul görmektir. Güçlü karar verme, kesinlik ve özgüvene ek olarak, sağduyu ve kendini 
kontrol etme esastır.

•	 OYUN	BİLGİSİ: Oyun ruhu ve ‘fair play’ kurallarına azami saygı göstererek, gösteri bütünlüğünü 
sağlayarak, antrenörler ve sporcuların hareketlerini doğru bir şekilde anlayarak, oyunu gereksiz 
kesintiye uğratmaktan kaçınıp akışı sağlayarak oyun yönetme kabiliyetini arttırmak için gereklidir.

•	 TAKIM	BİLGİSİ: Takımların sahadaki planlarını doğru bir şekilde okumak; alan savunması, adam 
adama savunma, top üzerinde savunma, sıkı savunma, tuzaklı savunma gibi savunma türlerini 
anlamak; ritim ve/veya efor yoğunluğu değişikliklerini fark etmek; oyunun önemli aşamalarına 
hazır olmak ve tutarlılığı sağlamak için gereklidir.

•	 BEDEN	EĞİTİMİ	VE	TAKIMLARLA	EĞİTİM: Sezon öncesi fiziksel-atletik eğitim için değerli insanlar 
sağlamak, sezon boyunca ve özellikle ligin son turunda bakım sağlamak hakemleri takip etmek için 
çok önemli bir unsurudur. Spor salonunda yerel takımlarla ortak çalışma içeren bir eğitim programı, 
farklı bölümler arasındaki ilişkiyi geliştirir ve karşılıklı saygıyı teşvik eder.

•	 İLİŞKİ: Sağlam ve kararlı, ancak aynı zamanda adil ve samimi bir davranışla sağlanmalıdır. Hem 
normal koşullar hem de çatışma durumlarında oyunculara ve antrenörlere karşı doğru tutum 
sergilenmelidir. Yöneticiler, oyuncular ve/veya antrenörlerle mahremiyetten, isimle hitap etmek, 
omuza dokunmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. 

•	 İSTİKRAR: Tüm grup teknik yönergelere, kural kitabındaki bilgilere, resmi yoruma, vurgu noktasına 
ve bütün resmi teknik konulara uymalıdır.

• Dört farklı seviyede tutarlılık sağlanmalıdır: Hava atışından oyun sonuna kadar kendi içinde tutarlılık, 
ekip içinde, ekipten ekibe ve oyundan oyuna tutarlılık.

a) Derslerde doğru atmosfer yaratmak: Öğrenci kendini daha rahat hissederse, karar alma ve sergileme 
becerisi artar. Kendilerini önemli hissetmelerine izin verin.

Değerlerinizin	ne	olduğunu	bildiğinizde	karar	vermek	zor	değildir.

•	 Başarının	anahtarı	iyi	kararlar	vermektir.
•	 İyi	kararlar	vermenin	anahtarı	deneyimli	olmaktır.
•	 Deneyimli	olmanın	anahtarı	ise	kötü	karar	vermektir.

b) Daha utangaç veya daha az özgüven sahibi olanlar da dahil, tüm öğrencilerin katılabilmesi için küçük 
çalışma gruplar oluşturun. Süreç adım adım uygulanmalı ve eğitmenler elde edilen sonuçlara değer 
vermelidir.
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Bir	karar	anında	yapabileceğiniz	en	iyi	şey	doğru	olanı	yapmaktır.	Yapabileceğinizin	en	kötü	şey	
ise	hiçbir	şey	yapmamaktır.	

Theodore	Roosevelt

Hiçbir	şey	karar	verebilmekten	daha	zor	ve	bu	yüzden	de	daha	değerli	değildir.
Napoleon	Bonaparte

Uygulama	için	öneriler:
• Hakemlerin temsili egzersizler yoluyla deneyim kazanmalarına izin verin. 
• Hakemlere, temas ve ihlaller hakkında karar vermeleri için çokça fırsat yaratın.
• Hakemlere, neden düdük çaldıklarını veya çalmadıklarını açıklamak için fırsat tanıyın. 
• Hakemlerin, hızlı ve doğru bir kararı kavrayıp ve sergilemesine izin verin. 
• Hakemlerin, “düdük yok” mesajını görsel yolla, örneğin “başparmak yukarı” göstererek onaylamasını 

sağlayın.  

Düşünceler
Bu bölümden ne öğrendiniz ve işaret verme yetkinliklerini sağlandığından emin olmak için ne yapacaksınız?

Ne	öğrendiniz?	 Yeni	 hakemlerin	 bunları	 öğrenmesini	 nasıl	
sağlayacaksınız?	
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5.5	Temsil	ve	görevler		
Yetkili bir hakem, ülke federasyonundan verilmiş lisansa sahip olmalı ve federasyon düzenlemelerine 
uygun ve saygılı davranmalıdır. Hakemler sahada ve saha dışında federasyonlarını temsil eder. Oyunun 
kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak oynanmasını sağlamaları gerekir.

Hedef	Seviye	2:	Dersin	sonunda,	hakemler	federasyonun	etik	kurallarını	öğrenmiş	ve	uygulayabilir	
durumda	olacaklardır.

Yetkinlikler	

Bilgi 
Oyundaki görevleri yerine getiren hakemler, maça iyi hazırlandıklarından, oyunun sorunsuz ilerlediğinden 
ve federasyon standartlarının tutarlı biçimde sağlandığından emin olmalıdır. Hakemin sorumlulukları 
aşağıda özetlenmiştir:

Kapsanan	alanlar
 • Sezon öncesi klinik 
Hakemler, sezon başlamadan federasyon kurallarında herhangi bir değişiklik veya vurgu varsa bilgilendirme 
almak için sezon öncesi kliniğe/seminere katılmalıdır.
 • Görevlendirme, atamalar ve uygunluk
Hakem, oyunda görevlendirilmek için federasyon şartları uyarınca uygunluğu hakkında resmi koordinatöre 
bilgi vermelidir. Yaralanma durumunda, ilgili federasyon yetkilisine bilgi vermelidir.
 • Devamsızlık
Devamsızlık durumu, hakem oyun için görevlendirip oyunda bulunmadığında ve görev yapma imkansızlığını 
bildirmediği zaman etkili olur. Kaza durumunda, acilen resmi meslektaşını ve organizasyonu uyarması 
gerekir.
 • Dış iletişim ve sosyal medya kullanımı 
Hakemler, özellikle medya ve sosyal ağlar aracılığıyla dış iletişimin kullanılmasında örnek olmalıdır. 
Hakemler, etik standartları en üst seviyede korumalıdır.
 • Hakemler için etik şart 

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler	 Tutumlar	  Bilgi Beceriler	 Tutumlar	

Temsil	ve	görevler
Federasyonun 
etik kuralları

Pozitif söz 
ve beden dili 
gösterme 

Kibar ve saygılı 
olma

 Federasyonun 
etik kuralları

Herkesle saygılı 
konuşma 

Hazırlıklı olma

Oyunun 
ne zaman 
ve nerede 
olduğu

Zaman 
yönetimi 

Her iki takıma 
da aynı 
davranışsal 
yaklaşımı 
gösterme

 Federasyonun 
temsil 
beklentisi 

Oyunu kontrol 
etme

Saha içi ve 
dışında örnek 
davranış 
sergileyerek rol 
modeli olma

Basketbolla 
ilgili herkese 
saygı duyma 

Etik kurallara 
pozitif yaklaşım 

Basketbolla ilgili 
herkesle empati 
kurma 

Pozitif beden dili 
ve iletişim
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Fransa	Basketbol	Federasyonu	hakemler	için	aşağıdaki	kuralları	belirlemiştir.	
1) Kural ve düzenlemeleri tam olarak bilmek ve uygulamak
2) Adil ve tarafsız olmak, kararları açık bir şekilde iletmek 
3) Bilgi sahibi olmak ve yeteneklerini geliştirmek için, uygulama ve iyileştirme gereksinimlerini karşılayan 

eğitimlere katılmak
4) Her karşılaşmaya iyi bir şekilde hazırlanmak (en uygun fiziksel durum, dakiklik, uygunluk, kıyafetler ve 

üniformalar)
5) Saha içinde ve dışında, her durumda örnek oluşturmak
6) Karşılaşmaya katılan herkese karşı saygılı olmak için (oyuncular, antrenörler, organizatörler, seyirciler, 

medya, yetkililer)
7) Federasyon, diğer hakemler ya da basketbol dünyasından herhangi bir kişi hakkında halka açık 

eleştirilerden veya olumsuz yorumlardan kaçınmak (sözlü, yazılı, basılı makaleler, tweet’ler, internet 
forumları, bloglar, web siteleri ya da sosyal ağlar)

8) Görev sırasında olağanüstü özenli davranmak (alkol kullanmamak, sigara içmemek, yasaklanmış 
madde kullanmamak, katılımcılarla yakınlık kurmamak)

9) Her türlü çıkar çatışmasından kaçınmak (spor bahisleri, hediyeler veya herhangi bir ek ücret/teşvik)
10) Sportmenlik ruhu göstermek ve sporun fair play gibi olumlu yönlerini teşvik etmek

Almanya	Basketbol	Federasyonu	aşağıdaki	düzenlemeleri	belirlemiştir.	
İdari	Düzenlemeler
• Hakem, internet üzerindeki adresini ve diğer iletişim bilgilerini herhangi bir gecikme 

olmadan düzeltmekle yükümlüdür.
• Hakem, kulübüne ait herhangi bir değişikliği gerçekleştiği anda federasyona bildirmekle 

yükümlüdür.
• Güncelleme klinikleri, hakemin basketbol kurallarındaki değişiklikler ve yeni yorumlar hakkında bilgi 

sahibi olma görevinden muaf tutmaz.
• Hakem, yetkili makam tarafından atandığı her maçta görev yapmakla yükümlüdür.
• Hakem yerine getiremeyeceği bir görevi geri çevirebilir. Geri çevirdiği görev için gerekçelerini 

sunmalıdır. Görevini aldıktan hemen sonra veya iade nedeni ortaya çıkar çıkmaz görev iadesini 
gerçekleştirmelidir.

• Bir takıma karşı önyargılı hisseden hakem, görevin iptalini istemek zorundadır.

Etik	Kurallar 
• Hakemler, yiyecek ikramları haricinde, kulüp yetkilileri veya üçüncü şahıslardan herhangi bir ödeme, 

hediye veya katkı kabul edemez.
• Hakem, kulüp yetkilileri veya üçüncü şahısların kendisini etkilemeye dönük bir tehdit, hediye veya 

kazanç önerme teşebbüsünde derhal yetkili makama bilgi vermekle yükümlüdür.
• Hakemler, oyuna katılan herkese gereken saygıyı göstermelidir. Yakınlık ve mesafe gibi bireysel 

duygulara saygı gösterilmelidir. Duygusal, fiziksel ya da cinsel her türlü şiddet yasaktır. Bu kural, 
özellikle çocuklar ve gençler için geçerlidir.

• Hakemler, kamuoyu karşısında görev aldıkları kurumun ve diğer tüm hakemlerin itibarını korumakla 
yükümlüdür. Özellikle göreve dair iç işleri ile ilgili gizlilik gözetilmelidir.

• Ayrıca, kamuya açık ortamlarda diğer hakemleri veya takımları eleştirmeleri yasaktır.
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Uygulama	için	öneriler:	
• Hakemlerle birlikte etik kurallar geliştirmek ve bunları federasyon kuralları ile karşılaştırmak 
• Hakemlerle etik kuralların kapsamı ve içeriğini tartışmak 
• Bu kuralları gerçek örnekler ve senaryolar üzerinden test etmek 
• Hakemlerin kendi davranışlarını etik kurallara göre değerlendirip örnek davranış, makul davranış veya 

makul olmayan davranış olduğunu belirlemesine olanak tanımak. 
• Etik kurallarına bağlılık kazandırmak 

Düşünceler
Bu bölümden ne öğrendiniz ve temsil ve görev yetkinliklerinin sağlandığından emin olmak için ne yapacaksınız? 

Türkiye	 Basketbol	 Federasyonu	 hakemlerimizin	 aşağıdaki	 mesleki	 standartları	
uygulamasını	bekler:
• Oyunun kurallarını uygularken dürüst, tutarlı, nesnel, tarafsız ve saygılı olun.
• Oyun ruhuna vurgu yapın ve diğer taraflar için örnek oluşturun.
• Oyuna katılanlarla konuşurken gerekli saygıyı gösterin.
• Oyun kurallarını uygulayarak oyuncuları koruyun.
• Oyunun hızına ayak uydurabilmek için, oyuna hem fiziksel hem de zihinsel olarak 

hazırlanın ve doğru kararlar vermek için tetikte olun.
• Fiziksel ya da zihinsel olarak maç yönetmeye hazır değilseniz (hastalık, sakatlanma, ailevi veya başka bir 

nedenle), görevlendirmeyi geri çevirin.
• Oyunun bütünlüğüne zarar verebilecek doğrudan veya dolaylı çıkar çatışması hallerinde yetkilileri 

bilgilendirin.
• Görev alanınızdaki en güncel sportif gelişmeleri takip edin.
• İkram talep etmekten veya aşırı görünen ikramları kabul etmekten kaçının.
• Hakemler, üçüncü şahıslardan herhangi bir biçimde hediye kabul edemez.
• Herhangi bir yasa dışı bahis faaliyetinde bulunmayın ya da doğrudan veya dolaylı katılımınız olan bir 

oyuna bahis yatırmayın.
Hakemlerimizden	aşağıda	tarif	edildiği	şekilde	hareket	etmelerini	bekliyoruz:	
• Tüm oyuncu ve antrenörleri kurallara ve oyun ruhuna uymaları için teşvik edin ve şahsi menfaat için 

kuralları değiştirmeyin.
• Hakemleri ve kararları yanlış yönlendirmeye neden olabilecek söz ve eylemlerden kaçının.
• Kaba, cinsiyetçi veya ırkçı dil ve davranışlar sergileyen, rahatsızlık veren ve istismara yol açan herhangi bir 

kulüp üyesine veya izleyiciye karşı harekete geçmek için resmi konumunuzu kullanın.
• Hakemler, seçim veya görevlendirmeden önce, muhtemel görevle bağlantılı olabilecek kişisel çıkarları 

ortaya koymalıdır.
• Yasaklanmış madde ve teknikler de dahil olmak üzere tüm yasa dışı veya sportmenlik dışı etkileri bildirin 

ve engelleyin.
• Hakemler, mevcut veya potansiyel çıkar çatışması olan durumlarda görevlerini yerine getiremez. Bu 

türden bir çatışma derhal ortaya konup TBF’ye bildirilmelidir.
• Hakemlerin, üçüncü şahıslardan herhangi bir biçimde hediye kabul etmesi yasaktır.
• Herhangi bir yasa dışı bahis faaliyetinde bulunmayın ya da doğrudan veya dolaylı katılımınız olan bir 

oyuna bahis yatırmayın.

Ne	öğrendiniz?	 Yeni	 hakemlerin	 bunları	 öğrenmesini	 nasıl	
sağlayacaksınız?	
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5.6	Maç	öncesi	ve	maç	sonrası	değerlendirme
Bir hakem, diğer hakemlerle oyuna nasıl hazırlanacağını ve bir sonraki oyunda daha iyi olmak için oyunu 
nasıl inceleyeceğini bilmelidir. 

Hedef	Seviye	2:	Dersin	sonunda	hakemler,	oyun	öncesi	hazırlık	ve	oyun	sonrası	değerlendirmeyi	
yönetmek	için	değer,	fayda	ve	yöntem	tanımlayabilecektir.

Bilgi 
Esas sorun, bir hakemin felsefesiyle değil, iki veya üç hakem oyun yönetmek için bir araya gelince daha 
belirgin olarak ortaya çıkar. Hakemler sıklıkla sahada tamamen farklı “dillerde” konuşur ve nihayetinde bu 
durum oyuncuları, antrenörleri hatta kendilerini bile rahatsız eder. Hakem ekipleri, oyundan oyuna farklı 
yaklaşımlar tercih ederler. Takımlar da herhangi bir oyunda seçilen yaklaşımı birkaç dakika içinde anlamak 
durumda kalırlar.

Hakem ekibinin, sahada başarılı hareket etmesi ve oyunu sorunsuz idare etmesi için üstlenecekleri görevin 
belli kısımlarına odaklanması gerektiği açık bir gerçektir.

Aşağıdaki “rehber”, hakemlere oyun öncesi toplantıda oyun için ortak yaklaşım belirlemeyi öğretmeyi 
amaçlamaktadır. Temel olarak, her iki hakem de üzerinde anlaşmaya varılan konularda ödün vermek ve 
sahada bunları uygulamak için istekli olmalıdır.

Oyuna	hazırlık
Oyuna hazırlık oyundan çok daha önce başlar. Herkes iyi hakemliğin sezon öncesi hazırlık (formda olma, 
kurallar, hakem teknolojisinin iyileştirilmesi vb.) ile başladığının farkında olursa sezon içinde yönetilecek 
oyunun esaslarına odaklanabilir.

Oyun hazırlığı ekip arkadaşlarıyla irtibat kurarak başlar.

Bu ligin kurallarına da bağlı olarak oyundan birkaç gün önce yapılmalıdır. Bu konuşmada (veya e-postada) 
aşağıdaki noktalar açıklığa kavuşturulmalıdır:

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler	 Tutumlar	  Bilgi Beceriler	 Tutumlar	

Maç	öncesi	ve	maç	sonrası	değerlendirme
Maçın 
seviyesi ve 
önemi

Maçtan 
önce diğer 
hakemlerle 
oyunu 
tartışma 

Oyun öncesi 
ve sonrası 
bilgilendirme 
üzerine yapıcı 
tutum 

 Diğer hakemlerle 
konuları tartışma 

Planlama ve 
değerlendirmenin 
bir parçası olma 

Olumlu ve 
olumsuz geri 
bildirime açık 
olma 

Kendini 
değerlendirme 
becerisi

Geri bildirimi 
olumlu 
karşılama

 Maçın seviyesi ve 
önemi

Güçlü olunan 
ve geliştirilmesi 
gereken alanları 
belirleme 

Sürekli 
gelişme 
çabası 

Hakem 
ekibi içinde 
dürüstlük

Oyun öncesi ve 
oyun sonrası 
iletişimi 
yapılandırabilme 

Geri bildirim alma 
ve verme 
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• Oyun/buluşma noktasından önce tren istasyonu veya varış/toplanma noktasında buluşma (nerede 
 ve ne zaman?)
• Hakem kıyafetleri  (hangi gömlek, ceket, vb.?)
• Oyun hakkında kısa bir fikir alışverişi
• Birbirini tanımayan hakemler her zaman ilk görüşmeyi posta/telefon aracılığıyla yapmalıdır.
• Daha sonra oyun için bireysel hazırlık başlar.

