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Ö              z Bu çalışmada futbolda bayan taraftarlarının 
stadyumlarda maç seyretmemelerine neden olan 
etmenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 

araştırmacı tarafından geliştirilen 36 maddelik 5’li Likert 
Tipi sorulardan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Bazı 
maddeler anketten çıkarılmış ve kalan 24 maddelik anket 
kullanılmıştır. Araştırmaya 10-25 Mayıs 2013 tarihinde 
Eskişehir’de yaşayan 15 yaş ve üzeri bayanlardan, basit tesadüfi 
örnekleme yöntemiyle, rasgele seçilen 300 kişi katılmıştır. 
Anketin güvenilirlik katsayısı 0.832 olarak bulunmuştur. 
Bu sonuç anketin güvenilir olduğunu göstermektedir. Elde 
edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi 
sonucunda, 24 madde 7 faktörde toplanmış ve varyans 
açıklama oranı %66,1 olarak belirlenmiştir. Örneklem 
yeterliliğini değerlendirmede kullanılan Kaiser-Meyer-Olkin 
örneklem yeterliliği kriterine göre KMO değeri 0.792 olarak 
hesaplanmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunu 
araştırmada kullanılan Bartlett küresellik testi için test 
istatistiği değeri 2670.220 olarak belirlenmiştir (p<0.01)

Anahtar Kelimeler: Futbol Taraftarlığı, Stadyumda Futbol 
Maçı İzlememe Nedenleri, Bayan taraftar, Faktör analizi, 

Jel Kodu: C19, L83
Doi No: 10.18025/kauiibf.6.10.2015.90868

Makaleyi çevirim içi görüntülemek için QR
Kodu Okutunuz.

Atıfda bulunmak için..     ÇEMREK, F. (2015) “Bayan Taraftarlarin Stadyumlarda Futbol Maçi Seyretmemelerine 
Neden Olan Etmenlerin Araştirilmasi" KAÜ İİBF Dergisi, 6(10), 317-334



 

Kafkas Üniversity Economics and

Administrative Sciences Faculty

The Journal of KAU IIBF
Vol. 6, Issue 10, 2015
ISSN : 1309 - 4289Article Submission Date : 06.05.2015 Accepted Date : 29.05.2015

A              BSTRACT     In this study, it was tried to 
investigate the reasons why women supporters 
do not watch football matches in stadiums. 

To serve the aim, a 36-item questionnaire with five poit 
Likert-type questions was prepared. Some of the items in 
the questionnaire were later excluded from the survey, and 
remaining 24 items were used.  Participants were chosen 
using a simple random sampling method, and randomly 
selected 300 women aged 15 and over and living in 
Eskişehir in May 10-25, 2013 participated in the study. The 
reliability coefficient of the questionnaire was found to be 
0.832. This result indicates that the survey was reliable. It 
was applied to the obtained data with the factor analysis. As 
a result of factor analysis, 24 items were collected at the rate 
of 7 factors, and variance explanations were determined 
as 66.1%. According to the Kaiser-Meyer-Olkin value 
criteria used to evaluate sample adequacy, KMO value was 
calculated as 0.792. For Barlett sphericity test employed to 
study the suitability of data for factor analysis, the value of 
the test statistic was defined as 2670.220 (p <0.01).
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1. GİRİŞ

Belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren, rekabetçi ve eğlenceli faaliyetler olarak 
tanımlanabilen spor, insanın sağlıklı yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Spor, farklı 
kültürel toplumsal ve sosyo-ekonomik özellikleri olan birey ve toplumları bir araya getirme ve 
kaynaştırma gibi bir misyona da sahiptir.

Spor, bireysel ve takım halinde yapılan, boş zaman değerlendirmeye yarayan, sosyalleşme 
aracı olan bir olgu olarak da tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre spor, ferdin tabii çevresini 
beşeri çevre haline çevirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı veya 
araçsız, ferdi veya toplu olarak, boş zaman faaliyeti kapsamı içinde veya tam zamanını alacak 
şekilde meslekleştirerek yaptığı sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren 
rekabetçi dayanışmacı ve kültürel bir olgudur (Kuru ve Var, 2009).

Diğer spor dallarına göre daha popüler olması, büyük toplulukları kapsaması ve toplum 
üzerindeki çeşitli etkileri nedeniyle futbol, son yıllarda en çok takip edilen spor branşıdır. bol, 
geniş bir oyun alanı içinde, çok sayıda oyuncunun katılmasıyla, oyun kuralları gereği,  belirlenen 
sınırlı bir alanda, sonucun kalelere atılan ya da yenilen gollerle belirlendiği, kaleciler dışında, el 
harici, vücudun her yerini kullanarak oynanan bir spor dalıdır (İnal, 1998).

Futbolun evrensel olmasını sağlayan nokta, insanların, yaşama dair istekleri ile örtüşen 
özelliklere sahip olmasıdır. İnsanların yaşadığı çeşitli duygular (sevinmek, heyecanlanmak, 
moral bulmak, coşmak, birlikte yaşamak), psikolojik ve sosyal yaşam özelliği ile bütünleşerek 
topluma yansır ve toplumun sosyo-kültürel yapısını etkiler (Topkaya, 1998).

İnsanlar, futbol maçlarını izlemek için stadyuma gitmek, evde televizyonda (açık kanal 
ya da şifreli kanallardan) izlemek, kafeye gitmek gibi seçeneklere sahiptir. Futbol taraftarları, 
taraftarı olduğu takımın maçlarını stadyumda izlemek üzere her maç için bilet satın almak 
ya da sezonluk kombine bileti almak durumundadır. Özellikle kombine bilet almak futbol 
kulüplerinin kazançlarını artırmaktadır. Stadyuma maç izlemek üzere giden bireyler, stadyum 
çevresinde takımlarının lisanslı ürünlerini satan mağazalardan alışveriş yaparak da kulübün 
ekonomisine ayrı bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca futbol, maçları izlemek için dijital yayın satın 
alma ya da dijital yayınlara abone olma, futbol maçlarının sonuçlarını tahmin etmeye yönelik 
bahis oyunları oynama, futbolcu transferleri gibi ekonomik boyutuyla da günümüzde bir 
endüstri halini almıştır (Doğar,2006). 

Erdem ve Ulu (2004), yaptıkları çalışmada, Fırat Tıp Merkezinde çalışanlarının futbol 
olgusu ile ilgili görüşleri belirlemişlerdir. Yapılan analizde, futbol takımı taraftarlığının erkek 
çalışanlarda daha fazla etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, yaşı genç, gelir ve eğitim 
düzeyi düşük bireylerin futbol takımı taraftarlığından daha fazla etkilendikleri de saptanan bir 
başka durumdur.
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Gençer ve Aycan (2008), seyircilerin Türkiye’de futbol karşılaşmalarına seyirci olarak 
katılanların kararlarını etkileyen faktörleri araştırmışlardır. 24 maddelik bir ölçek hazırlanmış 
ve maddeler 6 faktörde toplanmıştır. Tutulan takım futbol maçını izlemede en önemli faktör 
olduğu belirlenmiştir.

Gültekin Salman ve Giray (2009), bireyleri futbol izleyicisi ve taraftarı olmaya motive 
eden güdüler ile, Fenerbahce taraftarlarının takımlarına yönelik sadakati arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir.  Arastırmada 796 Fenerbahce taraftarına anket uygulanmıştır. Motivasyon 
boyutları faktor analiziyle incelenmiş ve heyecanı paylaşma, haz alma, estetik ve eğlence olmak 
üzere 4 yeni faktör elde edilmiştir. 

Kafkas vd. (2012), İnonu Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı farklı bölümlerde okuyan 
17-31 yaş arasındaki 915 öğrencinin katıldığı çalışmada, Yousof Al-Thibiti (2004) tarafından 
geliştirilen Taraftar Motivasyon Ölçeğini Türkçeye uyarlamışlardır. Araştırma sonucunda, 
sözkonusu ölçeğin geçerlik ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Taşmektepligil vd.(2015), yaptıkları çalışmada, Türk futbol izleyicilerinin taraftarlıkla 
ilgili tutumlarını belirleyen 13 maddelik bir ölçek geliştirmişlerdir. Elde edilen cevaplara faktör 
analizi uygulanmış ve sonuçlar iki faktörde toplanmıştır. Birinci faktör “şiddete yönelik düşünce 
ve eylem eğilimi” adı verilmiş ve ikinci faktöre de “kurumsal aidiyet” adı verilmiştir. Ayrıca, 
anket uygulanan bireylerin 13 soru üzerinden almış olduğu toplam puan 13-21 aralığında ise  
taraftarların “fanatik”, 22-30 aralığında “takım taraftarı”, 31-52 puan aralığında ise “futbolsever” 
olduğu ifade edilmiştir.