Bu, oyunun esaslarının analiz edilmesidir:
• Kim kime karşı oynuyor?
• Takımların sıralaması
• Önemli/güçlü oyuncular kim?
• Oyun stili hakkında herhangi bir istatistik/bilgi var mı?
• Spor salonuyla ilgili durum, koşullar vb.
• Ekip çalışması
• Bölgenizde kalın! /Partnerinize güvenin!
• Düdük çalmadınız diye endişelenmeyin.
• İletişim göz teması / Düdük çalınmayan durum hakkında da geri bildirim
• Belirsizlik durumlarını sadece bir hakem açıklığa kavuşturur
• Yardım etme ve yardım isteme
• Jestler ve büyük el hareketleri yok
• Genel hakem mekanikleri ( sorumluluk bölgeleri, oyunu başlatma, serbest atışlar)
• Saat yönetimi
• Oyuncu değişiklikleri ve molalar
• Kural bilgisi (kurallar, yorumlar, temel esaslar)

Oyun hazırlığının kaba çizelgesi mümkünse ilk temasta veya en geç soyunma odasında açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Kişisel zihinsel hazırlığa azami özen gösterilmelidir. Her hakem bu süreyi fazla 
uzatmamaya dikkat etmelidir (yaklaşık 5 ila 10 dakika).

Bireysel programa göre ısınma. İşiniz için ısınmayı hafife almayın! Fiziksel hazırlık ve zihinsel hazırlık 
arasında bir bağlantı vardır.

Oyun	öncesi	hazırlığın	anahtar	kelimelerle	özeti
Önkoşullar:
• İyi bir atmosfer
• Açıklık ve samimiyet
• Yapıcı öneriler
• Net kelimeler
Yürütme:
• Toplantının soru soran kişi tarafından yürütülmesi (soruyu soran toplantıya liderlik eder)
• Ekip üyelerini tartışmaya dahil etme ve onların da aktif katılımını sağlama 
• Genel oyun özellikleri üzerinde çalışma
• Benzer özellikte oyuncuların eşleştirme üzerinde çalışma
• Her madde üzerinde onay sağlama
• Mutlak esaslar belirleme ve açık anlaşmalar yapma



56

İçerik	-	Oyun	öncesi	toplantıda	zorunlu	olanlar	nelerdir?
• Kişisel şartlar (ör. Bazı takım üyeleri, antrenörler ve benzeri durumlarla ilgili sorunlar)
• O oyuna özel ayrıntılar
• Beklentiler ve çekinceler
• Ekip içi anlaşmalar ( aynı anda üç düdük , çift düdük, vb.)
• Hakem mekanikleri (İkili/Üçlü hakem mekaniği- genel ilkeleri uygulama)
• Yardım durumları- yardım almak ve yardım istemek
• Periyot sonu/saat periyodu sonu
• Genel prensipler (faul çizgisi)
• Oyuncular ve antrenörlerle muhatap olma
• Kavga veya uygunsuz davranış durumunda performans

İçerik	-	Oyun	öncesinde	ne	olmalı/olabilir?
• İdari öğeler
• Özel durumlar (Perdelemeler/Bloklar/Hücumlar)
• Molalar/periyotlar/devre arası sırasında performans
• Molalar sonrası oyunu başlatma
• Diskalifiye etme
• Protesto
• Düzeltilebilir hatalar

Her hakeme yardımcı olmak ve desteklemek için, hava atışına kadar olan diğer durumlarla ilgili bazı ek 
açıklamalar yapmak gerekir. Bu nedenle, profesyonel bir hazırlık için oyunun başlangıcına kadar gereken 
bazı önemli hususlar buraya eklenmiştir.

Sahaya	varış
Soyunma odasında hazırlık tamamlandı fakat oyuna hazırlığın, hakem masasındaki idari görevlerinizle 
devam ettiğini unutmayın. Ve spor salonuna girdiğiniz anda herkesin sizi “denetleyip” “incelediğinin” 
farkında olun. (Kişisel davranış, performans, konuşma veya yanlışlıkla yaptığınız bazı işaretler

İlk	izlenim	için	asla	ikinci	bir	şansınız	olmayacaktır!

Yönetim
Herkese saygılı davranın!
Başkaları kendini kaybettiğinde dahi siz sakin olun!

Hakem	masasının	çalışma	yükümlülükleri (oyundan en az 20 dakika önce orada olun) Kim ne yapıyor? 
Herkes görevini biliyor mu?
• Oyun saatinin ve   şut saatinin çalışması
• Oyuncu değişimi/duruş süresi (ne zaman?)
• Sorunlar neler? (Yazım hataları, protesto vb.)
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Oyun	ekipmanının	kontrolü
• Oyun saati,  şut  saati (fonksiyon ve sinyal testi)
• Maç kağıdı hazır mı?
• Takım bölgeleri (antrenör sorumluluk alanı , bankların konumu vb.)
• Oyun sahası (sepetler, çizgiler, 2m uzaklık vb.)
• Oyun topu, ısınma topları vb. 
• Antrenörlerle el sıkışma

Oyun	öncesi	özellikler
•  Müsabaka öncesi oyuncuların seremonisi  (Mevcutsa)

BU,	BEN,	BİZ,	KÜRE	
1.	Bu	=	Görev:

Ekibimizin	görevleri	nedir?
Ekipte	kim	ne	görev	yapar?

Kim	ne	yapabilir?
Ölçütler	nelerdir?

2.	Biz	=	İlişki:
·	Birbirimizle	nasıl	etkileşim	ve	iletişim	kurarız?

·	Birlikte	nasıl	karar	veririz?
·	Birbirimizle	nasıl	iyi	ilişki	kurarız?
·	Birbirimize	ne	kadar	güvenmeliyiz?

3.	Ben	=	Ekiple	etkileşimde	nasılım?
·	Ekipte	kendimi	nasıl	algılarım?
·	Ekip	için	motivasyonum	nedir?
·	Ekip	için	yükümlülüğüm	nedir?

·	Ekibe	ne	verebilirim?
·	Ekipten	ihtiyaçlarım	nelerdir?

·	vb.

4.	Küre	=	ekibin	içinde	bulunduğu	bağlam
·	Çevremizde	neyle	ilgileniyoruz?

·	Paydaşlar	kim?
·	Dışarıda	bizi	etkileyen	ne	oluyor?

·	Oyun	sırasında	bize	neler	etki	ediyor?
·	vb.

Kişisel ilişkide bir aksaklık varsa, görev hakkında konuşmak mümkün değildir!

Hakemlik kariyerinizin başlangıcını hatırlayın
En derin endişeleriniz nelerdi?

Lütfen, en fazla üç kelime yazın.
1
2
3
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Rol canlandırma oyunu ısınma konuşması ve kadro

Oyundan	sonra
Sakinleşmek	 için	 kendinize	 zaman	 ayırın!	 Önce	 bir	 duş	 almanızı	 önemle	 tavsiye	 ederiz.	 Oyun	
sonrası	bilgilendirme	için	zaman	ayırın	ki	bu,	kişisel	gelişimin	başladığı	noktadır.

Oyun	sonrası	bilgilendirme
• Belirli durumları ve/veya hataları dikte etmeden, maddeler üzerinde ortak çalışma
• Kendinize ve ekip arkadaşlarınıza karşı dürüst olun - yapıcı çalışmanın temeli
• Boş ifadeler arkasına saklanarak değerlendirmenin kalitesini düşürmeyin
• Kişisel hissiyatınızı, oyun hakkında fikrinizi ve kendinizle ilgili farkındalığınızı açıklayın. Daima kendinizle 
ilgili konuşun - (“Benim bakış açıma göre ...”, ... hissediyorum.” gibi)
• Özel durumlar
• Geri bildirim isteyin - başkaları tarafından nasıl algılandığınızı bilmenin tek yolu budur.
• Eleştiri, ASLA kişisel meselelere kaymamalı, daima olgular üzerinde kalmalıdır.
• Mevcutsa bazı videoları izleyin.
• Oyun öncesi toplantı

Uygulama	için	öneriler:	

Düşünceler
Bu bölümden ne öğrendiniz ve oyun öncesi ve oyun sonrası değerlendirme yetkinliklerinin sağlandığından 
emin olmak için ne yapacaksınız? 

Aşağıdaki oyun durumlarının her birinde oyun öncesini nasıl idare edeceksiniz? 
Ortam 1: U18 Genç takım maçı - 2 genç hakem (1 ila 2 yıl/başlangıç seviyesi)

Ortam 2: yetişkinler maçı - yerel lig - deneyimli hakem (deneyimli alt seviye) + genç hakem

Ortam 3: yetişkinler maçı - bölgesel lig - deneyimli hakem (yüksek seviye) + genç kadın hakem? 

Ne	öğrendiniz?	 Yeni	hakemlerin	bunları	öğrenmesini	nasıl	
sağlayacaksınız?	
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5.7	Çatışma	yönetimi	
Oyunun herhangi bir zamanında oyuncular, antrenörler ve taraftarlar arasında çatışma çıkabilir ve 
hakemlere yansıyabilir. 

Hedef	 Seviye	 2:	 Ders	 sonunda,	 hakemler	 ne	 gibi	 çatışmalar	 çıkabileceği	 anlayıp	 bunları	 farklı	
seviyelerde	çözmek	için	bir	dizi	yöntem	öğrenmiş	olacaklar.

Bilgi
Oyunun kontrolünü sağlamak için kuralları iyi bilmek ve sahada iyi bir konum almak yeterli değildir. 
İyi kararlar da çatışmaların ortaya çıkmayacağını garanti etmez. Çatışmaların ateşlediği duygular, 
hakemin gerektiği şekilde oyun yönetmesine engel olabilir. Hakemin kendine güvenini azaltıp yetersizlik 
duygusunu tetikleyerek motivasyon kaybına sebep olabilir. Hakemin iletişim, sezgi, önleme, yumuşatma 
veya çatışmaları çözme becerisi, kontrollü ve sakin hareket etmesini sağlamada belirleyicidir. Bu beceriler 
genellikle deneyimle kazanılır. 

Eğitim ve hazırlık sayesinde hakemlerin bunları çok daha kısa zamanda kazanmaları mümkün olur. 
Çatışmayı yönetme becerisi sadece deneyimli hakemlerin yetkinliği olamaz. Başlangıç ve orta seviye 
hakemlerin de çatışmaları idare etmeye hazır olması önemlidir. Çatışma yönetimi eğitimi, hakemlerin 
kendi performanslarını etkilemeden oyunun kontrolünü sürdürme veya yeniden kazanmalarına yardımcı 
olacaktır.
Bu dersin amacı:
• eğitmene bu kavramı anlatması için teorik ve pratik araçlar sunmak 
• genç hakemlere bu zorlu durumları daha fazla özgüvenle karşılamanın araçlarını göstermek 
• öğretim için bazı yollar önermek
Hakem eğitmenlerinin kullanabileceği bazı araçlar: Slayt Sunumu, Çevrimiçi Video Klipler, Video Kliplerin 
Çevrimiçi Analizi, 

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler	 Tutumlar	  Bilgi Beceriler	 Tutumlar	

Çatışma	Yönetimi
Neden 
ve ne tür 
çatışmalar 
çıkabilir? 

Oyun sırasında 
potansiyel çatışma 
alanlarının 
farkında olma

Odaklanmış, 
rahat ve 
kontrollü 
kalma 

 Çatışma nedir 
ve olası ortaya 
çıkma alanı 
nerede? 

Farklı çatışma 
seviyeleriyle 
başa çıkma 
becerileri 

Çatışmayı 
çözmeye 
yönelik pozitif 
yaklaşım 

Olası çatışmanın 
derinliğini 
belirleme 

Pozitif olma 
ve insanlara 
saygı 
gösterme

 Çatışma 
yönetimi 
tekniklerinin 
çeşitleri 

Sebepleri ve 
çözümleri analiz 
etme

Zamanlama ve 
iletişim türü

Çatışma alanlarıyla 
ilgilenmeyi ya 
da yok saymayı 
değerlendirebilme 

 Neden ve ne 
tür çatışmalar 
çıkabilir?

Kendini kontrol 
etme becerileri

Genç hakemleri 
korumak/
desteklemek 
için pozitif 
yaklaşım 
benimseme 
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Giriş
Hakemin görev alanı zorlu  olabilir. Kendine güvenen bir hakem için bile çatışmayla baş etmek zordur. 
İyi hakemlik, çatışmayla pozitif ve profesyonel bir yaklaşımla baş etmeye dayanır. Hakemler, oyunu ve 
katılımcıların davranışlarını kontrol etmek zorundadır. Oyunun adil ve iyi koşullarda oynandığından emin 
olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Hakemler, taleplere karşı tetikte olmalı ve çatışmaya yol açabilecek durumları öngörmelidir. İletişimde makul 
sınırları hakemler belirler. Katılımcılar tarafından suistimal edilmeyi veya yönlendirilmeyi kabul edemezler.
Tanım
Çatışma, en az iki insan arasındaki uyuşmazlık durumudur. 
Çatışma şu türden duygular içerir:
 • öfke, 
 • hayal kırıklığı, 
 • korku, 
 • üzüntü, 
 • içerleme, 
 • nefret. 
Bazen istismar ve/veya şiddete neden olabilir veya teşvik edebilir. Çatışmalar nasıl ortaya çıkar? Basketbolda 
çatışma çoğunlukla şöyle ortaya çıkar:
Katılımcılar arasında penaltı/ihlal/düdük çalma/çalmama üzerine bir anlaşmazlık
 • Bir hata 
 • Hakemin taraflı davranması veya oyuncularca/antrenörlerce taraflı algılanması
 • Hakemin talimat veya kararlarının yanlış anlaşılması
 • Katılımcılar arasındaki tahrik edici, aşağılayıcı konuşma
 • Sahada şiddet
 • Katılımcılarda oluşan hayal kırıklığı 
 • Hakemliği etkilemek için kasıtlı girişim

Çatışmayı	en	aza	indirme
Sporda çatışmanın kaçınılmaz olduğu durumlar mevcuttur, ancak çatışmayı en aza indirecek stratejiler 
geliştirmenin hayati önemi vardır. Çatışmanın kaynakları önceden tespit edilince, hakem çıkacak çatışmayı 
engellemeye çalışmalıdır. Çatışma ortaya çıktığında, hakem bunu çözmeli, insanları yatıştırmalı ve oyunu 
daha iyi bir atmosferde sürdürmelidir. 

Nasıl	davranmalı?
Önlemek her zaman çare bulmaktan daha iyidir!
Eğer erken tedbir alınırsa, çatışma çıkma ihtimali daha azdır.
Genel Tavsiye
Kural ihlallerine derhal tepki göstererek rakipleri varlığınızdan haberdar edin. Katılımcılar/takımlar hakkında 
geçmiş bilgilerinizden bağımsız olarak daima objektif kalın.
Kararlar ve iletişimde kesin ve açık olun. Kesin görünün ve kesin davranın - bu hakeme saygı kazandırır. 
Hararetli durumlarda açık ve kesin konuşun. Bu, durumun yönetilmesinde güveni gösterir.
 • Ortam “ısınmaya” başlarsa, sakin kalın. 
 • İleri seviye:
 • Eleştirileri kişisel almayın. Antrenör ve katılımcıların oyunu hakemden farklı değerlendirdiğini 
  unutmayın.
 • Takınılacak tutum 
 • Durumu alevlendirebilecek herhangi bir davranışı derhal durdurmaya/yatıştırmaya çalışın. - Her 
  durumda görünür bir sükunet sağlayın. - 
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 • Her olaya rağmen güç ve güven sergileyin.
 • Kısa, açık ve kesin bir cevap geliştirin.
 • İletişime açık olduğunuzu gösterin.
 • İleri seviye:
 • Sahanın varlığını hissettirin.
 • Önleyici olun, tutarlı kriterler koyun. 
 • Durmaları için fırsat tanıyın. Kötü davranışı önleyin.
 • Kaçınılacak tutum
 • Küstah tutum (göğüs ilerde, baş ve omuz arkada) takınmayın.
 • Talepleri/istekleri görmezden gelmeyin.
 • Görünür kızgınlık sergilemeyin. 
 • Muhatabınıza dokunmayın. 
 • Ani hareketler yapmayın.
 • Bağırmayın.

Çatışmayı	çözmek	için	ipuçları
• Profesyonel	 olma: Hararetli durumlarda tane tane konuşun ve sakin kalın. Bu, durumun 

yönetiminde güveni gösterir. Tartışma veya münakaşadan kaçının, haksız kararlarla blöf yapmaya 
çalışmayın, kural kitabında veya düzenlemelerde geçen kelimelere/cümlelere referans verin, 10 
kelimeyi geçmeyen kısa cümleler kurun. 

• Adil	olma: Ne pahasına olursa olsun takıma veya kişiye karşı önyargıdan kaçının. Bir hakemin en 
kıymetli varlıklarından biri tutarlılıktır.

• Açık	ve	özgüvenli	olma: Savunmaya geçip eylemlerinizi haklı göstermeye çalışmayın. Kararlarınızı 
uygun zamanda, olgu ve kanıtlara dayanarak açıklığa kavuşturun. Düz durun; boyun eğer şekilde 
bükülerek ya da kibir gösterir gibi omzunuzu arkaya atarak durmayın. 

• Kararlı	olma: Uygunsuz davranışa hızlı ve kararlı biçimde cevap verin. Sınırları kibar, profesyonel ve 
kesin biçimde koyun. Kararlı ama zarif bir ton kullanın - video klibi LI 01

• Muhatabınızla	mesafeyi	 koruma (özel alan): Doğrudan temastan (insanları ayırma hariç) veya 
tartışmayı imkansız kılacak uzaklıktan kaçınmak için asgari mesafeyi koruyun (1 metre uygun 
mesafededir). Takım sıra bölgesine veya antrenör bölgesine girmeyin.

• Hatalarınızı	 gözden	 geçirme:	 Olası hatayı fark etmek, gözden geçirmek ve düzeltmek sayısız 
çatışmayı çözer. 

• İleri	seviye
• Sakin	kalma: Aşırı tepki vermeyin. Rahat olun ve sade bir duruş/beden dili benimseyin. Nesnel ve 

tarafsız bir dil kullanın. Yavaş konuşun ve muhatabınızın daha yüksek sesle konuşmayın.
• Sorunu	 tespit	 etme: Tüm tarafların duygularını bir kenara koymaya çalışın. Duygular durumu 

kaçınılmaz olarak alevlendirir. Olgular ve mevcut kanıtlarla ilgilenen hakemin, adil ve uygun karar 
verir görünmesi daha olasıdır.

• Kişi	değil,	davranış	veya	olgular	üzerinde	durma: yargılamayın/hedef göstermeyin/saldırmayın. 
“Sen...”, “Ben...” demekten kaçınıp olgulardan bahsedin: “Davranışınız doğru değil”, “Benim kararım...”, 
“Bu...” gibi. Sadece olgular ve davranışları inceleyin. Kişilere işaret etmeyin.

• Kişiyi	dikkate	alma: İnsanlar nesne değildir ve böyle muamele görmekten hoşlanmazlar. Söyleyecek 
bir sözleri olduğunu kabul edin ve onları terslemeyin.

• İletişim	kuran	olma: İletişimde mutlaka onaylanma gerekmez, en önemli nokta anlaşılmaktır. Bir 
mesajın %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonlamasıyla, %7’si kullandığınız kelimeler aracılığıyla iletilir.



62

İstismar	ile	baş	etme:
• Sportif ortamlar ve karşılaşmalar seyirciler de dahil olmak üzere tüm ilgililerde çok fazla duygu ve 

tutku uyandırır. Hoş bir stil, gülümseme ve sakin tavır sergileyen bir hakem, katılımcılar, antrenörler 
ve çoğu seyirciyi de olumlu yönde etkileyebilecek pozitif bir ortam yaratır.

• Hakemin seyircilerle göz teması veya sözlü yanıt gibi yollarla etkileşime girmemesi önemlidir, zira bu 
mağdur hisseden seyirciyi daha fazla kışkırtabilir.

• Hakemler, yorumları akıllarında çıkarıp ellerinden geldiğince görmezden gelmelidir. Bu, nerede ne 
olduğunu gözlemleme ve pozisyon alma gibi hakemliğin önemli yönlerine odaklanarak başarılabilir. 
Yorumları görmezden gelememek, hatalı hakem kararlarına yol açan konsantrasyon eksikliğine ve 
yanlış odaklamaya neden olabilir.

• İstismardan endişe duyan hakemler, bununla baş etmeye yardımcı olmak için başkalarından destek 
almalıdır. Deneyimli hakemlerle konuşmak, istismar ile ilgili ek stratejiler veya yeni bir yaklaşım 
geliştirmeye yardımcı olabilir.

İstismarlar	ve	özel	durumlar	ne	zaman	ve	nasıl	rapor	edilir?
• Basketbol organizasyonları, genellikle hakemlerin farklı durumlarda izlemesi beklenen çeşitli 

prosedürlere sahiptir. 
• Hakem bu prosedürlere aşina olmalı ve ciddi bir olayın ne zaman ve nasıl bildireceğini bilmelidir.
• Katılımcılar arasındaki şiddet (örneğin, darp içeren her tür kavga) ya da hakeme karşı şiddet 

(fiziksel saldırganlık, doğrudan sözlü ısrarlı/tekrarlanan ihlaller ve benzeri) her türlü olay, Basketbol 
Karşılaşma Organizatörüne bildirilmelidir.

Kaynak
A. (2005). Officiating General Principles Curriculum Introductory Level Officiating. Retrieved February 5, 

2016, from http://www.ausport.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/131219/OfficGPIntroCurriculum.
pdf 

B. (2012). FIBA Guidelines for referee Education Volume 5 – Fair game for all http://www.fiba.com/
pages/eng/fc/expe/refe/p/openNodeIDs/21467/selNodeID/21467/guidelines_volume5.html

Uygulama	için	öneriler:	
• Hakemlere çatışma deneyimlerini ve bunun duyguları ve performansları üzerindeki etkisini sorun 
• Hakem ve antrenör/oyuncu arasındaki veya oyuncular ve/veya antrenörler arasındaki çatışma 

durumlarını içeren farklı senaryoları rol canlandırma oyunuyla uygulatın 
• Farklı çatışma durumlarının yönetimi için video analizi 
• Farklı çatışma seviyelerinin yönetimi için yapı oluşturma 
• Çatışma yönetimiyle ilgili farklı yetkinlikleri ele alan değerlendirme tablosunu kullanma 

Düşünceler
• Bu bölümden ne öğrendiniz ve çatışma yönetimiyle ilgili yetkinliklerin sağlandığından emin olmak 

için ne yapacaksınız? 

Ne	öğrendiniz?	 Yeni	hakemlerin	bunları	öğrenmesini	nasıl	
sağlayacaksınız?
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5.8	Takım	çalışması	ve	iletişim		
Hakemlerin takım halinde çalışması şarttır, aksi halde müdahalede oyunu da etkileyen tutarsızlıklar oluşur. 
Bu nedenle, hakemler arasında iletişim esas olarak ele alınmalıdır. Oyunun sorunsuz biçimde yürümesi 
için takım çalışması gerekir. Ayrıca, oyunun sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için oyuncular, antrenörler 
ve oyunla ilişkili diğer önemli katılımcılarla iletişim de gereklidir. 

Hedef	Seviye	2:	Bu	dersin	sonunda,	hakemler	takım	çalışması	ve	etkili	iletişimin	değerini	kavramış	
olacaklar.	

Yetkinlikler	

Bilgi	
1.	Takım	çalışması	nedir?
Takım çalışması, ortak bir amaca ve ortak performans hedefine kilitlenmiş bireylerden oluşan, sorumlu 
oldukları konuda ortak yaklaşımlara sahip, koordineli çalışan ve birbirini tamamlayan niteliklere sahip bir 
topluluktur.

Takım arkadaşları bir araya gelir ve tek başlarına olduklarından daha büyük bir varlık oluştururlar. “Hiç 
kimse her şeyi bilemez!”. Bireysellik, takım içinde ve takım hedefi doğrultusunda eritilmelidir. Bunlarla 
birlikte verimlilik oluşturan bir sinerji ortaya çıkar. Takımda “ben” değil, “biz” vardır. Başarılan iş “benim” 
değil, “bizim” ürünümüzdür.

Takım çalışması, solisti olmayan bir orkestraya benzer ve bu orkestra gücünü uyumdan alır. Orkestra üyeleri 
birbirleriyle sürekli etkileşim halindedir. Kendi performansları kadar diğer üyelerin performanslarından 
da eşit oranda sorumlulardır. Takım içinde etkileşimi arttırmanın yolu doğru iletişimden geçer. Takım 
arkadaşları, hep birlikte bir bütün oluşturduklarını unutmadan birbirlerine güvenmeli, güvenilir ve saygın 
bireyler olmalıdırlar. Takım üyeleri arasında olumlu geri bildirim olması da doğru görevin iyi yapılması için 

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler	 Tutumlar	  Bilgi Beceriler	 Tutumlar	

Takım	çalışması	ve	iletişim
Hakemin/masa 
hakemlerinin 
bir takım 
olarak 
anlaşılması 

Takım içinde 
pozitif iletişim 

Takım 
yaklaşımına 
sahip olma ve 
sorumlulukları 
paylaşma 

 Diğer hakemler, 
antrenörler ve 
oyuncularla 
nasıl pozitif 
iletişim kurulur? 

Konuşma 
ve dinleme 
becerileri 

Herkesin 
görüşlerine 
değer verme 

Farklı görüşleri 
kabul etme 
ve saygı 
çerçevesinde 
cevap vermeye 
açık olma 

 sözlü veya 
sözsüz farklı 
iletişim yolları

Doğru şeyi 
doğru zamanda 
söyleme ve 
çatışmayı en 
aza indirmenin 
yollarını arama 

İletişimin 
açık, adil ve 
doğru tonda 
olduğundan 
emin olma 

İletişim için 
doğru zamanı 
seçme 

İşler iyi 
gitmediğinde 
meslektaşlara 
destek olma 
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çok önemlidir. Takımda hiç kimse “Kimin umurunda, bu benim işim değil.”, “Ben bunu yapmam.” deme 
rahatlığına sahip değildir. Hem başarıda hem de başarısızlıkta herkes pay sahibidir.

Takım içi iletişim iyi değilse, iletişimin aksadığı veya hatalı olduğu noktalar tespit edilmelidir ve bu takım 
liderinin işidir. Takımlar lidere ihtiyaç duyar. Lider yöneticiden çok bir rehber, mentor veya antrenördür. 

“Bir	araya	gelmek	sadece	başlangıçtır.	Yan	yana	durmak	gelişme	sayılabilir.	
Ancak,	hep	birlikte	çalışmayı	sağlamak	gerçek	başarıdır.”	

Henry	Ford

“Siz bir takımsınız” diyerek insanları motive etmek, takım olduklarını hissedip başarılı olmaları için yeterli 
değildir. Bir takım kurmak kadar takımın çalışma ilkelerini tanımlamak da gereklidir. Bunun yanı sıra, 
kişilik çatışmalarını, bireysel gizli gündemleri, genişlemiş egoları ve kayıtsızlık/duyarsızlık/boş vermişlik ve 
hatta agresiflik gibi yıkıcı duyguları da yönetmek gerekir.

2.	Takım	kurma	ihtiyacı
Takım çalışması farklı bilgi, beceri ve deneyime sahip bireylerin bir araya gelmesi ve bir “bilgeler topluluğu” 
oluşturup ortaklığa değer katması demektir. Takım çalışması, problemleri yaratıcı bir şekilde çözme ve 
başarı yollarını bulma ile ilgili bir görevdir.

Öte yandan, her sorunun 
takımlar tarafından 
çözülebileceğini ve takım 
çalışmasının, her koşulda 
bireysel çalışmadan daha iyi 
sonuç vereceğini düşünmek 
yanlıştır. Bireysel olarak daha 
verimli şekilde çözülebilecek 
görevleri takımlara 
yönlendirmek başarısızlığa 
yol açar. 
Bu nedenle, takım kurma 
ihtiyacı farklı insanların 
sahip olduğu bilgi, deneyim 
ve becerilerin aynı zamanda 
kullanılmasının gerekli 
olduğu durumlarda ortaya 
çıkar.

Etkin bir takım çalışması için, amaç belirlemek, uygun takım üyelerini bir araya getirmek ve grup içi 
dinamikleri yönetmek gerekir. Takım kurmak, aynı zamanda yaratıcı bir çalışmayla verilen sürede sonuca 
ulaşacak bir “sistematik” oluşturmayı da gerektirir.

Günün şartlarına uygun takımlardan, çok hızlı ve esnek olması, uyumlu olmaktan çok “verimli bir çalışma 
ortamında” yaratıcı çözümlere ulaşması beklenir. 
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Takım	Çalışmasıyla	Fark	Yaratma
Bir organizasyon, başarılı olmak için nitelikli paydaşlara ihtiyaç duyar. İnsan sermayesi güçlü değilse, 
sahip olunan maddi kaynaklara rağmen başarı mümkün olmaz. Basketbol takımlarının başarısı oyuncu 
kalitesiyle doğru orantılıdır.

Takım ruhu, egolarını geri planda tutup takımın başarısı için mücadele veren kişilerle elde edilir. Takım 
üyeleri hem bireysel olmalı hem de takımla bütünleşmelidir. Takım olmak, aynı değerleri paylaşarak ortak 
amaca kilitlenmiş olmak demektir.

Başarılı olmak için, finansal fırsatlar, nitelikli 
insanlar, güçlü bir lider ve şans gereklidir, 
ancak takım üyelerini birbirine bağlayan 
“amaç uyumu” yoksa başarı mümkün değildir. 
Amaç uyumu, sadece ortak amaca kilitlenmiş 
olmakla sağlanmaz. Bir şirketin satış hedefi, 
bir takımın sezonu ligin ilk sırasında bitirme 
hedefi veya hakemin sezon boyunca kuralları 
çok dikkatli şekilde uygulaması “amaç” 
sayılmaz. Hedefe ulaşmak bir performans 
kriteridir; ancak amaç, bir kişinin veya ekibin 
hedefe ulaşma iradesinin arkasında yatan 
nedenle ilgilidir. Amaç, insanların inançları ve 
değerleri ile ilgilidir. Hedefler ölçülebilir, fakat 
amaç ölçülemez. Amaç, insanın varoluşuyla 
ilgili daha derin bir kavramdır.

İyi bir takım yalnızca iyi hakemlerden oluşmaz; 
takım üyelerini birbirine bağlayan görünmez 
bir bağ da gerekir. Takımda, bu kimyayı 
yakalamak için hakemleri heyecanlandıran 
bir “amaç uyumu” olmalıdır. Bu uyumu 
yakalamış takımlar, tüm ihtimallere rağmen 
uyum içinde çalışarak başarıya ulaşır.

En kaliteli oyunculardan oluşan takımlar onlardan beklenen başarıyı gösteremezken, onların niteliklerinin 
yarısına sahip takımlar takım ruhu ve amaç uyumu sayesinde daha başarılı olurlar.

Orta kalitede oyunculardan oluşan bir takımın mücadele gücü, özgüven, dayanışma ve motivasyon gibi 
özelliklerin etkisiyle yüksek kalitede oyunculardan oluşan takımdan daha başarılı olması bu sebebe bağlıdır. 
Eksiklikler ve zorluklar nedeniyle sınırlı imkanlara sahip takımların başarısı ise kendilerini adayabildikleri 
bir amaç uyumuna sahip olmalarında yatar.
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Takım ruhu parayla satın alınmaz. Para, insanlara 
işlerini yürütmek ve yaşamlarını sürdürmek için 
gereken araçtır, ancak onları takım yapmak için 
yeterli değildir. Dünyanın her yerinde, amaç 
uyumunu yakalayan ve fark yaratan takımların 
topladığı beğeni, para ile satın alınamayan bir başarı 
ortaya koydukları gerçeğiyle ilgilidir. Ancak, takım 
ruhuna yatırım yapılabilir; eğitimlere katılmak, 
stratejik yaklaşımlar gibi meta uygulamaları, ortak 
projelerdeki görev ve sorumluluklar ve ortak karar 
alma fırsatları takım ruhunu geliştirir.

4.	Takım	Olma	Aşamaları

Birinci	Aşama	 Oluşum	(Oluşum	Aşaması)
 Bu tanışma ve alışma aşamasıdır ve bireyler resmi ve özenli bir yaklaşım sergiler.
 Oluşum aşaması
 Takım üyelerinin bir araya gelmesi takımların oluşmasında ilk aşamadır. Takım üyeleri  
 kendilerine “Burada benden ne bekleniyor?”, “Takımda başka kim var?” gibi sorular sorar. 
 Bu aşamada dikkat edilmesi gereken, takım üyelerini birbiriyle tanıştırmaktır. Genellikle,  
 bu aşamayı başarıyla ilerletmek için bir lider gerekir.

İkinci	Aşama	 Fırtına	(Fırtına	Aşaması)
 Baskın karakterlerin görev çatışmaları, belirsiz roller nedeniyle çatışma potansiyeli
 Fırtına Aşaması 
 Bu aşamada takım üyeleri bireyselliklerini ortaya koyar ve kendileriyle uyumlu olan diğer
 takım üyeleriyle bir araya gelirler. Bu aşamada, takım üyelerine kendilerini ifade etme 
 fırsatı sağlayarak kişiliklerini göstermelerine izin vermek verimli takım oluşum sürecini 
 hızlandırır. Bu süreçte takım lideri, farklı seslerin çıkmasına olanak verip ortak bir   
 zeminde toplanmaları için fırsatı sunmalıdır.

Üçüncü	Aşama	 Kural	Koyma	(Uyum	ve	Kuralları	Belirleme	Aşaması)
 Kaynakların ve araçların belirlenmesi, benimseme, karşılıklı fikir alışverişi, açık geri  
 bildirim sağlama
 Uyum Aşaması
 Takım üyeleri, ortak amaca olan bağlılıklarını inşa etmeye bu aşamada başlar.
 Ortak amaca ulaşmada kullanılan yöntemlerle ilgili ortak anlayış da bu aşamada ortaya 
 çıkmaktadır. Bu aşamada takım liderinin görevi, rolleri ve iş süreçlerini net ve açık bir  
 şekilde belirlemektir.

Size	göre	kusursuz	bir	takımın	ne	olduğunu	açıklayın.	
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Dördüncü	Aşama	 İşleyiş	(Verimlilik	Aşaması)
  Üretkenlik, esneklik, açıklık, verimli sorun giderme ve işbirliği iradesinde yüksek  
  potansiyelin gözlemlenmesi.
  İşleyiş/Verimlilik Aşaması
  Takım üyeleri, görevlerini ortak bir amaca kilitlenmiş olarak yerine getirir. Liderlik, bir 
  makinenin dişli çarkına benzer şekilde takım içinde dolaylı bir biçimde çalışmaya başlar.

  Yeni oluşan her takım, bu dört aşamadan geçer ve yeni takımlarda fırtına aşamasını 
  yaşamak da uyum aşaması kadar doğaldır. Burada önemli olan, fırtına aşamasını  
  doğru zamanda tespit etmek ve uyum aşamasına geçişi teşvik etmektir

5.	Takım	Olma	Şartları
5.1.	Takım	Lideri

Öncelikle, ekibi ortak bir amaç doğrultusunda yönlendiren etkili bir lider olmalıdır. Lider, ekibin amacını 
canlı tutmalı ve herkesi aynı frekans ve tempoyla amaca uygun olarak etkinleştirmelidir. Takım ruhunu 
yakalamak için, sadece aynı hedefe yürümek değil, aynı frekansta olmak da gerekir. Kimseyi geride 
bırakmadan herkese yön gösteren lider, sinerji hissi verir ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Takım lideri, 
her takım üyesinin farklı ve doğal becerilerinin farkında olmalıdır. Bilgi, deneyim, koordinasyon becerileri 
ve algılama seviyeleri gibi her türlü özelliği bilmelidir. Takım lideri, takım kurulurken takım üyelerini 
yetenek, algı düzeyi, deneyim gibi özelliklere göre gerekli olan alanda konumlandırır ve her üyeye gerekli 
alanda destek sağlar.

5.2.	Takım	Ruhu

Takım içinde, “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışı hakim olmalıdır. Takım üyeleri arasındaki 
ilişki ve iletişimi canlı tutmak esastır. Herkes, her an başkasıyla diyalog kurmalıdır. Herkes birbirine 
yardım ve destek sağlamalıdır. Sorunların karşılıklı anlayışla çözümü, takım üyelerinin birbirine güvenini, 
duygusal bağlarını ve aidiyet duygusunu besler. Her takım üyesi, sorumluluklarını yerine getirirken diğer 
üyeleri düşünerek hareket etmelidir. Kendi işini aksatmanın, takımın ortak çalışmasını da aksatacağını 
bilmelidir. Takım üyeleri kendilerini birey olarak değil, bütünün ayrılmaz bir parçası olarak görmeli ve 
kendisi olmasa takımın da var olmayacağını bilmelidir. Her takım üyesi, takım arkadaşları için ahlaki bir 
unsur oluşturmalıdır. Onları çalışmaya yönlendirmeli, kalıcı olmalarını sağlamalı, başarılarını takdir etmeli 
ve yenilgiye uğradıklarında üzüntülerini paylaşmalıdır. Takım üyeleri arasındaki dostluk takım çalışmasıyla 
sınırlı kalmayıp günlük hayatta da devam ederse, takımın başarısı artar.

“Herhangi bir vagonu bozulunca hedefe varmakta zorluk çeken bir tren gibi, bozuk takım bilinci de başarıya 
ulaşmayı zorlaşacaktır.”

5.3.	Teşvik	ve	Motivasyon

Takımdaki herkes, birbirini “daha iyiyi”, “mükemmeli” gerçekleştirmek ve en iyi sonucu elde etmek için 
teşvik etmeli ve desteklemelidir. Lider bu duyguyu ekibe vermelidir. Böyle çalışan takımların mücadele 
azmi ve başarı seviyesi artar. Bu duygu ile elde edilen başarı, sonuçların ötesinde bir memnuniyet ve 
motivasyon hissi yaratır.
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5.4.	Takımın	Amaç	ve	Görevinin	Benimsenmesi

Olağanüstü başarılar, büyük bir inançla mücadele eden takım oyuncularıyla elde edilir. Takımın amacını 
kabul etmeyenlerin takımda yeri yoktur. Amaç, zorla benimsetilecek bir kavram değil insanların gönüllü 
buluşma noktasıdır. Gönüllü amaç uyumu, takım arkadaşları arasında görünmez bağlar oluşturur.