Son yıllarda spor izleyicisi, futbol, taraftarlık ve özellikle futbolda şiddet konularına ilişkin 
daha pek çok çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Mahony vd., Kılcıgil, 2003; Çağlayan ve Fişekcioğlu, 
2004; Ramazanoğlu ve Çoban,2005; Öcalan, 2005; Doğar, 2006; Arıkan, 2007; Yıldız vd., 2007; 
Aydın vd.2008;; Erdoğan, 2008; Bouchet vd.2011;Fallahi vd. 2011; Koçer, 2012; Nemati vd. 2012; 
Pilus  ve Hussin, 2013; Dilbaz ve Ergün, 2014; Orçun ve Demirtaş, 2015) 

Futbol maçlarını izlemek için stadyuma gelen seyircilerin neredeyse tamamının erkek 
olması, bayanların neden stadyumlara az gittiği ya da hiç gitmediği sorusunu akla getirmektedir. 
Bu nedenle futbol maçlarını bayanların stadyumda futbol maçı izlemek üzere gitmemeleri 
konusundaki tutum ve düşüncelerini belirlemeye çalışmak çalışmanın önemini ortaya 
koymaktadır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı, bayanların stadyumda maç izleme konusundaki düşüncelerini 
belirlemeye çalışmaktır. Bayanların stadyumda maç izleme konusunda nelere önem verdikleri, 
maçları neden stadyumda izlediğini ya da stadyumda maç izlememesine neden olan etmenler 
belirlenmek istenmiştir. 
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Araştırmada veri toplamak üzere araştırmacı tarafından geliştirilen 36 soruluk bir anket 
kullanılmıştır. Araştırma evrenini Eskişehir’de yaşayan 15 yaş ve üzeri bayanların tamamı 
oluşturmaktadır (TÜİK tarafından yapılan 2013 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına 
göre Eskişehir’de 15 yaş ve üzeri kadın sayısı 330274 olarak belirlenmiştir). Araştırma örneklemini 
ise 10-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Eskişehir’de yaşayan 15 yaş üzeri bayanlardan basit 
tesadüfî örnekleme yoluyla rasgele seçilen 300 bayanın tamamı oluşturmaktadır. Örneklem 
sayısını belirlerken önceden belirlenen sabit bir örnekleme oranına göre örneklem büyüklüğünün 
saptanabilir ya da (n/N=%1 oranının kararlaştırılarak evrenin %1’inin seçilmesi) ya da hazır 
tablolardan faydalanılabilir Sözkonusu tabloada %5 örnekleme hatası ve evren hacmi 1000000 
için belirlenmesi gereken örneklem hacmi 384 olarak belirtilmektedir  (Arıkan, 2004:152; 
Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50). 

Araştırmaya katılan bayanlara sözkonusu anket soruları 10-25 Mayıs 2013 tarihlerinde 
uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde yaş, eğitim durumu, 
medeni durum, meslek, gelir durumu, futbol takımı tutup tutmadığı, takım tutuyorsa, 
hangi takımı tuttuğu, futbolu sevip sevmediği gibi sorular yer almaktadır. İkinci bölümde 
ise, bayanların stadyumda maç izlemelerine ilişkin tutum ve görüşlerin yer aldığı 36 soru 
bulunmaktadır. Bu soruların değerlendirilmesinde 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Her 
bir soru için katılımcılardan 1 (Kesinlikle Katılmıyorum), 2 (Katılmıyorum), 3 (Kararsızım), 
4 (Katılıyorum) ve 5 (Kesinlikle Katılıyorum) şeklindeki seçeneklerden en uygun seçeneği 
cevaplamaları istenmiştir. 

3. FAKTÖR ANALİZİ

Faktör analizi başta sosyal bilimler olmak üzere birçok alanda çok sık kullanılan çok 
değişkenli analiz tekniklerinden birisidir. Faktör analizi, p değişkenli bir olayda birbiri ile 
ilişkili değişkenleri bir araya getirerek, az sayıda yeni ilişkisiz değişken bulmaktır. Faktör analizi 
yapmadaki temel amaç; y1, y2,…….., yp  orijinal değişkenlerini m < p olmak üzere daha az 
sayıda ve birbiriyle ilişkisiz faktör adı verilen f1, f2,………., fm  rasgele değişkenleri ile ifade 
edebilmektedir. Ancak orijinal değişkenlerden farklı olarak faktörler ölçümlenemez1 veya 
gözlemlenemezler. Faktör analizi tekniğinde aralarında yüksek korelasyon bulunan değişkenlerin 
her bir altkümesi birer faktör yapısı adı altında açıklanmaya çalışılır(Tatlıdil, 2002; Albayrak, 
2006).