5.5.	Görev	ve	Sorumlulukların	Netlik	Boyutu

Takım üyelerinin rollerinin net ve açık şekilde belirlenmesi takımın çalışmasını kolaylaştırır. İyi bir takımda 
herkes kimin ne yapacağını bilir. Bir takım, farklı özelliklere sahip üyelerden oluşur. Hiç kimse birbirine 
benzemez ancak her bireyin katkısı önemlidir. Takımda hiç kimse diğerinden daha “önemsiz” ya da 
“değersiz” değildir. İş hayatında veya sporda iyi bir takım, farklı alanlarda uzmanlaşmış, farklı yeteneklerde 
insanların toplanmasıyla oluşur.

5.6.	Takımda	Eşitlik	ve	Hakkaniyet

Hem iş hem spor dünyasında yıldız oyuncular vardır. Bu oyuncular, takım arkadaşı olmanın yanı sıra 
herkesin kabul ve takdir ettiği yeteneklere sahiptir. Yıldız oyuncuların ön planda olması ve onlara daha 
fazla atıf yapılması doğaldır. Bu nedenle, takım arkadaşları yıldız oyuncuların “eşitler arasında daha eşit” 
bir konuma sahip olduklarını kabul etmelidir. Hakkaniyet bunu gerektirir. Başarılı olmak isteyen takım 
arkadaşları, en iyi oyuncuları takımda tutmak ve onlarla amaç uyumunu sağlamak ister.

5.7.	Takım	Olmanın	Keyfi

Birlikte mücadele etmenin keyfini çıkarmak ve işi bir keyif kaynağı haline getirmek, takım ruhunun 
çimentosudur. Birlikte eğlenebilen takımların enerjileri dışarıya yayılır. Neşelenmek, gülmek, keyiflenmek 
ve birlikte eğlenmek, son derece zor bir hedefe ulaşmak için enerji kaynağı olur. Takımın sergilediği 
mücadelenin kaynağı bu enerjidir. 

5.8.	Olumlu	ve	Olumsuz	Geri	Bildirim,	Keşif	ve	Teşvik	Etme

Liderin, her takım üyesinin sonuca katkısını ayırt edip takdir etmesi ve olumsuz davranışlara bire bir 
görüşmeler yoluyla geri bildirim vermesi çok önemlidir. Takdir motivasyonu arttırırken, etkili ve sağlıklı 
geri bildirim oyuncu için kendini geliştirmenin yolunu açar. Bireyler takdir gördüklerini ve katkılarının bir 
anlam taşıdığını düşündükleri takımlara daha fazla katkıda bulunup fedakarlık yapmak isterler. Takımı 
gerçek bir takım yapan birlik ve dayanışma hissi, bu şekilde güç kazanır. Takım ruhuyla çalışan kişiler, 
yaptıkları işte bir anlam bulurlar. Başarının en önemli kaynağı da bu anlamdır.

Çok uygun olanakları ve yetenekli yıldız oyuncuları olan takımların başarısız olmaları, oyuncuların 
çalışmasında amaç ve “anlam” bulunmamasıdır.

Hedef bilinci hem iş hayatında hem de sporda çok önemlidir, ancak hedef tek başına yararsızdır. Para 
ödülüne rağmen, herhangi bir amaç uyumu yoksa bireyler yaptıkları işe kendilerini adamaz.
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Başarı, amaca ulaşmak için çalışıp gerçekleştirilen işte bir anlam bulmakla mümkündür. Başarıya giden 
herhangi bir şirket veya takım için, bu amacı bireylere aşılayıp takım ruhunu canlı tutmak için uygun 
koşulları sağlamayan liderler olmalıdır.

6.	Takım	Üyelerinin	Seçimi

Yaratıcı ve yenilikçi takımlar kurmak için, sadece takım üyelerinin becerilerini göz önüne almak yeterli 
olmaz. Seçim yapılırken, bireylerin su ve ateş gibi zıt özelliklere sahipken aynı zamanda birbirlerini 
tamamlayıcı nitelikte olduklarına dikkat edilmelidir. Oluşturulan takım, hemfikir olmaktan ziyade dinamik 
ve yaratıcı olmayı hedeflemelidir. 

Farklı karakterlere sahip takım üyeleri bir araya getirmek, yaratıcılığı ve yeniliği tetikler. Bu nedenle 
her takımda, konu veya sorudan bağımsız olarak analiz eden bir “antropolog”, farklı faktörleri bir araya 
getirerek fikir üreten bir “çaprazlayıcı” ve zorluklara rağmen hayatta kalabilen bir “mücadeleci” olmalıdır 
(Tom Kelly, 10 İnovasyon Şifresi).

6.1.	Etkin	bir	Takım	Üyesi	Olmanın	Kuralları

• Sorunun değil, çözümün parçası olmak (diğer bir deyişle, “Şu an neler yapılabilir?” ve “Sorunun 
tekrar yaşanmasını nasıl önleyebiliriz?” sorularına odaklanmak)  Çözüm odaklı düşünme

• Her kriz aslında gelişim için fırsattır ve “Bunlar hep benim başıma gelir.” diye düşünmek yerine “Bu 
olaydan öğrendiklerimle, bir daha ki sefer ne yapmalıyım ya da yapmamalıyım?” diye düşünmek 
daha iyidir.

• Güvene dayalı açık ve net iletişim tarzı gelişmelidir. “Ben içten ve samimiyim” varsayımıyla hareket 
etmek iş hayatında kabul gören bir tarz değildir. Gevezelik ve samimiyet arasında genellikle ihlal 
edilen ince bir çizgi vardır.

• Ne söylediğinizden çok nasıl söylediğiniz önemlidir. Farklı şekillerde kurulan cümleler, aynı fikri 
ifade etse bile tarz fark yaratır. Tarz doğru seçilmelidir; stil ve üslup konusunda sorun yaşayanlar 
seslerini kaydedip üzerinde çalışmalıdır.

• Kişi, arkadaşlık ve iş ilişkisini birbirinden ayırmalıdır. Böylece, kişisel zararların önüne geçilebilir. Kişi, 
bireylere değil işe, duruma ve gerçekleşen olaya odaklanmalıdır. İyi bir dinleyici ve konuşulanları 
üçüncü kişilere aktarmayan güvenilir bir sırdaş olmalıdır.

• Takım içinde gruplaşma olmasına izin verilmemelidir.
• Esnek olmak, değişimi önemsemek ve değişiklik yapmak konusunda özenli olunması gerekir. Kişi, 

değişime açık olmalı ve değişimi önemsemelidir. Kusurlar belirlenmeli ve düzeltilmelidir.
• Takım üyeleri birbirlerini motive etmelidir.

6.2.	Takım	Çalışmasının	Kazananları

• Takım olarak amaçlarının farkında olanlar
• İyi tanımlanmış sorunlar ve belirgin amaçlarla çalışmaya başlarlar
• En iyi şekilde örgütlenirler
• Etkileşimli çalışma kapasiteleri yüksek ve süreklidir
• Kaliteli araçlar ve süreçler kullanırlar
• Uygun analitik yöntemleri kullanırlar
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• Sorunların çözümü için mümkün olan bütün alternatifleri tanımlarlar
• Çalışmadan değerli sonuçlar elde ederler

Kazanan takımlarda sık duyulan ifadeler:
• “Evet, bu gerçekten benim hatam!”
• “Harika bir iş çıkardınız, tebrikler!”
• “Bu konuda bana ne önerebilirsiniz?”
• “Haydi, bu konuda beraber çalışalım!”
• “Teşekkürler!”
• “Biz”

Takım üyelerinden sıklıkla bu ifadeler duyulur. Eğer bunlar takımın ortak diline dönüşürse, o takımın çoğu 
kez başarılı olacağını söyleyebiliriz.

6.3.	Takım	Çalışmasının	Kaybedenleri
• Takım değil, grup oluşturanlar
• Kendisini takımın altında ya da üstünde görerek kompleks hissedenler
• Zihninde, otorite hakkında sorun olanlar
• Egoist kişiler
• “Kimin umurunda, bu benim işim değil.” diyenler

“Mükemmel insan” arayışı, günümüzde yerini “iyi ve doğru sistem” arayışına bırakmakta; iyi ve doğru 
sistemler de en iyi takımlar tarafından oluşturulur. Bu nedenle, ortak amaç akılda tutulmalı ve takım 
çalışmasına odaklanılmalıdır.

Görev duygusu, kişinin varoluş amaçlarından biridir. Kişi hem görevine hem de üyesi olduğu takıma saygı 
duymalı. İnsanlar yapılarına göre bir aileye, çevreye veya bir gruba ait olmak isterler. Takım çalışmasının 
en iyi yanı, bu aidiyet ve ortak başarı hissini canlı tutmasıdır.

Takım	çalışmasına	uygun	olmayan	kişilerin	özellikleri
• Zararlı rekabetçiler
• İsyan eden ve meydan okuyanlar
• İçe kapanık olan ve bu durumu değiştirmek istemeyenler
• Suya sabuna dokunmayan veya “Yönetici her zaman haklıdır.” diyenler
• Yalnız çalışmayı seven ve takım içinde rahatsız olup sinirli hissedenler

Takım	Çalışmasının	Faydaları

Hızla değişen çevresel koşullar; görev ve sorumlulukların giderek daha karışık hale gelmesi, bireylerin 
sorunlara tek başına etkili çözümler üretmelerini zorlaştırır. Uzmanlar, bu duruma çözüm olarak takım 
çalışmasını gösteriyor.

Geleceğin toplumunda, hızlı düşünen, sorunları yaratıcılıkla çözebilen, doğru ve etkin karar alanlar takım 
çalışması yapanlar olacak. Takım çalışmasının faydaları şunlardır;
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Ne	öğrendiniz?	 Yeni	hakemlerin	bunları	öğrenmesini	nasıl	
sağlayacaksınız?	

• Daha güçlü ve etkin olmanın yolunu açar ve hem bireyleri hem de kurumları çok yönlü olarak 
geliştirir.

• Bireyler arasında işbirliği fırsatları geliştirilip üretkenliğin artmasına neden olur.
• Takım üyeleri başarılı görev dağılımını ve bunun faydalarını öğrenir.
• Takım çalışması ile zaman israfı en aza indirilir ve bu yolla maliyetler düşüp verimlilik artar.
• Takım üyelerinin güçlü yönleri takımın başarısına yönlendirilir.
• Zayıf yönlerini geliştirmek içinse işbirliği imkanı doğar.
• Takım üyeleri, zamanı verimli kullanmayı öğrenir.
• Takım üyelerinin anlaşmazlıklarla başa çıkma kapasitesi artar.
• Ortak amaçlar belirlenir ve takım çalışmasıyla bunlara daha kolay ulaşılır.
• Her takım üyesi, ekibin bir parçası olduğunu bilir; kendisi olmadan takımın ve takım olmadan 

kendisinin yok olduğunu kavrar.
• Takım, yoğun bilgi ve beceri gerektiren kararlar alırken tek bir bireyden daha etkin ve beceriklidir. 
• İşbirliği içinde toplu karar vermek, bireye yüklenecek sorumluluk ve baskıyı ortadan kaldırır.
• Bireysel karar almada tek yönlü bakış açısı mevcutken, takım olarak karar vermek 360 derecelik çok 

yönlü bakış açısı sunar.
• Toplu olarak alınan kararlar, değer ve kültürel normlarla daha uyumludur.
• Bireysel olarak zor alınabilecek bazı riskli kararlar, takımla daha kolay alınabilir.
• Takımda bulunan dayanışma anlayışı ve işbirliği ilişkileri, takım üyelerini bireysel düşünmek ve 

eleştirmek yerine, kararlara katılmaya ve sonuçları benimsemeye yönlendirir.
• Takım üyelerinin, takım içinde ve takım dışında verimli iletişim becerilerini artırır.

“Maçı yetenek kazanır, ama şampiyonluğu takım çalışması kazanır.”	Michael	Jordan

Uygulama	için	öneriler:	
• Belbin gibi bir takım değerlendirme aracı kullanın.
• Bir ekibin nasıl bozulacağını araştıran senaryolar kullanın. 

Düşünceler
Bölümden ne öğrendiniz - takım çalışması becerileri ve iletişimin sağlanmasını nasıl güvence altına 
alacaksınız?
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5.9	Fiziksel	ve	zihinsel	hazırlık		
Başarının önemli bir anahtarı özgüvendir. Özgüvenin önemli bir anahtarı da hazırlıktır. 

Zorlu durumlarla başa çıkmak için hazırlıklı olun.
• Kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak hazırlamak için yeterli zaman ayırın.
• Sizi pozitif hissettirecek bir rutin oluşturun.
• Çatışmalar sırasında daha fazla hazırlık yapmak için size zaman kazandıracak ifadeler hazırlayın.
• Hakemlikten keyif alın ve eğlenin.

Hedef	Seviye	2:	Bu	dersin	sonunda	katılımcılar,	hakemlik	görevine	fiziksel	ve	zihinsel	hazırlık	için	
neler	gerektiğini	anlamış	olacak.	

Yetkinlikler	

Knowledge	
Oyun sırasındaki taleplerle layıkıyla başa çıkmak için zihinsel ve fiziksel hazırlık yeterlidir. Bu, hakemlerin 
hem zihinsel hem de fiziksel olarak oyunun önünde olabilmeleri için önemlidir. 

Zihinsel hazırlık stratejileri:
4-3-2-1 tekniği
Bir noktaya odaklanın
1. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 4 şey
2. Duyduğunuz 4 şey
3. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 3 şey
4. Duyduğunuz 3 şey
5. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 2 şey
6. Duyduğunuz 2 şey
7. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 1 şey
8. Duyduğunuz 1 şey

Nefesle rahatlama
1. Gözlerinizi kapatın
2. Derin bir nefes alın
3. Aldığınız nefesi iki seferde geri verin
4. Bunu beş kez tekrarlayın

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler Tutumlar	  Bilgi Beceriler	 Tutumlar	

Fiziksel	ve	zihinsel	hazırlık
Isınma/
gevşeme

İleri ve 
geri koşma 
alıştırması 

Olumlu 
düşünme 

 Fiziksel spor 
programı 

Koşu/durma/
geriye doğru koşu 

Beden ve zihni 
formda tutma 
disiplini 

Bir rutin 
geliştirme

Bir rutin takip 
etme

 Duyguların 
farkına varma 

Hazırlanma ve 
iyileşme için 
stratejiler 

Rahatlama 
teknikleri

Konsantrasyon 
becerileri 
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Bir uzmandan öğrenme
	 NBA Hakemi Derrick Collins ile All-Access
- “Bir sporcu gibi görünmek istiyoruz.”
- “Beni gevşeten nefes tekniğimdir.”
- “Zihnim zaten odaklanmış.”

Hazırlık stratejileri:
2 dakika
Lütfen, oyun için kendinizi nasıl hazırladığınızı yanınızdaki arkadaşınıza anlatın
4-3-2-1 tekniği
Bir noktaya odaklanın
Şimdi aşağıdakileri zihninizde listeleyin
1. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 4 şey
2. Duyduğunuz 4 şey
3. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 3 şey
4. Duyduğunuz 3 şey
5. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 2 şey
6. Duyduğunuz 2 şey
7. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 1 şey
8. Duyduğunuz 1 şey

Nefesle rahatlama
Nefes Sadece nefes alın, başka bir şey?

Zihinsel hazırlık (Büyük işler başarmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir, kaynak: Steve Jobs)
Lütfen, kendinizi fazlasıyla iyi, özgüvenli veya pozitif hissettiğiniz bir oyun veya durumu (tatil gibi) hatırlayın.

Bir	kalem	alıp	aşağıdaki	soruları	cevaplayın
• Neredesiniz? Yanınızda kim var?
• Şu anda ne görüyorsunuz?
• Ne duyuyorsunuz?
• Ne yapıyorsunuz?
• Nasıl hissediyorsunuz? Vücudunuzdaki his nerede?

Lütfen,	bir	saniye	zaman	ayırın
• Oyun öncesi rutininizi nasıl geliştirebilirsiniz?
• Gelecekte, bir oyuna nasıl odaklanacaksınız?
• Önemli: Stratejilerinizi ne zaman yapacaksınız?

Özet
• Zorlu durumlarla başa çıkmaya hazırlıklı olun.
• Kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak hazırlamak yeterli zaman ayırın.
• Sizi pozitif hissettirecek bir rutin oluşturun.
• Çatışmalar sırasında daha fazla hazırlık yapmak için size zaman kazandıracak ifadeler hazırlayın.
• Hakemlikten keyif alın ve eğlenin.
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Uygulama	için	öneriler:	
•	 Hakemlere,	fiziksel	ve	zihinsel	hazırlığın	önemi	hakkında	sorular	sorun.	
•	 Fiziksel	ve	zihinsel	olarak	iyi	hazırlanmanın	avantajları	ve	hazırlanmamanın	dezavantajlarını	
	 belirleyin.	
•	 Farklı	fiziksel	ve	zihinsel	hazırlık	alıştırmaları	deneyin.	
•	 Fiziksel	formu	test	edilmesi	–			FIBA	Fitness	Test	(daha	uygun	olabilir	mi)

Düşünceler

Bu bölümden ne öğrendiniz ve fiziksel ve zihinsel hazırlık yetkinliklerinin sağlandığından emin olmak için 
ne yapacaksınız?  

Ne	öğrendiniz?	 Yeni	hakemlerin	bunları	öğrenmesini	nasıl	
sağlayacaksınız?
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5.10	Stres	yönetimi				
Hakemler oyun kontrolünün stresli bir deneyim olduğunu bilmeli. Stresin ne olduğunu ve nasıl 
yönetileceğini anlayabilmelidir. 

Hedef	Seviye	2:	Dersin	sonunda	hakemler	stres	ve	stresin	etkilerini	ve	görev	esnasında	bu	etkileri	
nasıl	en	aza	indirebileceklerini	anlamış	olmalı.	

Bilgi	
Eğitsel	amaç:
Genel amaçlar:

1) Eğitmen, stres hakkında genel bilgi sahibi olmalı.
2) Eğitmen, stresli durumları tanıyabilmeli.
3) Eğitmen, sahip olduğu kuramsal bilgiyi stres ve stres etkenlerini tanımlamak üzere kullanabilmeli.
4) Eğitmen, stresin kişi üzerindeki bilişsel, zihinsel, fiziksel, istem dışı, sosyo-duygusal etkileri bilmeli.
5) Eğitmen, stresle baş etme stratejilerine dair bilgi sahibi olmalı.
6) Eğitmen, açıklayıcı örneklerle pratik ve somut tavsiyelerde bulunabilmeli.
7) Eğitmen, kendi bilişsel stratejilerini geliştirmeli.

İlk çalışma aşamaları genel sorularla ilgili olup aşağıdaki paragrafta kısaca açıklanmıştır.

1. Stres nedir? 
2. Hangi kuramsal modeller kullanılabilir?
3. Mevcut baş etme stratejileri nelerdir? 

1.	Stres	nedir?
Tanım
Kişinin iç ya da dış uyarıcılara yönelik taleplere (yük etkileri) veya insan etkenleri ile boyut ve süreleri 
üzerine nesnel taleplerine stres denir– kaynak: Wikipedia

‘Östres’ (Eu-stress- iyi stres) adı verilen stres türü olumlu hisler uyandırarak motivasyon yaratır ve kişinin 
elde ettiği sonuçları iyileştirir. Olumsuz stres olarak kabul edilen etkenlerse sağlık üzerinde uzun vadeli 
etkiler bırakır.

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler	 Tutumlar	  Bilgi Beceriler	 Tutumlar	

Stres	yönetimi
Hakemliğin 
stresli oluşuna 
dair farkındalık

Oyun öncesi 
rahatlama

Hakemliğe 
yönelik 
olumlu tutum 
sergileme

 Stresli 
durumların 
ve potansiyel 
etkilerinin 
farkına varma

Stres yönetim 
tekniklerini 
yeri geldiğinde 
planlama ve 
uygulama

Stres 
yönetimine 
yönelik olumlu 
yaklaşım 
benimseme 

Çeşitli stresle 
başa çıkma 
tekniklerini 
bilme

Stres yönetiminin 
etkisini ölçme 
becerisi
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İnsanların strese karşı verdiği zihinsel ve fiziksel tepkiler tarih öncesi döneme kadar uzanır. Günümüzde 
‘mevcut beceri ve kaynaklarımızı kullanarak ilgili zaman diliminde çözemediğimiz’ sorunlu durumlarla 
karşılaşırız. Buna benzer durumlar kişide savaşma ya da kaçmaya hazır halde sıklıkla kas tutulması, nefes 
darlığı ve çarpıntıya neden olur.

Bu durumlar pek endişe uyandırmasa da tarih öncesi zamanın aksine bugün bu tepkileri yalnızca hayatta 
kalmak için vermiyoruz. Bu tür durumlar çağımızda günlük hayatın bir parçasıyken kaçmaya hazır olma 
halimiz bilişsel düzeyde hala sabittir.

Ayrıca benzer durumlar düzenli olarak tekrarlandığında ve uzun süre devam ettiğinde kişi stres etkisi 
altında kalır veya bu durumları çözemeyeceği hissine kapılır.
 
Basketbolda	Stres
Basketbolda ise oyun katılımcıları, izleyiciler ve çeşitli durumların (gürültü vb.) etkileri nesnel etkenleri 
oluştururken bu etkenlerin algılanışı özneldir. 
Hakem eğitiminde stresle baş etmenin yalnızca basketbolla ilgili olmadığı, bu sürecin hakemin kendisinde 
başladığı vurgulanmalıdır.
Stresin hayatın her alanında (aile, iş ve boş zamanlar) ortaya çıkabileceği ve bütün bu alanların birbirine 
temas ettiği bilinmelidir. Örneğin bir hakem spor salonunda yaşadığı stresi kabul edebilir ancak buna 
ailesiyle ve/veya işinde yaşadığı stres eklendiğinde epey fazla gelebilir. 

Eğitmen, hakemlere hayatlarındaki stres etkenlerini bulmayı ve onlarla mücadele etmeyi öğretmelidir. 
Negatif strese genellikle aşağıdaki yöntemlerle müdahale edilebilir:

- Stresi azaltmaya çalışmak*
- Stres yaratan durumları değiştirmek
- Stres yaratan durumlara karşı benimsenen tutumu değiştirmek

Basketbolda ise, oyun esnasında strese yol açan durumu değiştiremeyeceğimiz için yalnızca birinci ve 
üçüncü seçenekler geçerlidir. İkinci seçenek hayatın diğer tüm alanlarında geçerliliğini korur.

*Stresi çözebilmek için stresin öznel ve bireysel düzeyde deneyimlendiğini anlayabilmek önemlidir. 
Stres genellikle kişinin kendinden beklentisinin yüksek olduğu durumlarda, kendi düşünceleri veya hatta 
varsayımları nedeniyle doğar.

Stres talep ve korkulara, yani stres etkenlerine karşı organizmanın verdiği tepkinin devreye alınmasıdır. 
Stres yaratan faktörler aşağıdaki gibidir:

- Fiziksel stres faktörleri: Gürültü, sıcaklık, soğuk, sıcaklık seviyesinin dalgalanması, hava basıncında 
değişim, açlık, enfeksiyon, yaralanma, ağır bedensel iş, uzun süre otomobil kullanma, uyarıcı 
doygunluğu
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- Psikolojik stres faktörleri: Başarısızlık korkusu, aşırı talep, zorlayıcı durumların olmayışı, yaderklik, 
kısıtlı zaman, kontrol korkusu, sınav korkusu, önemli mülakatlar 

- Toplumsal stres faktörleri: çatışmalar, soyutlanma, davetsiz/istenmeyen ziyaretçiler, yakınlarını 
kaybetme, mobing

 (Kaynak: Litzcke, S. M.; Schuh, H.: Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz, 2010.)

2.	Hangi	kuramsal	modeller	kullanılabilir?

Bu model stresin ve değerlendirmenin öznel olduğunu ve farklı tepkiler gösterilebileceğini vurgular.
 “Farklı kişiler nesnel düzeyde aynı taleplere öznel olarak farklı tepkiler verebilir. Aynı kişiler aynı talebe 
farklı durumlarda farklı tepkiler de verebilir. S-O-T Modeline göre kişi (=organizma) deneyimlere, eğilimlere 
veya mevcut ruh haline göre stres faktörlerini farklı yansıtır.”

 (Kaynak: Litzcke, S. M.; Schuh, H.: Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz, 2010.)
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Lazarus	Stres	Modeli

Stresin	kökenini	açıklamak	üzere	kullanılan	model
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Stresle	baş	etmenin	üç	yolu
Lazarus stresle baş etmenin sorun odaklı, duygu odaklı ve değerlendirmeye dayalı olmak üzere üç farklı 
yolu olduğunu tespit eder.

 Sorun	odaklı	baş	etme	yöntemi
• Bireylerin sorunlu durumları bilgi arayışıyla doğrudan eyleme geçerek ya da geçmeyerek çözmeye 

çalıştığı yöntemdir. Birey bazen duruma uyum sağlayabilir. Bu baş etme stratejisi strese yol açan 
durumun uyarıcı seviyesiyle ilişkilidir. 

 Duygu	odaklı	baş	etme	yöntemi
• Duygu odaklı baş etme yöntemi aynı zamanda psikoloji dahilinde baş etme olarak da adlandırılır. 

Bu yöntemde genellikle bireyler durumun yol açtığı duyguları aza indirmeye çalışır.

Değerlendirmeye	dayalı	baş	etme	yöntemi	
Lazarus “yeniden değerlendirme” terimini iki anlamda kullanır: Sonuçlara yönelik yeniden değerlendirme 
ve baş etme stratejisini yeniden değerlendirme. İkinci anlamın altını şöyle çizer: “Bu düşünceyi ifade 
etmek için bilişsel baş etme terimini de kullandım. Buna göre baş etme edimi, yalnızca kişinin çevreyle 
olan ilişkisini yeniden değerlendirmesiyle stres ve duyguları etkileyebilir.” (Lazarus, Stress and Emotion, 
1999, s. 77).

Stres altındaki kişi artık durumla baş etmek adına çevresiyle olan ilişkisini yeniden düzenleyebilir. 
Değerlendirmeye dayalı baş etme yönteminin temel amacı, stresi yaşamın olumlu bir bakış açısıyla 
okumamızın önüne geçen bir engel olarak görmek ve mevcut kaynakları buna göre davranmak üzere 
kullanmaktır. Bu yöntem ancak somut çözümlerin bulunabilmesiyle işe yarayacaktır (bkz. sorun odaklı baş 
etme yöntemi). Diğer baş etme yöntemleriyle birleştirilmelidir. 

3.	Mevcut	baş	etme	stratejileri	nelerdir?	
• Stresi bilinçli olarak algılama
• Sorunun çözümlerini destekleme
• Kendi önceliklerini belirleme
• Pozitif düşünme: Yapabilirim 
• Özgüveni takdir etme ve destekleme
• Açık iletişim kurma
• Zaman yönetim ve boş zaman yönetimiyle kaostan kurtulma
• Yersiz beklentilere girmeme
• Dinlenme ve spor
• Birlikte eğlenme 

Siz hangi baş etme yöntemini kullanıyorsunuz ya da hangi yöntemin sizin için neden işe yarayacağını 
düşünüyorsunuz?
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Kişi kendine dair yüksek beklentiler içine girmemek, başkalarının yüksek beklentileri olduğunu 
varsaymamak ve negatif düşüncelerin stres etkeni olarak büyümesine izin vermemek için aşağıdaki 
adımları takip etmelidir:

- Yeteri kadar ara verip dinlenin
- Dinlenme yöntemlerini uygulayın (kademeli kas gevşetme, yoga, meditasyon vb.)
- Önceliklerinizi belirleyerek gereksiz yere strese yol açan şeyleri bulun
- Düzenli egzersiz yapın
- Hayatınızın yeterince takdir etmediğiniz olumlu yönlerini görün (zamanımızın %90’ını geri kalan 

%10’u düzeltmek için harcıyoruz)

Eugene	T.	Gendlin’den	hareketle	“Odaklanma”
Kişisel sorunların çözümü için kişisel gelişim teknikleri uygulama

Odaklanma kişisel sorunların kaynaklarını ve sebeplerini bulmak üzere vücut hislerine yoğunlaşarak 
uygulanan bir psikoterapi yöntemidir. Yöntemin çıkış noktası, korku temelli her zihin algısının fiziksel 
tepkilere yol açmasıdır (ter, göğüs sıkışması, mide sıkışması, nefes darlığı, dizlerde titreme vb.). Bu hislerin 
yol açtığı olaylar genellikle unutulur veya engellenirken, vücudun verdiği sinyaller devam ettiği için bu 
sinyallere odaklanılabilir. Böylelikle hisler takip edilerek sorunun aslına yaklaşılabilir. Bu detaylı açıklama 
bu kitapta yer alan Gendlin’in odaklanma kitapçığından alınmıştır.

Oturumun başında odaklanan kişi gözlerini kapar ve sorunu zihninde canlandırır. Sonrasında vücudunun 
(iç bilincinin) verdiği tepkiyi izler. İlkinde hatalı tanımlanan beden tasviri bu tekrar (hissedilen duyum) 
sayesinde giderek kesinleşir. Bu süreç, büyük resmin doğru olduğu bilgisine kavuşularak mevcut durumun 
tamamen çözüldüğü (bedensel değişim) ana kadar küçük ama fiziksel olarak fark edilebilir bir rahatlama 
(hissedilen değişim) sağlar. “Bedensel değişim, sürecin kilit noktasıdır.”

Gendlin bunu rutubetli bir odadan çıkıp ferah hava solumaya benzetir. Odaklanma yoluyla geri kazanılan 
hafıza soruna farklı bakmamızı sağlayarak, genellikle oturum esnasında önceden engellenen çözüme 
giden yolu açar.

Odaklanma oturumunun başarısı süresine bağlıdır. 
• Öz-Yönetim/	Zaman	Yönetimi
• Düzenlemeleri gereken pek çok şey olduğundan bu özellikle genç hakemler için önemlidir.
• Hazırlık ve toparlama kısmı bu sürecin bir parçasıdır. Gecikme gibi stres etkenlerinden uzak 

durulabilir. Bunun hakem eğitimlerinde öğretilmesi pek mümkün değildir.
• Bilişsel	Yöntemler	
• Özel durumları nasıl algıladığımızı ve bu durumlardan hangi (yanlış) varsayımları çıkardığımızı 

düşünerek negatif sarmaldan kurtulabiliriz.
•	 Çatışma	Yönetimi
• Stres, çatışma durumlarını çözecek teknikleri bilerek/ öğrenerek azaltılabilir. (Hemen) her çatışma 

durumunu çözebilirim veya çözüm için gerekli araçlara sahibim hissi/ bilinci kişinin kendini güvende 
hissetmesini sağlar. Bu durum objektif olarak kişilikle ilişkilidir. 
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Ne	öğrendiniz?	 Yeni	hakemlerin	neler	öğrendiğinden	nasıl	emin	
olacaksınız?

Uygulama	önerileri
• Stresli durumları tespit etmek için çeşitli soru listeleri ve egzersizler oluşturun
• Hakemlerde strese yol açabilecek kişisel sorunları ve halihazırda bunlarla nasıl başa çıktıklarını 

bulun
• Basketbolda ve basketbol dışında nelerin strese yol açtığını bulun
• Stres yönetimi tekniklerini tespit edin ve bu teknikleri uygulamayı araştırın  

Düşünceler
• Bu bölümde ne öğrendiniz? Stres yönetimi becerilerinin korunması için ne yapacaksınız?
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5.11	Kariyer	ve	fırsatlar
Hakemlik kendini sporda geliştirerek katkı sağlamak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunar, belirgin 
bir kariyer yapısında ilerleme kaydettirir. Hakemlik görevi özgüven, özsaygı, saygı ve stres azaltma gibi 
birtakım “yumuşak” kişisel becerileri geliştirebilir. Pek çok hakem seyahat etme ve hobisinden para 
kazanma fırsatı yakalarken ömür boyu süren dostluklar kazanır. 

Hedef	 2:	 Hakemler,	 ders	 bittiğinde	 hakemlere	 yönelik	 kariyer	 yapısı	 ve	 fırsatlarını	 anlayıp	
açıklayabilecektir

Yetkinlikler	

Bilgi 
Her federasyonda hakemlerin ilerlemesini sağlayacak farklı bir düzenleyici yapı bulunur. Ancak, tüm 
federasyonlarda hakemlerin tecrübe edinmesine ve performansa dayalı puan kazanarak ilerlemesine 
imkan veren bir rekabet hiyerarşisi vardır. Ayrıca her federasyonda terfi imkanı sağlayan hakem yetenek 
tespiti programı bulunur.

Federasyonlar hem kadın hem erkekler için farklı liglerde, il düzeyinde veya yerel düzeyde, ardından 
ilçe, bölge ve ulusal seviyeye doğru ilerleyen müsabakalar düzenler. Federasyonlar bunların ertesinde 
Uluslararası Federasyon FIBA’ya kendi hakemlerini tavsiye eder. Bu hakemler, her yaş grubunda FIBA’nın 
Avrupa’daki ve olası uluslararası müsabakalarına katılma potansiyeline sahiptir.

Hakemlerin geçmişi oyunculuk, antrenörlük, oyuncu veya izleyicilerin çocukları olma gibi deneyimlere 
dayanır. Ancak, hakemlik yapma motivasyonlarının ardında temel olarak oyuna katkı sağlama isteği yatar.

Hakemliğe başlama sürecinizi anlatabilir misiniz?

Ne gibi bir amaçla hakem olmak istediniz? 

Seviye	1  Seviye	2
Bilgi Beceriler	 Tutumlar	  Bilgi Tutumlar	 Attitudes	

Kariyer	yapısı	ve	fırsatlar
Hakemliğin 
bir sonraki 
aşaması

Gelişim 
potansiyeli 
ve yönünü 
kavrayarak görev 
yürütme

Kişisel 
ve görev 
becerilerini 
geliştirme 
uygulamaları

 Hakemliğin 
bir sonraki 
aşaması

Kariyer planlama
Öz 
değerlendirme
Hedef belirleme

Azim 

İyileşme 
motivasyonu

Federasyon 
dahilinde 
görev 
yürütme 
yapısı
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Başlangıç	seviyesi
Genel	eğitim,	terfi	ve	basketbol	gelişimi
için gerekli unsurlar:

• Basketbol birliklerinin düzenlediği spor gelişimine yönelik genel terfi programları, spor gelişim 
birimleri, eğitim kurumları ve diğer kuruluşlara dahil olup onlardan yararlanın. Hakemlik yapmaya 
yönelik kendi girişimlerinizi geliştirin.

Temel	esaslar	yerine	getirildiğinde	sonraki	seviyelere	ilerleyin.	
Temel	seviyede	hakemlik
Yeni	hakemler	ve	beden	eğitimciler

• İlk seviyede belirli sayıda genç ve yetişkinler basketbola dahil olmaları için tespit edilip cezbedilir. 
Bu kişiler oyuncular, antrenörler, menajerler ve/veya görevliler (hakem ve/veya masa görevlileri) 
arasından seçilir.

• Sonraki aşamada özellikle gençleri farklı disiplinlere yayılan aktivitelere teşvik etmek yararlı 
olacaktır.

• İyi yapılandırılmış bir yaklaşım katılım ve gelişimi artıracaktır.
• Bu süreçte belli sayıda kişi bir sonraki seviyeye yükselmeye hak kazanacaktır.

Hakemlere	yönelik	ikinci	seviyede	düzenlenen	ulusal	müsabakalar
• Alt kategorilerden yükselen, üst seviyeden düşen ya da en yüksek seviyeye ulaşma fırsatı bekleyen 

hakemler.
• Hakem mekaniklerine HAKİM OLMALI ve kuralları çok iyi bilmeliler ki oyunun havasını kuvvetle 

hissedebilsinler. Stresli ve zor durumlarla baş etmeye de hazırlıklı olmalılar. Yüksek formda 
olmalılar. Takımlar, oyuncular ve antrenörler hakkında bilgi edinmeye başlayarak farklı durumları 
yönetmek, ele almak ve tepki vermek üzere ilke geliştirmeye hazır olmalılar.

• TAKIMLAR: Hakem hücumda ve defansta takımların nasıl oynadığını, ribaunt, asist ve serbest atış 
vb. istatistikleri bilmeli.

• OYUNCULAR: Sol/sağ şutörü, rol (pivot, forvet, oyun kurucu), sahadaki bire bir tutumu bilmeli.
• Hakem ANTRENÖRLERİN deneyimini, takımı/oyuncusuna yaklaşımını, onlarla nasıl ilgileneceğini ve/

veya hangi kelimeleri kullanacağını bilmeli.
• EĞİTİM yoğun ve sık olmalı ve Merkez Hakem Kurulu tarafından yürütülmeli. Haftada en az 3 gün 

eğitim/ uygulama ve 2 ila 3 saatlik öz değerlendirme videosu önerilir.
• DEĞERLENDİRME sık yapılmalıdır. Değerlendirenler yüksek nitelikli ve Merkez Hakem Kurulu’nun 

belirlediği resmi standartlara tamamen hakim olacak şekilde eğitilmelidir. 
• FIBA ve diğer üst düzey hakemler, bu seviyeye mensup hakemlere yardımcı olmalıdır.
• İlerleme kaydedecek POTANSİYELE sahip kişiler tespit edilip kişisel gelişim programlarına alınmalı 

(programa uygun seviyede İngilizce kullanımına yönelik giriş dersi dahil edilebilir). Potansiyeli olan 
kişilere yönelik, eğitmenlerin haftada 3-4 gün bire bir çalışacağı mini-klinikler düzenlemek üzere 
Hakem Komitesi’yle birlikte hareket edilmeli.