Faktör analizi modeli aşağıdaki gibi ifade edilir:

zj=a j1f1+aj2f2+….+ajmfm+bjuj;      j=1,2,3,….,p                  (1)

(1) denkleminde zj: j.değişkeni; ajm: j. Değişkenin m. Faktör üzerindeki yükünü; f: ortk 
faktörü; uj artık faktörü; bj:Artık faktöre ilişkin katsayıyı; m: ortak faktör sayısını ifade eder.
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Faktör analizinin amacı, en az bilgi kaybıyla orijinal değişkenleri daha küçük yeni 
boyutlarla içeren bilgiyi özetlemeye çalışmaktadır. Daha öncede denildiği gibi birbiriyle ilişkili 
çok sayıdaki değişkeni, birbiriyle ilişkisiz daha az sayıda yeni veri yapılarına dönüştürmektir. 
Daha özel olarak faktör analizi faktör analizi teknikleriyle başarılabilecek dört fonksiyon 
aşağıdaki gibidir. 

1- Büyük değişkenler setinde yer alan kolay gözlenemeyen boyutlar setini tanımlamaktır. 
Bu R faktör analizi olarak adlandırılmaktadır.

2- Birleştirici bir metodun tasarlanması ya da çok sayıdaki insanın çok farklı gruplarla 
özetlenmesidir. Bu Q faktör analizi olarak adlandırılmaktadır. 

3- Büyük sayıdaki değişken setinden uygun değişkenleri, daha sonraki regresyon, 
korelasyon ya da diskriminant analizi için tanımlamaktır.

4- Kısmen ya da tamamen orijinal değişken setinin yerini alan, yeni küçük bir değişken 
seti yaratmak ve bunları daha sonraki analizlere dahil etmektir.

Birinci ve ikinci yaklaşımlar kendi içlerinde temel faktörlerin ya da boyutların 
tanımlanmasını ele almaktadır. Tahmin edilen tüm faktör yükleri analiz için istenmektedir. 
Üçüncü yaklaşım faktör yüklerine güvenmektedir ama bunları diğer tekniklerle beraber daha 
sonraki analizde tanımlanan değişkenler için temel olarak kullanmaktadır. Dördüncü yaklaşım 
faktörlerin tahminlerinden faktör skorlarının elde edilmesini istemektedir. Daha sonra bu 
faktör skorları regresyon, korelasyon ya da diskriminant analizinde bağımsız değişkenler olarak 
kullanılmaktadır (Özdamar, 2002; Hair vd, 1990).

Faktör Analizi 4 temel aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlar veri setinin faktör analizi için 
uygunluğunun değerlendirilmesi, faktörlerin elde edilmesi, faktörlerin rotasyonu ve faktörlerin 
isimlendirilmesidir (Kalaycı.Ş.,2005). Veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını 
değerlendirmek amacıyla Örnekleme Yeterliği Testi (KMO: Kaiser-Meyer-Olkin) ve değişkenler 
arasında bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemek için Barlett Küresellik Testi’nden (Bartlett’s 
Test of Sphericity) yararlanılmaktadır (Patır, 2009). 

KMO Testi, değişkenler arasındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu 
ölçmektedir. KMO testinin değeri 0-1 aralığındadır. Örneklem büyüklüğünün uygun olarak 
kabul edilebilmesi için KMO oranın 0,5’in üzerinde olması gerekmektedir. Oran ne kadar yüksek 
olursa veri setinin faktör analizi yapmak için o kadar uygun olduğu ifade edilmektedir. KMO 
değeri 1’e yaklaştıkça mükemmel, 0,5’in altında ise kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir 
(Kalaycı ,2005). KMO testi aşağıdaki gibi hesaplanır.
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biçiminde tanımlanır. KMO ölçüsünün değeri  0.90 ve üstünde ise “mükemmel”; 0.80 
ve üstünde ise “çok iyi”; 0.70 ve üstünde ise “iyi”; 0.60 ve üstünde ise “orta”; “0.50 ve üstünde 
ise “kötü”;0.50 ve altında ise “kabul edilemez” olarak değerlendirilmektedir. (Hair vd., 1990 ve 
Turanlı vd.2012).

Bartlett Küresellik Testi ise, değişkenlerin en azından bir kısmı arasında yüksek oranlı 
korelasyonlar olduğu olasılığını test etmektedir ve analize devam edilebilmesi için “korelasyon 
matrisi birim matristir” sıfır hipotezinin reddedilmesi gerekmektedir. Sıfır hipotezinin 
reddedilmesi, değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğu ve veri setinin faktör analizi 
için uygun olduğu anlamına gelmektedir (Kalaycı, 2005).