•  ‘SEÇİLMİŞ HAKEMLERE üst düzey takımların dahil olduğu oyunlarda görev alma fırsatı verilmeli 
(dostluk maçları, sezon öncesi turnuvalar, aşamalar vb.).

• Hakemler bu adımlar ertesinde üst düzey karşılaşmalara yükselebilirler.
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Üst	düzey	hakemin	katıldığı	ulusal	karşılaşmalar
En yüksek standartları karşılayan hakemler

• Olabildiğince sıklıkla uygun fiziksel, zihinsel ve kuramsal eğitim vermelidir. Bu seviyede, Federasyonla 
(Milli Takımla) çalışan bir beden eğitmeniyle çalışmak için son derece uygundur. Hakem özel bir 
program yoluyla hakem kliniği ve eğitimine katılabilecek şekilde hazır olmalıdır. Bir psikologla 
yalnızca iki saatlik seanslarda neyin nasıl doğru yapılacağına dair tüm gruba tavsiye ve/veya cevap 
verilebilir.

• Kurallara uyum, yorumlama, hakem mekanikleri gibi FIBA İLKELERİNE son derece bağlı kalınmalıdır. 
FIBA Ulusal Hakem Eğitmeni bu seviyedeki hakemlerin eğitim, değerlendirme ve testleriyle yakından 
ilgilenmelidir.

• Hakemler, katı ve sistemli TESTLERE tabi tutulmalıdır. İnternet üzerinde bir platformda yapılan testler 
bütün hakem grubunun kontrol edilebileceği; testin sonucunu, ne zaman yapıldığını, cevaplamak 
için ihtiyaç duyulan zamanı, ne kadar zamanda bitirildiğinin takip edilebileceği en iyi yöntemlerden 
biridir. 

• ‘ROL MODELLERİ’ ile hakemlik ülke çapında teşvik edilmeli, alt kategorilerdeki hakemlerin 
eğitimlerine yardım ve destek olunmalı, basketbol promosyon etkinliklerine katılım sağlanmalı, 
eğitim kurumlarına destek sunulmalı vb.

• Emeklilik döneminde hakemliğe DEVAMLI katılım teşvik edilmeli. Ulusal/ bölgesel/ yerel okullarda 
eğitmen, değerlendirici ya da komisyon üyesi görevleri yürütülebilir. 

• Uygun bir süre eğitim alıp deneyim kazandıkça MÜKEMMELLİK seviyesine ulaşılarak FIBA Aday 
Hakem statüsüne yükselerek FIBA Hakemliğine doğru ilerleme sağlanabilir.

FIBA	hakem	adayları
• Adaylar, FIBA kliniklerine katılmak için hazırlanmak üzere ÖZEL EĞİTİMDEN geçmelidir. Adayın 

üzerinde en çok çalışması gereken alanları bilmesine yardımcı olacak şekilde hazırlık programı 
tercihen kişiselleştirilmeli.

• KIDEMLİ FIBA hakemlerinden kişisel mentor veya eğitmen olarak istifade edilebilir.
• FIBA ULUSAL HAKEM EĞİTMENİ, eğitim ve değerlendirmeye yoğun katılım göstermelidir.
• EĞİTİM SÜRECİ ERTESİNDE, FIBA adaylık başvurusu öncesinde FIBA testlerine girmek için üst düzey 

oyunda hakemlikte olabildiğince fazla deneyim kazanılması gerekir.
• FIBA Aday Hakemler Kliniğine katılmadan kısa bir süre önce adayın bir kez daha sınava tabi tutulması 

TAVSİYE EDİLİR. 
• BAŞARILI adaylar FIBA Hakemi olur. Kişi böylelikle yurtdışındaki basketbol karşılaşmalarında FIBA’yı 

temsil ederken ulusal ve uluslararası düzeyde ülkesinin elçiliğini yürütür. Bu çok büyük bir ayrıcalık 
ve sorumluluktur! 

FIBA	hakemleri
• FIBA hakemlerinin basketbol hakemi olan ve olmak isteyen herkese örnek olması beklenir. 
• FIBA hakemi statüsü kazanılınca EĞİTİM BİTMEZ. 
• Basketbolun sürekli artan taleplerini karşılamak üzere hakemlik niteliklerinin gelişerek iyileşmesi 

için DEVAMLI HAKEM EĞİTİMİ PROGRAMI uygulanmalıdır.
• FIBA Ulusal Hakemler Eğitmeni bu eğitim sürecine devamlı dahil olmalıdır.
• Özellikle FIBA’nın Küresel Program üzerine çalıştığı bu dönemde FIBA Ulusal Hakem Eğitimi 

Programlarıyla BİLGİ ALIŞVERİŞİ teşvik edilmelidir. 
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Uygulama	için	öneriler	
• Yeni hakemlere rol model olması için derse bir FIBA hakemi davet edilebilir.
• Karşılaşma yapısının yanında hakemlik kariyer yapısı görsel biçimde sunulabilir.

“Başarı	güç	ister,	güç	duygulardan,	duygular	fikirlerden	doğar	ve	fikirler	de	eğitmenlerden	gelir.”

Yorumlar
Bu bölümden ne öğrendiniz? Kariyer gelişimi yetkinliklerinin korunması için ne yapacaksınız? 

Ne	öğrendiniz? Yeni	hakemlerin	neler	öğrendiğinden	nasıl	emin	
olacaksınız?
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6.1.	Çatışma	yönetimi	rol	canlandırma	oyunu
ÇALIŞMA	TÜRÜ: Eğitim oyunu – 5’e 5 kişi – her takım için 2 antrenör – tam saha – 2 (veya 3) hakem – bir 
masa hakemi 

AMAÇ:	Bu çalışma, bir eğitim oyunu esnasında farklı çatışma durumlarına yol açıp hakemin bu durumlarla 
yüzleşerek yönetmesine fırsat tanımayı amaçlar.

Hakemin görevi oyunda görev almak, tetikte bekleyerek herhangi bir çatışma veya anormal davranışı ilk 
anda fark etmektir. 
Hakem, büyümeye başlayan çatışmayı tanımaya, önlemeye, en aza indirmeye, sakinleştirmeye ve etkin 
biçimde durdurmaya çalışmalıdır...

PROSEDÜR: Her oyuncuya, antrenöre, yedek oyuncuya, masa hakemine her periyottan önce talimat 
kartıyla birlikte birer kart dağıtın.
Bu kart üzerinde oyuncu, antrenör vb. herkesin oyun süresince hangi rolü canlandıracağı yazılı olsun.
Hakemlerin yönettiği birkaç olay ertesinde, hakemin her bir olayı nasıl yönettiğini analiz etmek adına 
tartışın.

“Bu devrede ... numaralı rolü oynayacaksın ...”

ANTRENÖR	YÖNETİMİ
Rol 1 2 antrenör ayakta bekler
Rol 2 Yardımcı antrenör hakemlere seslenmeye çalışır

Rol 3
Antrenör (masa hakemlerinden değil) doğrudan hakemlerden mola ister. Hakem mola 
verirse antrenör reddedecektir çünkü masa hakemlerine hiçbir şey sorulmamıştır. 

Rol 4 Antrenör hatalı faul şikayetinde bulunur (yanlış) 
Rol 5 Antrenör açık faul şikayetinde bulunur (doğru)
Rol 6 Antrenör kaçırılan bir faul olduğunu varsayarak şikayette bulunur
Rol 7 Antrenör çok geç verildiği gerekçesiyle molayı iptal eder
Rol 8 Antrenör oyuncularına tavsiyede bulunmak adına sahaya girer

Rol 9
Antrenör oyun esnasında adım adım sahaya girer, masa hakeminin önünde gittikçe 
daha fazla dikilir.

Rol 10
Antrenör takımını takip eder ve tavsiyelerini masa hakeminin daha da fazla önüne 
gelecek şekilde verir.

Rol 11 Antrenör takımına tavsiye vermek için masa hakeminin önünde daha da fazla dikilir.

Rol 12
Antrenör giderek daha fazla hayıflanır ve genellikle takım sıra bölgesinin dışında, masa 
hakeminin önünde şikayet eder.

TAKIM	SIRASININ	YÖNETİMİ
Rol 13 Yalnızca basket atışını kutlamak adına oyuncu uzun süre ayakta bekler
Rol 14 FU ertesinde oyuncu sahaya girmeye hazırlanır
Rol 15 Sahada başka bir oyuncuyla yaşanan bir çatışma esnasında oyuncu sahaya girer
Rol 16 Takım sırasında oturan personel genellikle takım sırasından hakeme seslenir

6.	Uygulama	Araçları
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OYUN	ÖNCESİ
VURGULANACAK	NOKTALAR
• Aktif Merkez Hakem 
• Elle kontrol/ Oyunculara konuş
• Takım Çalışması/Göz Teması/ Temel Sorumluluk Alanı’na (TSA) Uyma
İLETİŞİM
• Partnerlerle (hakemlerle) göz teması
• Faul yapılan şutörün numarasını al, faul sayısını belirt 
• Çift düdük
• Antrenörleri/ oyuncuları uyar
• Beklenmedik durumlarda bir araya gel ve konuş. Doğru anla!
• Son şut/ periyot bitimi sayısı geçerlidir   Teknik komiserden yardım al, vücut dili/ işaretlerinde mutabık ol
MEKANİK
ÖN
• Temel Sorumluluk Alanı (TSA)
• Bir amaç/sebep için rotasyon yap
• Açı yaratmak için dip çizgi üzerinde hareketli ol
• Kendi bölgendeki atış yapan oyuncuda kal
• Ribaunt alanı
ARKA
• Birincil sorumluluk alanı
• Şut esnasında dip çizgisine doğru penetre et (hareketlen) 
• Kendi bölgendeki atış yapan oyuncuda kal
• Ribaunt alanı
• İhlaller: 24”,14”, Sayıya giden topa yapılan müdahaleler ve ihlaller
MERKEZ
• Temel Sorumluluk Alanı 
• Aktif ol, çift düdük kontrol et
• İkinci arka hakem olma, yavaş başla, başlangıç safhasında düzeltme yap
• Geri sahada baskı sırasında yardımcı ol
• İhlaller: 24”,14”, Sayıya giden topa yapılan müdahaleler ve ihlaller
• Baskılı savunmalarda ikinci sorumluluk alanı kapsamı
• Yarı sahada tuzaklı sıkıştırma olursa rotasyonu başlatma konusunda GÖRÜŞ ve AYNI FİKİRDE OL

OYUNCU	YÖNETİMİ
Rol 17 Oturum ertesinde her hakem kendini değerlendirir
Rol 18 Sert temas ve ardından tahrik edici konuşma yaşanır
Rol 19 Oyuncu rakip oyuncuya cevaben tahrik edici şekilde konuşur
Rol 20 Karşı takımın oyuncusunu tahrik eder
Rol 21 Oyuncular birbirini iter 

Rol 22 Oyuncu kollarını yukarı kaldırarak şikayet eder

Rol 23 Oyuncu hakemle yüz yüze gelerek şikayette bulunur

Rol 24 Oyuncu hakemin önünde dikilir ve hareket eder, hakemin hareket alanını daraltır

Rol 25 Oyuncu hakeme dokunur

Rol 26 Oyuncu hakemi iter

6.2.	Oyun	öncesi	ve	oyun	sonrası	kontrol	listesi
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OYUN	BEKLENTİLERİ
• Potansiyel Sorunlar
• Oyun yönetimine ait olanlar
• Rekabet/gerilim
• Kilit oyuncular
• Oyun stilleri
FAUL	KRİTERLERİ
• Avantaj-Dezavantaj (sportmenlik dışı faul, saati durdurmak için yapılan faul, gelinen durum, 
oyuncularla konuş)
• Topsuz alan kapsamı, (uzaklık faktörü topsuz oyuncu için geçerlidir) 
• Sabırlı düdük, bekle (atış halinde hepsini bir çizgide tut) 
• Apaçık (çok bariz) olanı çal
• Hücum oyuncusunu düdükle kurtarma, müdafaanın dikeyliğini koru
• Olası temasa karşı yerinde temas
• SAVUNMA VE HÜCUMA HAKEMLİK ET
• Şarjsız yarım daire/ hücum faulleri
• Savunma oyuncusunu bul, oyunun gelişip bitmesini sağla
TUTARLILIK
• Sahanın iki tarafında da aynı oyun oynanmalı, düdük şartları, tempo aynı olmalı
SAAT	YÖNETİMİ
• Her düdükte sorumluluk almak
• İkiden az hücum 
• Son hücum
• Baştaki gelen oyunda, serbest atışlarda, topun oyuna sokulmasında, hava atışlarında  
ANTRENÖRLER
• Beyanları değil, soruları dikkate al
• Konuşmayı başlatan değil, cevap veren ol
• Kontrolden çıkmış bir antrenörün davranışlarıyla başa çık
• Teknik faul tartışmaları
• Görmezden gel, kabul et, uyar veya ceza ver
MASA	HAKEMLERİ
• Göz teması, uyarı, molalar
• Her unsuru açıklığa kavuştur (... durumda ne yapmalı)
• Hataları derhal bildir 
• Tüm uyarıları vb. takip et
• Yeni kurallar (topu tekmeleme, 24 saniye içinde şut çekme vb.)
ÖZEL	İLGİ	ALANLARI
• Kavga, oyuncu, takım sıra bölgesi tartışmaları
• Düzeltilebilir hataları nasıl tespit edebilir ve nasıl uygularız
• Görevini yapmak
• Antrenörler antrenör alanında beklemeli
• Kabul edilebilir/ hoş görülebilir davranış
• Oyuncuların daima ayakta dikilmesine izin verilmemeli
OYUN	SONRASI
• Diğer hakemlerle birlikte ayrıl
• Beklenmedik durumlar, kaçırılan düdükler, takım çalışması eksikliği gibi konularla ilgili oyunu 
gözden geçir
• Sıradışı bir durum yaşandığında gözlemci/ koordinatörlerle temasa geç, rapor ver
• Mümkünse oyunun kaydını al
SON	YORUMLAR
TEMEL	SORUMLULUK	ALANINDA	BEKLE
• Oyun yararına bir düdük çalınacaksa düdüğü çal!
• Diğer hakemlerle, masa görevlileriyle, antrenörlerle, oyuncularla ve oyun yönetimiyle İLETİŞİM KUR
• KOŞTUR, oyunu görmek için her açıyı yakala
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6.3.	Çatışma	yönetimi:	Yetkinlik	Değerlendirme	Tablosu

ÇATIŞMA	YÖNETİMİNİN	ÖĞRETİMİ,	NELER	ÖĞRETİLECEK	–	ÖĞRETİLECEK	BAŞLIKLAR

A.	OYUNCULAR	(VEYA	ANTRENÖRLER)	ARASINDAKİ	ÇATIŞMALAR
• Çatışmayı önlemek için
• 10 oyuncunun tümünü kontrol edin 
• Sert oyun, tahrik edici konuşmalar ve provokasyonu kontrol edin
• Çatışma ihtimalinin ilk işaretini tespit edin
• Başlamakta olan çatışmaları hafifletmek için
• Çatışma başlamasını önlemek için derhal müdahale edin
• Çatışmanın büyümesini önlemek için hemen harekete geçin/müdahale edin
• Çatışma yönetimi
• Çatışmayı durdurmayı denemek ve tribünleri sakinleştirmek için hemen harekete geçin/müdahale edin
• Ne olduğunu ve kimlerin dahil olduğunu kontrol ederek olaya mesafenizi koruyun
• Durum ne olursa olsun sakin ve kontrollü kalın
• Çatışmayı cezalandırma
• Hangi cezanın verileceğini ve oyunun kaldığı yerden nasıl devam edeceğini kararlaştırmak üzere ortağınız/
 ortaklarınızla durumu özetleyin
• Uygun nihai kararları açıkça iletin

B.	HAKEMLER	VE	OYUNCULAR	VEYA	ANTRENÖRLER	ARASINDAKİ	ÇATIŞMALAR
• Önleyici eylemler
• Net, adil, güçlü, kararlı, kendinden emin ve etki altında kalmamış görünün ve davranın
• Tutarlı kararlar verin ve iki takıma eşit muamele edin
• Başlamakta olan çatışmayı hafifletmek
• Tribün veya takım sıra bölgesinde ortaya çıkan protesto işaretlerini gözleyin ve yönetin
• Duygusal tepki, yöneltilen şikayetler ve hakemleri etkileme/sindirme girişimlerini anlayın ve ayırt edin
• Görevinizden uzaklaşmadan, ortamı yatıştırmak için iletişime açık olun: Dinleyin – yanıt verin – kısa sürede 
 ayrılın
• Beden dilini iyi kullanarak, oto kontrol ve akıllıca bir tutumla durumun alevlenmesinden kaçının
• Potansiyel hataları fark edip değerlendirin ve mümkünse düzeltin
• Çatışma yönetimi
• Kabul edilemez ve ceza gerektiren hale gelmelerini önlemek için protestoları zamanında durdurun
• Zaman varsa oyuncuya/antrenöre/ takım sıra bölgesindekilere davranışlarını düzeltme şansı verin
• Kabul edilemez protestoları/davranışları cezalandırın
• Kabul edilemez tüm davranışları iyi bir şekilde cezalandırın

C.	HAKEM	YÖNETİM	DAVRANIŞI
• Küresel iletişim
• Her koşulda sakin, etkin ve kontrollü kalın
• Sahada varlık gösterin: Net çağrılarda bulunun, oyunla aranızda iyi bir mesafe bırakın, sağlam, net ve kesin 
 bir şekilde iletişim kurun
• Sakinliğinizi gösterin: Olaya müdahale ederken mesafenizi koruyun, olaya rağmen gücünüzü ve kendinize 
 güveninizi gösterin
• Karşınızdakine dinleyebileceğini ve iletişim kurabileceğini gösterin
• Çok hızlı tepki vermekten ve çabuk, düşünülmemiş kararlardan kaçının
• Sözlü iletişim
• Kısa cümleler kurun (10 kelime) ve tartışmaları kısa tutun
• Katı fakat profesyonel bir ton kullanın
• Kural kitabından veya düzenlemelerden sözcüklere/cümlelere atıfta bulunun
• Yavaş konuşun
• Muhatabınızdan daha yüksek sesle ve saldırganca konuşmayın
• Beden dili
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• Kibirli veya tehditkar bir tutumdan kaçının (göğüs kabartılmamalı, baş/omuzlar geride durmamalı, parmakla 
 işaret edilmemeli…)
• Provokatif işaretlerden kaçının (parmakla işaret etme, yüz yüze gelme, saldırgan tavır)
• Muhatabınızla aranızda iyi bir mesafe bırakın (çok yakın durmaktan, dokunmaktan veya dokunulmaktan 
 kaçının)
• Takım sıra bölgesine saygı gösterin ve onlardan saygı görün (hakem dışarıda, antrenör içeride)
• Sakin kalın ve ani hareketlerden kaçının

Çatışma yönetimi öğretim aracı 
AMAÇ: Bu tablo, bir yetkilinin göstermesi gereken farklı yetkinlik alanlarındaki gelişimini takip etmek amacıyla, 
çatışma yönetimini kendi kendine değerlendirmek için kullanılabilir.
Gelişimin farkına varmak ve geliştirilmek istenen yetkinliğe odaklanmaya devam etmek için bu değerlendirmeyi 
sezonda birkaç kez gerçekleştirmek iyi olacaktır.