3.1. Faktör Sayısının Belirlenmesi:

 Faktör analizi uygulamalarında toplam varyansın büyük bir bölümünü açıklayabilecek 
(yani bilgi kaybını en aza düşürecek) az sayıda ortak faktörün türetilmesi amaçlanır. Bu nedenle, 
anlamlı faktör sayısını belirleyen çeşitli ölçütler geliştirilmiştir. 

3.1.1. Birden Büyük Özdeğer Sayısı Kadar Faktör Seçmek

 Pratikte en yaygın kullanılan ölçütlerden biridir. Bu ölçüt Kaiser tarafından önerildiği 
için, literatürde Kaiser ölçütü olarak geçmektedir. Bu ölçüte göre, korelasyon matrisinin 1’den 
büyük özdeğerleri (λ >1) anlamlı kabul edilmekte, 1’den küçük özdeğerler anlamsız kabul edilip, 
analiz dışı bırakılmaktadır. Böylece 1’den büyük özdeğer sayısı kadar faktör türetilmektedir 
(Khalaf, 2007).

3.1.2. Açıklanan Varyans Oranı Ölçütü

 En basit ölçütlerden biri olan birinci faktör tarafından açıklanan varyans ( 1λ / p) değeri 
1’e yakınsa,diğer faktörler ihmal edilebilir. Eğer 1λ / p değeri 1’den çok küçükse, faktör sayısı 
ikiye çıkartılır ve her iki faktör tarafından açıklanan varyans )/)(( 21 pλλ +  payı hesaplanır. 
Bu değer 1’den çok küçükse, üçüncü faktör ele alınır. Bu süreç, özdeğerler tarafından açıklanan 
birikimli varyansın en az  0.8 (%80) olana kadar devam eder. Bazı durumlarda %67’den az 
olmamak koşuluyla, %80’den daha az açıklanan varyans ile çalışılabileceği ileri sürülmektedir. 
Başka bir ifadeyle;

 3/2/
1

≥∑
=

p
m

j
jλ                        (3)

koşulunun sağlandığı en küçük  m değeri, faktör sayısı olarak belirlenebilmektedir (Khalaf, 2007).

3.1.3. Joliffe Ölçütü 

 0.7 ve daha büyük değerli özdeğer )7.0( ≥λ  sayısı kadar faktör alınmasının uygun 
olacağını ileri süren bir yaklaşımdır. Bu ölçüt ile Kaiser ölçütünden iki kat daha fazla faktör 
seçilebilmektedir. Bu nedenle bu ölçüt, değişken sayısının az olduğu durumlarda iyi sonuç 
vermeyebilir (Tatlıdil, 2002).
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3.1.4. Yamaç Eğim Grafiği (Scree  Plot)

 Bu yöntem Cattel tarafından geliştirilmiş olup, özdeğerlerin çizimine dayalı bir 
yöntemdir. Bu yöntemde, faktör sayısı 1, 2,……….p biçiminde X ekseninde ve özdeğerler (ya 
da özdeğerlerin varyans açıklama oranı) Y ekseninde olmak üzere, XY koordinat sisteminde 
çizgi eğim grafiği çizilir. Faktör sayısı arttıkça özdeğerlerdeki hızlı düşüşe denk gelen sayı, faktör 
sayısı olarak alınır. 

3.2. Faktörlerin Döndürülmesi 

 Faktör döndürmesi, elde edilen faktörleri daha iyi yorum verebilecek biçimde  (kavramsal 
anlamlılık) yeni faktörlere çevirme olarak ifade edilebilir (Tatlıdil, 2002).

 Değişkenler birden çok faktör altında tatmin edici yük değerlerine sahip olabilirler. 
Birinci faktör dışında, kalan faktörler çoğu kez çift kutuplu yani pozitif ve negatif yüklerin 
karışımı şeklinde olabilirler. Bu durumda faktör analizi çözümlemesinin anlaşılması oldukça 
zorlaşabilmektedir(Tatlıdil, 1996, s.176). Bu zorluklarla beraber faktörler yorumlanamamakta 
ve karmaşık bir hal almaktadır. İşte bu durumda faktör döndürmeleri devreye girmektedir. 
Faktör döndürmeleriyle basit yapıya ulaşmak hedeflenmektedir. Döndürmedeki amacı daha 
somut bir biçimde ifade edebilmek için Thurstone tarafından geliştirilen basit yapı kavramından 
söz etmek gerekmektedir. Basit yapı için beş koşul önerilmiştir. Bunlar:

- Faktör matrisinin her bir satırında en az bir tane sıfır değeri olmalıdır. Yani her bir 
değişken en azından bir tane sıfır faktör katsayısına sahip olmalıdır.

- Faktör matrisinde m tane ortak faktör var ise her bir sütunda en az m tane sıfır değeri 
bulunmalıdır.

- Faktör matrisindeki her bir faktör çiftinin birinde yük değeri görülürken ötekinde 
görülmemelidir. Yani her bir faktör çifti, bir faktör için faktör katsayısı sıfır diğerleri için farklı 
olan çeşitli değişkenlere sahip olmalıdır.

- Faktör sayısı dört ya da daha çok iken, faktör matrisindeki her bir faktör çifti için 
değişkenlerin büyük çoğunluğunun yük değeri sıfır olmalıdır.

-  Faktör sayısı dört ya da daha çok iken, faktör matrisindeki her bir faktör çifti için sadece 
az sayıda değişkenin yük değeri olmalıdır. Yani sıfırdan farklı faktör katsayılarına sahip olan çok 
az sayıda değişken olmalıdır.

Faktör matrisini rotasyona tabi tutmanın temel amacı, daha basit bir yapı ve teorik olarak 
daha anlamlı bir faktör matrisi elde etmek için önceki faktörlerin açıkladığı toplam varyansı 
faktörler arasında yeniden dağıtmaktır. Yani her faktörün, değişkenlerden sadece  bazıları için 
sıfır olmayan yüklere sahip olması gerekir. Böyle bir durum faktörü daha kolay yorumlamaya 
yardım etmektedir. Ayrıca her bir değişkenin faktörlerden sadece bazılarıyla (tercihen tek 
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bir faktörle) sıfır olmayan bir yüke sahip olması beklenir. Böylece faktörlerin birbirinden 
farklılaşması sağlanır. Eğer faktörlerden bir kaçı aynı değişkenle birbirine yakın ilişki içinde 
olması durumunda faktörlerin nasıl farklılaştığını yorumlamak güçleşmektedir (Hair vd 1990).

Faktör analizinde döndürmeler basit yapıya ulaşmayı garanti etmediği gibi döndürmelerden 
sonra elde edilecek faktör sonuçları, elde edilen ilk faktör sonuçlarından daha kötü de (anlamsız) 
olabilmektedir (Albayrak, 2006).

3.3. Faktör Döndürme Yöntemleri

Faktör analizinde kavramsal anlamlılığa ulaşabilmek için iki tip döndürme yöntemi 
mevcuttur. Bunlar, ortogonal (dik) döndürme yöntemleri ve oblik (eğik) döndürme yöntemleridir.

Dik Döndürme Yöntemleri; Quartimax, Varimax,Eqıimax iken; Eğri Döndürme Teknikleri 
ise, Oblimax, Quartimin,, Covarimin, Oblimin, Binorminb 

3.4. Faktörlerin Yorulanması

Faktörlerin  çıkarımından  sonra  birde  bu  faktörlerin  yorumlanması gerekmektedir. 

Faktör analizi araştırmacıya isimsel etiket ya da faktörlerle bağlantılı ne gibi anlamlar 
verdiğini açıklayamaz ve bu noktayı vurgulamak önemlidir. Faktörün yorumlanması, üzerinde 
yüklenen değişken grubunun temel boyutlarını anlamaya yardımcı olur.  Faktör sonuçlarının 
alınması üç aşamayı içermektedir. 

1. Aşama: Çıkarılacak faktör sayısının öncül gösteriminin elde edilmesinde değerlendirilen 
ilk döndürülmemiş faktör matrisinin hesaplanmasıdır. Döndürülmemiş faktör matrisinin 
hesaplanmasında, araştırmacı değişkenlerin en iyi doğrusal kombinasyonlarıyla ilgilenilir.

 Döndürülmemiş faktör sonuçları veri indirgemesini objektif olarak başarmışlardır. Faktör 
yükünün anlamı, her  faktörün tanımlanmasında her değişkenin oynadığı roldür. Faktör yükleri 
her değişken arasındaki korelasyondur. Yükler değişkenle faktör arasındaki uyumun derecesini 
gösterir. Yüksek yükler değişkeni faktörün temsili yapar. Eğer döndürülmemiş faktörler anlamlı 
olarak beklenirse, kullanıcı döndürme yapmamalıdır. Genellikle döndürme istenir çünkü bu 
faktör yapısını basitleştirir ve döndürülmemiş faktörlerin anlamlı olup olmadığını tanımlamak 
zordur. 