PROSEDÜR: Hakem, her kategori altında, çatışmaları yönetirken olağan tutumu hakkında hissettiklerine karşılık 
gelen kutuyu işaretleyecektir.

İyi             /   Yeterince iyi değil           / iyi değil            / Fikrim yok   

Not: Bu tablo, bazı olayları canlı veya video kaydından incelerken de kullanılabilir.

?

A.	 OYUNCULAR	 (VEYA	 ANTRENÖRLER)	 ARASINDAKİ	
ÇATIŞMALAR

Çatışmayı önlemek için
A1 10 oyuncunun tümünü kontrol edin     
A2 Sert oyun, tahrik edici konuşmalar ve provokasyonu 

kontrol edin
    

A3 Çatışma ihtimalinin ilk işaretini tespit edin     
Başlamakta olan çatışmayı hafifletmek
A4 Çatışma başlamasını önlemek için derhal 

müdahale edin
    

A5 Çatışmanın büyümesini önlemek için hemen 
harekete geçin/müdahale edin

    

Çatışma yönetimi
A6 Çatışmayı durdurmayı denemek ve tribünleri 

sakinleştirmek için hemen harekete geçin/
müdahale edin

    

A7 Ne olduğunu ve kimlerin dahil olduğunu kontrol 
ederek olaya mesafenizi koruyun

    

A8 Durum ne olursa olsun sakin ve kontrollü kalın     
Çatışmayı cezalandırma
A9 Hangi cezanın verileceğini ve oyunun kaldığı 

yerden nasıl devam edeceğini kararlaştırmak 
üzere ortağınız/ortaklarınızla durumu özetleyin

    

A10 Uygun nihai kararları açıkça iletin     

?

İyi Yeterince 
iyi değil İyi değil Fikrim 

yok
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B.	HAKEMLER	VE	OYUNCULAR	VEYA	ANTRENÖRLER	
ARASINDAKİ	ÇATIŞMALAR

Önleyici eylemler
B1 Net, adil, güçlü, kararlı, kendinden emin ve etki 

altında kalmamış görünün ve davranın
    

B2 Tutarlı kararlar verin ve iki takıma eşit muamele 
edin

    

Başlamakta olan çatışmayı hafifletmek
B3 Tribün veya takım sıra bölgesinde ortaya çıkan 

protesto işaretlerini gözleyin ve yönetin 
    

B4 Duygusal tepki, yöneltilen şikayetler ve hakemleri 
etkileme/sindirme girişimlerini anlayın ve ayırt 
edin

    

B5 Görevinizden uzaklaşmadan, ortamı yatıştırmak 
için iletişime açık olun: Dinleyin – yanıt verin – kısa 
sürede ayrılın

    

B6 Beden dilini iyi kullanarak, oto kontrol ve akıllıca 
bir tutumla durumun alevlenmesinden kaçının

    

B7 Potansiyel hataları fark edip değerlendirin ve 
mümkünse düzeltin

    

Çatışma yönetimi
B8 Kabul edilemez ve ceza gerektiren hale gelmelerini 

önlemek için protestoları zamanında durdurun
    

B9 Zaman varsa oyuncuya/antrenöre/takım sıra 
bölgesindekilere davranışlarını düzeltme şansı 
verin

    

Kabul edilemez protestoları/davranışları cezalandırın
B10 Kabul edilemez tüm davranışları iyi bir şekilde 

cezalandırın
    

?
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C.	HAKEM	YÖNETİM	DAVRANIŞI

Küresel iletişim
C1 Her koşulda sakin, etkin ve kontrollü kalın    
C2 Sahada varlık gösterin: Net çağrılarda bulunun, 

oyunla aranızda iyi bir mesafe bırakın, sağlam, net 
ve kesin bir şekilde iletişim kurun

    

C3 Sakinliğinizi gösterin: Olaya müdahale ederken 
mesafenizi koruyun, olaya rağmen gücünüzü ve 
kendinize güveninizi gösterin

    

C4 Karşınızdakine dinleyebileceğini ve iletişim 
kurabileceğini gösterin

    

C5 Çok hızlı tepki vermekten ve çabuk, düşünülmemiş 
kararlardan kaçının

    

Sözlü iletişim
C6 Kısa cümleler kurun (10 kelime) ve tartışmaları 

kısa tutun
    

C7 Katı fakat profesyonel bir ton kullanın     
C8 Kural kitabından veya düzenlemelerden 

sözcüklere/cümlelere atıfta bulunun
    

C9 Yavaş konuşun     
C10 Muhatabınızdan daha yüksek sesle ve saldırganca 

konuşmayın
    

Beden dili
C11 Kibirli veya tehditkar bir tutumdan kaçının (göğüs 

kabartılmamalı, baş/omuzlar geride durmamalı, 
parmakla işaret edilmemeli...)

    

C12 Provokatif işaretlerden kaçının (parmakla işaret 
etme, yüz yüze gelme, saldırgan tavır)

    

C13 Muhatabınızla aranızda iyi bir mesafe bırakın 
(çok yakın durmaktan, dokunmaktan veya 
dokunulmaktan kaçının)

    

C14 Takım sıra bölgesine saygı gösterin ve onlardan 
saygı görün? (hakem dışarıda, antrenör içeride) 

    

C15 Sakin kalın ve ani hareketlerden kaçının?     

?
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6.4.	Form:	Zihinsel	ve	fiziksel	hazırlık
Zihinsel	ve	fiziksel	hazırlık,	maç	esnasında	ortaya	çıkan	durumlarla	baş	etmek	için	yeterlidir.

Hazırlık	stratejileri:

4-3-2-1	tekniği
Bir noktaya odaklanın
Şimdi aşağıdakileri zihninizde listeleyin
1. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 4 şey
2. Duyduğunuz 4 şey
3. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 3 şey
4. Duyduğunuz 3 şey
5. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 2 şey
6. Duyduğunuz 2 şey
7. Odaklandığınız noktanın etrafında gördüğünüz 1 şey
8. Duyduğunuz 1 şey

•	Zihinsel	hazırlık

Nefesle	rahatlama
1. Gözlerinizi kapatın
2. derin bir nefes alın
3. aldığınız nefesi iki katı sürede verin
4. Bunu 5 kez tekrarlayın

Çok iyi, çok kendinden emin veya pozitif hissettiğiniz 
bir maç veya durumu (tatil gibi) hatırlayın

Bir kalem alıp aşağıdaki soruları yanıtlayın

• Neredesiniz? Yanınızda kim var?
• Neler görüyorsunuz?
• Ne duyuyorsunuz?
• Ne yaptınız?
• Nasıl hissediyorsunuz? Hissettiğiniz duygu 
bedeninizin hangi bölümünde?
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6.5.	Temsil	ve	görevler	-	öz	değerlendirme	tablosu

Uygulama ve alıştırmalar

“Bu tablo, bir hakemin temsil ve görevleriyle ilgili olarak kendi kendini değerlendirmesi için kullanılabilir.
Hakem, performansıyla ilgili hislerine karşılık gelen kutuyu işaretleyecektir: Çok iyi/ortalama/iyi değil. 
Bu tablo, eğitim esnasında maçlar analiz edilirken de kullanılabilir.”

1.
Kural ve düzenlemeleri tam 
olarak biliyor ve uyguluyor 
muyum?

Hakem, kural, yorum ve kılavuzlara dair bilgisini sıklıkla 
kontrol eder. Bir kuralda şüpheye düştüğünde kural 
kitabına veya kılavuzlara başvurur.

Hakem, kural kitabına veya düzenlemelerle ilgili diğer 
belgelere nadiren başvurur. Şüpheye düştüğünde, 
ortağına konuyu iyi bilip bilmediğini sorar. Bu sırada resmi 
yanıttan emin değildir.

Kurallardan şüpheye düştüğünde daha fazla bilgi 
edinmeye çalışmaz.

2.
Adil ve tarafsız mıyım? 
Kararlarımı açıkça ifade 
ediyor muyum?

Hakem, kararlarını güçlü, kendinden emin ve kararlılıkla 
ifade etmeyi bilir. Maç süresince iki takıma da aynı tutumla 
yaklaşarak ve tutarlı bir şekilde oyunu yönetir.
Hakem, maç boyunca yeterince tutarlı değildir. Kararlarını 
iletirken biraz tereddüt ve zayıflık sergiler. İşaretleri her 
zaman uygun değildir. Kararları bazen sayıya, insanların 
tepkilerine (oyuncular, antrenörler, seyirciler...) göre 
değişir. 

Hakemin tutarsızlığı barizdir. Kararları adil değildir. 
İşaretleri zayıf ve çoğu zaman yersizdir.

3.

Bilgilerimi canlı tutmak, 
pratik ve gelişim düzeyimin 
gerekliliklerini karşılayan 
becerilerimi korumak üzere 
eğitimlere katılıyor muyum?

Hakem bazı kural testlerine ve pekiştirme oturumlarına 
katılır. Eğitim esnasında yönetim pratiği yapar. Karar alma 
becerisini geliştirmek için televizyondaki maçları veya 
video görüntülerini izler.
Hakem, pekiştirme oturumlarına sık katılmaz. Bazen bir 
takımla birlikte pratik yapar. Zaman zaman bazı maçlara 
veya video görüntülerine baksa da bir hakemin bakış 
açısıyla izlemez.
Hakem, pekiştirme oturumlarına katılmaz. Hafta içinde hiç 
pratik yapmaz ve maç veya video görüntüsü izlemez.
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4.

Her maç için iyi hazırlanıyor 
muyum (en uygun fiziksel 
kondisyon, dakiklik, 
erişilebilirlik, kıyafet ve 
üniforma)?

Hakem profesyonel görünmektedir; temiz resmi üniformasını 
giymiştir (tişörtten ayakkabılara kadar). Stadyuma ve 
basketbol sahasına önceden gelir. Bağlı bulunduğu Ulusal 
Federasyonu hakkıyla temsil eder. Fiziksel olarak formdadır. 
Oyundan yeterince önce orada olmak için elinden geleni 
yapar, oyunu yakından takip eder.
Hakem mesafeli ve utangaç bir tutum sergilemektedir; 
tamamen uygun bir resmi üniforma giymemiştir. 
Stadyuma ve basketbol sahasına tam zamanında veya 
biraz geç gelir. Fiziksel durumu olması gerektiği gibi 
değildir ve bazen oyunu takip etmede ağır kalır.
Hakem, doğru veya temiz bir üniforma giymemiştir.  
Oyunun başlamasında yaşanan gecikmeden kısmen 
sorumludur. Bağlı bulunduğu Ulusal Federasyonu hakkıyla 
temsil edememektedir. Fiziksel olarak iyi hazırlanmamıştır: 
Olması gereken noktaya sıklıkla geç kalır ve oyunu 
yakından takip etmek için yeterince çaba sarf etmez.

5.
Basketbol sahasının içinde 
veya dışında her durumda 
örnek teşkil ediyor muyum?

Hakem, meslektaşlarına, takımlara, seyircilere veya 
organizatörlere karşı saygılıdır. Stadyuma geldiği andan 
görevi sona erene kadar (oyun sonrası değerlendirme) 
cep telefonuyla ilgilenmez. 
Hakem, meslektaşlarına, takımlara, seyircilere veya 
organizatörlere karşı özellikle saygılı bir tutum 
sergilememektedir. Cep telefonunu açık bırakır ve sahaya 
gelmeden veya sahadan ayrılmadan önce telefonunu 
yanıtlar.
Hakem, meslektaşlarına, takımlara, seyircilere veya 
organizatörlere karşı saygısız bir tutum sergilemektedir. 
Sahadayken, dışarıyla iletişimde bulunmak için cep 
telefonunu kullanır. 

6.

Oyunun tüm aktörlerine 
karşı saygılı mıyım 
(oyuncular, antrenörler, 
organizatörler, izleyiciler, 
basın, görevliler)?

Saha içinde ve dışında nazik davranır. Menajer-
antrenörlerin (her iki takımın) elini sıkar ve masa 
hakemlerini selamlar. Sakin ve saygılı bir şekilde konuşur 
(sözcük seçimi, tonlama ve beden dili).
Her menajer-antrenör veya masa hakeminin elini sıkmaz. 
Tüm katılımcılarla aynı şekilde konuşmaz. Duruma bağlı 
olarak bazen saldırgan veya kibirli olabilir.
Menajer-antrenörlere, masa hakemlerine, meslektaşlarına 
veya gözlemcilere doğru veya saygılı bir tutumla yaklaşmaz. 
Çoğu zaman saldırgan veya kibirli bir tutumla konuşur. İki 
takımın tüm katılımcılarına aynı saygıyı göstermez.
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7.

Diğer hakemleri, 
federasyonu veya 
basketbol dünyasından 
kişileri kamuoyu 
önünde eleştirmekten 
veya haklarında zararlı 
yorumlarda bulunmaktan 
kaçınıyor muyum (sözlü, 
yazılı, makale, tweet, 
internet forumları, blog, 
web sitesi veya sosyal 
ağlar)?

Meslektaşlarını veya federasyonu kamuoyu önünde 
eleştirmez. Sosyal ağlar veya sosyal medyada maçlar 
hakkında yanlış yorumlarda bulunmaz.
Meslektaşlarına veya federasyona karşı bazen kamuoyu 
önünde eleştiriler yöneltir. Sosyal ağlar veya sosyal 
medyada maçlar hakkında bazen yanlış yorumlarda 
bulunur.

Bazen kamuoyu önünde ve olumsuz sözlü yorumlarda 
bulunur. Sosyal ağlarda takımlar, maçlar veya meslektaşları 
hakkında bazı yorumlar yazar.

8.

Görevliyken kusur 
bulunamayacak bir 
tavır sergiliyor muyum 
(alkol almamak, sigara 
içmemek, yasaklı madde 
kullanmamak, katılımcılarla 
uygunsuz şekilde yakın 
olmaktan kaçınmak)?

Hakem, maçtan önce, maç esnasında veya sonrasında 
sigara içmez, yasaklı maddeler kullanmaz ve alkol almaz. 
Katılımcılarla fazla yakınlaşmaz.
Hakem bazen oyundan sonra makul düzeyde sigara içer 
veya alkol kullanır. Zaman zaman bazı katılımcılara yakınlık 
gösterir.
Hakem, kamusal alanda makul davranmaz: Sigara içer, 
alkol alır veya yasaklı maddeleri kullanır. Bazı katılımcılara 
veya takımlardan birine aşırı yakınlık gösterir.

9.
Çıkar çatışmasından uzak 
duruyor muyum (bahisler, 
hediyeler, ek gelir...)?

Hakem basketbol maçlarına bahis oynamaz. Hediye veya 
yasa dışı para tekliflerini reddeder. 

Hakem bazen basketbol maçları üzerine bahis oynamakla 
birlikte görevdeyken asla yapmaz.

Hakem bazen bahis oynar ve hediye almayı kabul eder. 
Para üstü vermez; “bahşiş” veya alacağından daha fazla 
parayı kabul eder.

10.

Sportmenlik ruhu sergiliyor 
ve sporun “fair play” gibi 
olumlu yanlarını destekliyor 
muyum?

Hakem hatalarını nasıl kabul edeceğini ve mümkünse 
nasıl düzelteceğini bilir. Gerekli olduğunda empati 
sergiler. Ulaşılabilir bir tutum sergiler ve hem oyuna hem 
katılımcılara hizmet eder.
Hakem hatalarını kabul etmez (bilse dahi). Hatalarını 
düzeltmez veya kararlarını dengeye oturtmaz. Katılımcılara 
karşı mesafelidir ve empati sergilemez.
Hakem, katılımcılara aynı şekilde davranmaz. Gücünü aşırı 
ölçüde kullanır. Bazen katılımcılara karşı tehdide başvurur.
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6.6.	Stres	Yönetimi	Kontrol	Listesi:	Stres	Yaratan	Faktörler

Lütfen yaşadığınız baskıları gözden geçirin ve bunların günlük hayatınızı etkileyip etkilemediğini ve ne 
kadar etkilediğini düşünün. >Evet< kutusunu işaretleyerek ve puan vererek yanıtlarınızı ölçeklendirin 
(10=maksimum baskı, 1=minimum baskı)
Günlük hayatımda şunlar nedeniyle baskı altında hissediyorum:

Evet Hayır Puan
Zaman baskısı, zaman azlığı
Profesyonel ve özel hayatı bir araya getirme zorluğu
Büyük ailevi sorumluluklar (ev, akrabalara bakma)
Ev işlerinin dağılımından memnuniyetsizlik, Kalabalık önünde performans 
sorunları
Büyük sosyal sorumluluklar (kulüp veya kuruluşlar)
Benim veya başkalarının sağlık problemleri (hastalık, hastalık sonucu veya kronik 
hastalıklar)
Kapasiteye uygun kullanılmama hissi
Uzak iş seyahatleri veya sık seyahat etme zorunluluğu
Evlilik veya partnerlik sorunları
Çocuklarla ilgili problemler (çocuklarla ilgilenme veya okuldaki problemler)
Oyuncular, antrenörler veya meslektaşlarla yaşanan çatışmalar
Finansal problemler (işsizlik gibi)
İşte büyük sorumluluklar (yüksek hasara neden olma riskleri)
Çalışma koşulları ve zamanlarından duyulan memnuniyetsizlik (vardiya ve 
gürültü sorunları)
İşten duyulan memnuniyetsizlik (monotonluk, kapasitenin zorlanmaması)
Oyun esnasında karşılaşılan zor durumlar (kötü kararlar gibi)
Günlük işlerle uğraşırken rahatsız edilmek (sürekli müdahale edilmek veya kötü 
planlama)
Hepsine yanıt veremeyeceğim çok fazla istek
İlgi odağı olmak
Çok fazla iş
Aşırı bilgi akışı 
İşte kişisel gerilim (meslektaşlar, üstler veya müşterilerle)
Kendi işini takdir edememek
Arkadaşlar ve akrabalarla çatışmalar
Seyircilerin hakaret veya ıslıkları
Başkalarıyla düzenli tekrarlanan kavgalar (komşular, ev sahipleri, müşteriler)
Oyundaki kararlardan dolayı göz önünde olmak
Hayat koşullarından memnuniyetsizlik
Günlük zaman yönetimi (çok az veya çok fazla serbest zaman ya da uykusuzluk)
Çok fazla faaliyeti birden dengelemek
Diğer?
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NOT:

Tutarlılık	adına,	‘A	takımı’	(baş	harf)	her	zaman	hücum,	‘B	takımı’	ise	savunma	takımıdır.

A1-A5,	B1-B5	sahadaki	oyuncular,	A6-A12,	B6-B12	ise	yedeklerdir.