2.aşama: Daha basite ulaşmak ve teorik olarak daha anlamlı faktör çözümleri için 
döndürme metodu olarak çalışmaktadır).

3. Aşama:  Araştırmacının faktör modelini aşağıdakilere göre değerlendirmesi

- Analizden değişkenlerin silinmesi. 

- Yorumlama için farkı döndürme metotlarını çalıştırma.
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- Farklı faktör sayılarının çıkarımı.

- Bir metottan diğerine çıkarımlarda değişim (Hair vd. 1990).

4. ANALİZ VE BULGULAR

Ankete verilen cevapların iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach α güvenilirlik katsayısı 
kullanılmıştır. Bayan taraftarların stadyumlara gitmemesi üzerinde etkili olabilecek nedenlerin 
yer aldığı 36 soru için güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda Cronbach α 
değeri 0.832 olarak hesaplanmıştır ve değişkenler arasında negatif korelasyona sahip değişken 
görülmemiştir. Cronbach α değeri 0.60 ile 0.80 arasında ise anket güvenilirdir; 0.80 ile 1.00 
arasında ise anketin güvenirliği oldukça yüksektir  (Kalaycı, 2005; Alpar, 2011). 

4.1. Demografik Özellikler

Araştırmaya katılan 300 bayanın demografik özelliklerine ilişkin elde edilen bulgular 
Tablo 1’de verilmiştir

          Tablo 1: Araştırmaya Katılan Bayanların Demografik Özellikleri  

Değişken Düzey Frekans Yüzde

Yaş

15-18 17 5,7
18-25 180 60,0
25-35 80 26,7
35-45 17 5,7
45-55 4 1,3
55+ 2 0,7

Gelir

0-600 102 34,0
600-1200 92 30,7
1200-1800 60 20,0
1800-2500 29 9,7
2500+ 17 5,7

Medeni Hal
Evli 57 19,0
Bekar 239 79,7
Eşi ölmüş- boşanmış 4 1,3

Eğitim

İlkokul 2 0,7
Ortaokul 2 0,7
Lise 51 17,0
Üniversite 218 72,7
Yüksek lisans 24 8,0
Doktora 3 1,0

Araştırmaya katılanların yaklaşık %92’si 15-35 yaş grubundadır. Gelir açısından 
incelendiğinde ise, katılımcıların %34’ü 0-600 TL, %30,7’si 600-1200 TL, %20’sinin 1200-1800 
TL, %9,7’sinin 1800-2500 TL ve %5,7’sinin ise 2500 TL’den fazla geliri olduğu belirlenmiştir. 
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Çalışmaya katılan bayanların %79,7’si bekar,  %19’u evli ve %1,3’ü ise eşi ölmüş ya da eşinden 
boşanmıştır. Eğitim bakımından ise dağılım, %1,4 ilköğretim, %17 lise, %72,7 üniversite ve %9 
yüksek lisans-doktora mezunu olarak gerçekleşmiştir.

Araştırmaya katılanların bir takım taraftarı olma, hangi takımın taraftarı oldukları ve 
futboldan hoşlanıp hoşlanmamaları ve hoşlanmayanların neden hoşlanmadıklarına ilişkin 
bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2: Araştırmaya Katılanların Futbol Taraftarlığı Hakkındaki Görüşleri

Değişken Düzey Frekans Yüzde
Takım Taraftarı mısınız? Evet 275 91,7

Hayır 25 8,3

Taraftarı Olunan Takım Adı

Galatasaray 117 39,0
Fenerbahçe 98 32,7
Beşiktaş 44 14,7
Eskişehirspor 6 2,0
Diğer 10 3,3

Futboldan Hoşlanır mısınız? Evet 216 72,0
Hayır 84 28,0

Futboldan Hoşlanmama Nedeniniz

Sıkıcı olması 32 10,7
İlkel olması 8 2,7
Çok saçma 13 4,3
Erkek oyunu olması 8 2,7
Diğer 23 7,3

Tablo 2’ye göre;

•	Araştırmaya katılan bayanların %91,7’si bir futbol takımının taraftarı olduğu 
görülmektedir. En çok taraftarı olunan takım ise %39 ile Galatasaray olurken, %32,7 ile 
Fenerbahçe ikinci sırayı almaktadır. Taraftarı olunan diğer takımlar sırasıyla Beşiktaş (%14,7), 
Eskişehirspor (%2) ve diğer (%3,3) olarak belirlenmiştir. 