Açıklama:	Lütfen	her	soruyu		dikkatle	okuyun	ve	adınızı	üst	kısma	yazın.	İki	dakika	süreniz	var

6.7.	Kural	Testi	

Test Yazılı	Test
Adı

Lütfen listeyi tekrar gözden geçirerek kişisel baskı sıralamanızı oluşturun:

(1) ____________________________________________________

(2) ____________________________________________________

(3) ____________________________________________________

(4) ____________________________________________________

(5) ____________________________________________________

1. A4 basket atmak için şut çekiyor. Topu attıktan sonra şut süresinin dolduğu sinyali geliyor. B4 top 
havadayken topa dokunuyor. Sonrasında top potaya giriyor. Hakem sayıyı iptal ederek şut süresinin ihlal 
edildiği kararını veriyor.   
	 EVET	/	HAYIR

2. Pozisyon sırasına göre topu oyuna sokma atışı, oyuna sokan oyuncu topu bıraktığında sona erer.
	 EVET	/	HAYIR

3. A5 faul yaptığında A4 oyuncusu pozisyon sırasına göre topu oyuna sokmak için elinde tutuyor. A Takımı 
bir sonraki pozisyon sırasına göre topu oyuna sokma hakkını koruyacaktır.
	 EVET	/	HAYIR

4. A4, üç sayı alanından bir şut çeker. B4, iki sayı alanından zıplayarak top havadayken topa dokunur ve 
basket olur. A Takımının hanesine iki sayı yazılır.
	 EVET	/	HAYIR

5. Teknik faul nedeniyle verilen serbest atış, teknik faul kararı verildiğinde sahada olan oyunculardan biri 
tarafından kullanılmalıdır.
	 EVET	/	HAYIR

6. A5 geri sahada dripling yapmaktadır. A3 ve B5, A Takımının ön sahasında çift faul yapar. A Takımının 
topu oyuna sokma atışı, A Takımının ön sahasında çift faulün meydana geldiği noktaya en yakın noktada 
gerçekleşecektir. 
	 EVET	/	HAYIR
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7. A Takımı, 4. periyotta oyun saati tam 2:00 dakikayı gösterirken geri sahasından topu oyuna sokacaktır. 
A Takımı mola almıştır. Moladan sonra A Takımı, topu oyuna sokma atışını hakem masasının karşısında ön 
sahalarının topu oyuna sokma çizgisinden kullanacaktır.
 EVET	/	HAYIR

8. A Takımının geri sahasında A4’ün pası B3’ün sırtından sekerek A Takımının geri sahasından saha dışına 
çıkar. Oyun devam ettiğinde A Takımı topu ön sahaya çıkarmak için yeniden 8-saniye sayma süresine 
sahip olacaktır.
 EVET	/	HAYIR

9. B4, şut atarken A4’e karşı sportmenlik dışı bir faul yapar. Şut sayı olur. A4’e teknik faul verilir. Fauller 
bildirildikten sonra hakemler serbest atışları iptal ederek Beyaz Takıma geri sahalarının son çizgisinin 
arkasından topu oyuna sokma atışı kullandırır. Bu doğrudur.
 EVET	/	HAYIR

10. A4 üç sayılık atış yapar. Periyodun bitiş sinyali duyulur. Top çembere değer. B4 topu çemberden 
uzaklaştırmak için dokunur, top sepete girer. Üç sayılık puan kaydedilir.
 EVET	/	HAYIR

11. A4 üç sayılık şut atmak için zıplar. A4 topu fırlatır, iki ayağıyla zemine basar, hemen ardından B4 
tarafından itilir ve yere düşer. Top sepete girmemiştir. Hakemin B4’ün faulü nedeniyle A4’e üç serbest 
vuruş kullandırması doğru bir karardır.
 EVET	/	HAYIR

12. A4, geri sahadan topu oyuna sokma atışı kullanır. İki ayağı da tamamen ön sahada bulunan A5 topu 
kontrol etmeyip A Takımının geri sahasına geri gönderir. A3, top geri sahaya döndükten sonra topa 
dokunan ilk oyuncudur. Bu, topu geri sahaya geri göndermeme kuralının ihlalidir.
 EVET	/	HAYIR

13. A4, şut saatinde kalan süre 10 saniye görünürken potaya şut atar. Top havadayken B5, A5’e faul yapar. 
Bu, B Takımının aynı periyottaki 3. faulüdür. Şut sayı olmuştur. Hakemler sayıyı verecek, A Takımına şut 
saati 14 saniye gösterirken topu oyuna sokma atışı kullandıracaktır.
 EVET	/	HAYIR

14. B4, A5’e sportmenlik dışı bir faul yaptığında A4 şut atmaktadır. A4’ün şutu sayı olmuştur. Hakem A4’e 
iki sayı kaydeder, A5’e iki serbest atış verir ve A Takımına hakem masasının karşısındaki orta çizgisinin 
üzerinden topu oyuna sokma atışı kullandırır. 
 EVET	/	HAYIR

15. A4, 5 saniyedir geri sahada dripling yapmaktadır. A4’ün geri sahadan attığı pas, orta saha çizgisinin 
üzerinde bacakları açık şekilde bulunan B4’e çarpar. Top, hala geri sahada bulunan A4’e geri döner ve A4 
topu yakalar. Hakem 8 saniyelik süreyi yeniden başlatacaktır.
 EVET	/	HAYIR

16. B4, şut atmaya başlayan A4’e faul yapar. A4 dengesini kaybederek şut atmak üzere topu fırlatmadan 
önce üç adım atar. Sonrasında top sepete girer. Basket sayılmalıdır.
 EVET	/	HAYIR
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17. Top, A4’ün şutunun ardından çemberin üzerinde dönmektedir. B4 zıplar ve topu uzaklaştırır. B4’ün 
hareketi kural ihlali değildir.
 EVET	/	HAYIR

18. A4 dripling yapmayı bitirir ve şut atmak üzere topu fırlatır. Top çembere değmez ve hiç kimse 
dokunmadan A4 topu yakalayarak yeniden dripling yapmaya başlar. Hakem, kural dışı dripling ihlali 
vermekte haklıdır.
 EVET	/	HAYIR

19. A4 sayı kaydeder. Bir kavga başlar ve yedek oyuncular Kırmızı 10, Beyaz 10 ve Beyaz 11 takım sıra 
bölgesini terk eder. Kavga eden oyunculara çift faul verilir ve oyundan atılırlar. Takım sıra bölgesini terk 
ettikleri için Kırmızı 10, Beyaz 10 ve Beyaz 11 oyuncuları da oyundan atılır. Pozisyon sırasına göre top 
oyuna sokularak oyun başlar.
 EVET	/	HAYIR

20. A4 hızlı hücum sırasında serbest atış çizgisinde driplingi bitirir, topu arkalığa doğru fırlatır, potaya 
doğru ilerlemeye devam eder, zıplar, başka bir oyuncu topa dokunmadan tekrar yakalar ve smaç yapar. 
Bu hareket kurallara uygundur.
 EVET	/	HAYIR

21. B4, dripling yapan A4’e faul yapar. A9, A4’ün yerine oyuna girer. Hakem topu oyuna sokması için A5’e 
verir. Sonra, B4’ün yaptığı faulün Beyaz Takımın aynı periyottaki 5. faulü olduğu anlaşılır. Hakem, serbest 
atışı kullanmak üzere A4’ün yeniden oyuna girmesini ister. İki serbest atış da sayı olur. A4, maç saatinin en 
azından bir tam süresi bitene kadar oyunda kalmalıdır.
 EVET	/	HAYIR

22. 1. periyot esnasında takım sıra bölgesinde bulunan yedek oyuncu A9, bir hakeme saygısızca seslenir. 
Teknik faul verilir. A9 üçüncü periyotta oyuna girer. Bir rakibe küfreder ve teknik faul alır. Kurala göre A9 
oyundan atılmalıdır.
 EVET	/	HAYIR
 
23. Şut saati hata verirse ve takımlardan hiçbiri topu kontrol etmiyorsa bir hakem oyuna ara vermelidir.
 EVET	/	HAYIR

24. A4 dripling yaparken B4 topa dokunarak A4’ün kontrolünden çıkarır. Topun kontrolü A5’e geçer. Şut 
süresi sıfırlanmalıdır.
 EVET	/	HAYIR

25. Maç öncesi ısınma esnasında ilk beşte yer alan oyuncu A4 sakatlanır ve oyuna başlayamaz. Yerine A9 
geçer. Aynı esnada Beyaz Takım da oyuncularından birini değiştirebilir.
 EVET	/	HAYIR
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6.8	Öğrenme	Tarzları	Anketi	

Tercih ettiğiniz öğrenme tarzınızı biliyor musunuz? Bu egzersiz, yeni fikirlere nasıl yaklaştığınızı anlamaya 
yardımcı olabilir. Aşağıdaki kutularda yer alan ifadelerin sizi ne kadar yansıttığına karar vermeye çalışın. 
Her satırda (1-9) tarzınıza en yakın olan ifadenin kutusuna dört yazın. Sonraki en yakın seçeneğe üç, 
üçüncüye iki ve tarzınıza en uzak olana bir puan verin. 

Şimdi toplam puan tablosunda tercih ettiğiniz tarzı bulun.
Öğrenme envanterinde puanınızı özetlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın. Verdiğiniz puanları uygun 
sayının yanına yazdıktan sonra her sütunu toplayın:

Pragmatist Yansıtıcı Kuramcı Aktivist
1a
2c
3b
4a
8d
9b

1b
2d
3a
6c
8c
9a

2b
3d
4c
6d
8b
9c

2a
3c
6b
7d
8a
9d

Toplam Toplam Toplam Toplam

A B C D

1 Müdahil olmayı 
severim

 Harekete geçmeden 
önce beklemeyi 
severim

Sevdiğim şeyler 
bellidir Faydalı şeyleri severim

2 Denemeyi severim
Analiz etmeyi ve 
parçalara ayırmayı 
severim

Yeni deneyimlere 
açığım

Sorunları her açıdan 
değerlendirmeyi 
severim

3 İzlemeyi severim Duygularımı takip 
etmeyi severim Yapmayı severim Konuşmayı severim

4
İnsanları ve durumları 
oldukları gibi kabul 
ederim

Etrafımda olanların 
farkında olmayı 
severim

Değerlendirmeyi 
severim Risk almayı severim

5 İç sesim ve 
önsezilerim vardır Çok sorum vardır Mantıklıyım Çalışkanım ve işleri 

bitiririm

6

Görebileceğim, 
dokunabileceğim ve 
hissedebileceğim 
somut şeyleri severim

Aktif olmayı severim Gözlemlemeyi 
severim

Fikir ve kuramları 
severim

7
Şimdi ve burada 
öğrenmeyi tercih 
ederim

Bir şeyleri göz önüne 
alarak düşünmeyi 
severim

Gelecek hakkında 
düşünme 
eğilimindeyim

Çalışmamın sonuçlarını 
görmeyi isterim

8 Kendim denemeyi 
severim

Kendi fikirlerime 
güvenirim

Kendi gözlemlerime 
ve başkalarının 
kullandığını gördüğüm 
fikirlere güvenirim

Kendi hislerime 
güvenirim, neyin işe 
yaracağını biliyor 
gibiyim

9 Sessiz ve içine 
kapanığım Enerjik ve hevesliyim Aklımın süzgecinden 

geçirmeyi severim Sorumluluk sahibiyim

En iyi öğrenme tarzı diye bir şey olmadığını bilmek önemlidir. Çeşitli yollardan öğrenenler, söz konusu 
materyale en uygun tarzı seçebilirler.
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Fransa	 Almanya

İtalya Türkiye

7.	 Katılımcılar

Nedir:	Dinamik/sezgisel	kişiler

Aktivistler

Ne	yaparlar	
• Gördükleri, duydukları, 

dokundukları ve 
hissettikleriyle başlarlar. 
Ardından işe koyulup 
uygulamada denerler.

Nasıl	çalışırlar	
• Öğrenmeye yönelik açık 

bir yaklaşım içindedirler, 
yeni deneyimlere karşı 
önyargısız davranırlar.

Pragmatistler

Nedir:	Pratik/sağduyulu	kişiler

Ne	yaparlar	
• Bir fikirle başlarlar. 

Sonra bu fikri dener, işe 
yarayıp yaramadığını 
görmek için test 
ederler.

Nasıl	çalışırlar	
• Pragmatistler denemeyi 

sever, yeni fikir, kuram 
ve teknikleri deneyerek 
pratikte işe yarayıp 
yaramadığını görürler.

Yansıtıcılar

Nedir:	Hayal	gücü	yüksek	kişiler

Ne	yaparlar	
• Gördükleriyle başlayıp 

genelleme yaparlar.

Nasıl	çalışırlar	
• Yansıtıcılar geride 

durmayı ve deneyimleri 
çeşitli açılardan 
değerlendirmeyi tercih 
ederler. Uygun bir yanıt 
üzerinde çalışmak için 
zaman harcarlar.

Aktif	Deneyim
(Kuramı uygulamaya 

koyar)

Al
gı

m
a

Sü
re

kl
ili

ği

Sürekliliğiİşleme

Soyut
Kavramsallaştırma
(Kendi sonuçlarına 

ulaşır)

Aktivist

Pragmatist

Yansıtıcı

Kuramcı

Somut	Deneyim
(Deneyimi yaşar)

Yansıtıcı	Gözlem
(Üzerine düşünür)

Nedir:	Teorik/analitik	kişiler

Ne	yaparlar	
• Bir fikirle başlarlar. Bu 

fikir üzerine düşünür, 
onu evirip çevirir ve 
yeni şekiller almasını 
izlerler.

Nasıl	çalışırlar	
• Kuramcılar analiz etmeyi 

ve sentezlemeyi tercih 
eder, yeni bilgileri 
sistematik ve mantıklı bir 
kurama eklerler.

Kuramcılar



105



106

8.	Erasmus	+	Programı
Erasmus+ programı üniversiteler, eğitim ve öğretim verenler, düşünce kuruluşları, araştırma kuruluşları 
ve özel işletmeler dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar için fırsatlar sunar.

Erasmus+ programının amacı; büyüme, istihdam, toplumsal eşitlik ve katılıma yönelik Avrupa 2020 
stratejisi ile AB’nin stratejik eğitim çerçevesi olan ET2020’nin amaçlarına katkıda bulunmaktır.

Erasmus+ aynı zamanda yüksek eğitim alanında ortaklarının sürdürülebilir gelişimine ve AB Gençlik 
Stratejisinin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler.
Programın ele aldığı özel hususlar şunları içerir:

 • Özellikle gençler arasında olmak üzere işsizliği azaltmak
 • Yetişkinlerin öğrenimini, özellikle yeni becerilerin ve emek piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerin 
  öğrenimini desteklemek.
 • Gençleri Avrupa demokrasisine katılmaya teşvik etmek
 • İnovasyon, işbirliği ve reformu desteklemek
 • Okulu bırakanların sayısını azaltmak
 • AB ortak ülkeleriyle iş birliği ve hareket kabiliyetini artırmak

EĞİTİM,	ÖĞRENİM	VE	GENÇLİK	ALANINDA	STRATEJİK	ORTAKLIKLAR

Ne	Hedefleniyor?
Stratejik ortaklıklar, yenilikçi uygulamaları geliştirmek ve paylaşmak, eğitim, öğrenim ve gençlik alanlarında 
işbirliğini, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve deneyim paylaşımını desteklemek için tasarlanmış projelerdir.
Stratejik ortaklıklar genel anlamda aşağıdaki alanlardaki yatay öncelikleri ve ilgili alana özgü öncelikleri ele 
almayı hedefler:
 Yüksek öğrenim
 Mesleki eğitim ve öğretim
 Okul eğitimi
 Yetişkin eğitimi ve Gençlik

İki tür stratejik ortaklık vardır: inovasyonu destekleyenler ve iyi uygulamaların paylaşımını destekleyenler.

Alana özgü önceliklere dair daha fazla bilgiyi program kılavuzunda bulabilirsiniz.

Fırsatlar	Nelerdir?
Stratejik ortaklıklar çok çeşitli kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına geniş bir yelpazedeki faaliyetleri 
uygulayabilmeleri için fırsatlar sunar. Örneğin:

• Kuruluşlar arasında işbirliği ve “networking” uygulamalarını güçlendirmek,
• Yenilikçi uygulamaların gelişimini, test edilmesini ve uygulanmasını desteklemek,
• Bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanınmasını ve doğrulanmasını desteklemek,
• Eğitim, öğretim ve gençlere yönelik yeni sistemler geliştirmek amacıyla bölgesel makamlar   
 arasındaki işbirliğini artırmak,
• Öğrenim sürecinde engellileri ve özel ihtiyaçlara sahip kişileri desteklemek ve emek piyasasına  
 geçişlerini kolaylaştırmak,
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• Öğrenimde hakkaniyet, çeşitlilik ve katılımı desteklemek için eğitimi ve öğretim profesyonellerini  
 desteklemek,
• Yeni göçmenlerin entegrasyonunu desteklemek ve Avrupa’daki göçmen krizine dair farkındalıklarını 
 artırmak,
• Gençler arasında girişimciliği ve aktif yurttaşlığı desteklemek.

Projenin hedefine dahil olan kuruluşlara, beklenen etkiye ve diğer unsurlara bağlı olarak stratejik ortaklıklar 
farklı ölçeklerde olabilir ve farklı faaliyetler yürütebilir.

Projenin hedefleri kapsamında öğrenciler, öğrenenler ve personel için eğitim alma, öğrenim görme ve 
yurt dışında eğitim verme fırsatları da mevcuttur. Ancak ülkeler arasında gerçekleşen bu öğretim, eğitim 
ve öğrenim faaliyetlerinin projenin hedeflerine katkıda bulunması gerekir.

Nasıl	Çalışır?
Bir fırsat için başvuru yapmayı düşünen katılımcı kuruluşlar, bir program ülkesinde kurulmuş olmalıdır.
Başvurular bir program ülkesinde bulunan bir kuruluş tarafından yürütülmelidir ve genel olarak farklı 
program ülkelerinden en az üç kuruluşu dahil etmelidir.

Bazen bir istisna olarak, okul eğitimi ve gençlik alanındaki ortaklıklar farklı program ülkelerinden en az iki 
kuruluşu içerebilir.

Başvurular istenen sayıda kuruluşu içerebilir. Ayrıca, projeye temel katma değer getirmeleri şartıyla ortak 
ülkelerden kuruluşlar da yer alabilir.

Program ülkelerinde bulunan Yüksek Öğrenim Enstitüleri, geçerli Erasmus Charter for Higher Education 
(Erasmus Yüksek Öğrenim Sözleşmesi) belgesi bulundurmalıdır.

Başka	Neyi	Bilmeniz	Gerekiyor?
Stratejik ortaklıklar, sahaya bağlı olarak farklı sürelerde olabilir:

 Yüksek öğrenim: 24-36 ay
 Yetişkin eğitimi, okul eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim: 12-36 ay
 Gençlik: 6-36 ay

Projelere yılda en fazla 150.000 € hibe sağlanır.

Nasıl	başvuru	yapılır?

Başvurular, başvuru yapan kuruluşun bulunduğu program ülkesinin ulusal ajansına iletilmelidir.
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