•	Bayanların %72’si futboldan hoşlanmakta, %28’i ise hoşlanmamaktadır. Futboldan 
hoşlanmayan bayanların %10,7’si futbolu sıkıcı bulduğu, %4,3’ü futbolu çok saçma bir oyun 
olarak gördüğü, %5,4’ünün futbolun ilkel ve erkek oyunu olarak gördüğü ve %/,3’ünün diğer 
nedenlerden dolayı futboldan hoşlanmadığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan bayanların stadyumlara gitme ve gitmeme nedenlerini belirlemek 
amacıyla sorulan sorulara verilen cevaplar için elde edilen sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3 ’te araştırmaya katılan bayanların stadyuma gitme konusundaki görüşleri 
incelendiğinde, stadyumda maç izlememek için en büyük neden “Maçlardaki şiddet olayları 
beni korkutuyor” ifadesidir (3,96).  İkinci en büyük neden ise, “Stadyumlardaki erkeklerin 
davranışları beni rahatsız ediyor” ifadesidir (3,81). “Stadyumlardaki kötü tezahüratlar beni 
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rahatsız ediyor” ifadesine verilen cevap ortalaması (3,79) stadyumda maç izlememenin üçüncü 
en önemli nedenidir.

Araştırmaya katılan bayanların stadyumda maç izleme konusundaki düşünceleri arasında 
bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki Tablo 3’te görüldüğü gibidir.

Tablo 3:Araştırmaya Katılanların Stadyumda Maç İzleme Hakkındaki Görüşleri

Soru Aritmetik 
Ortalama

Standart
Sapma

1.Çevremde kalabalık erkek gruplarının bulunması beni rahatsız eder. 2,98 1,33
2.Futbolun erkekler için olduğunu düşünüyorum. 2,62 1,39
3.Stadyumlarda erkeklerin davranışları beni rahatsız ediyor. 3,81 1,25
4.Ailem maça gitmemden rahatsızlık duyuyor. 2,94 1,36
5.Ailem maçların bayanlara göre olmadığını düşünüyor 2,79 1,35
6.Ailem maç izlemeye gitmenin hoş bir davranış olmadığını düşünüyor. 2,59 1,33
7.Maçlardaki şiddet olayları beni korkutuyor. 3,96 1,13
8.Stadyumlardaki kötü tezahüratlar beni rahatsız ediyor. 3,79 1,30
9.Stadyumda başıma kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. 3,58 1,28
10.Stadyumlara ulaşım imkânlarının pahalı olduğunu düşünüyorum 2,81 1,18
11. Maç biletlerinin pahalı olduğunu düşünüyorum. 3,55 1,08
12.Stadyumda satılan yiyeceklerin pahalı olduğunu düşünüyorum 3,36 1,02
13.Maçların geç saatte başladığını düşünüyorum. 2,81 1,12
14.Maçlardan sonra eve dönüş saati geç oluyor. 3,24 1,14
15.Stadyumlarda maç izlemek için çok fazla zaman harcanıyor. 2,83 1,02
16.Stadyuma ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğunu düşünüyorum. 2,88 1,09
17.Stadyuma ulaşım zor oluyor. 2,80 1,05
18.Stadyuma ulaşım şartlarının kötü olduğunu düşünüyorum. 2,87 1,12
19.Stadyumlarda kendimi güvende hissetmiyorum. 3,51 1,16
20. Stadyumda değerli eşyalarımın çalınmasından korkuyorum. 3,61 2,66
21.Maçlardaki güvenlik önlemlerini yetersiz buluyorum. 3,62 1,08
22 Kalabalık ortamlarda hastalık kapmaktan endişeleniyorum. 2,88 1,25
23.Stadyumlarda ihtiyaçlarımı karşılayacak imkanların yeterli olmadığını 
düşünüyorum 3,25 1,07
24.Stadyumda maç izlemek bana keyif vermiyor. 2,50 1,27
25.Stadyumda huzurlu bir şekilde maç seyredemiyorum. 2,92 1,16
26.Stadyumda maç seyretmek çok yorucu oluyor. 2,82 1,18
27.Stadyumdaki gürültü beni rahatsız ediyor 2,66 1,30
28.Stadyumlara giriş ve çıkışlar zor oluyor. 3,62 1,14
29.Stadyumda maç seyretmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. 2,40 1,26
30.Stadyumda maç seyretmek eğlencelidir. 3,82 1,17
31.Stadyumda maç seyretmek bana cazip geliyor. 3,57 1,22
32.Stadyumda maç izlemek beni mutlu ediyor. 3,50 1,22
33.Futbolcuları canlı izlemek hoşuma gidiyor. 3,56 1,24
34.Bayanların stadyumlara daha çok gelmesi kötü tezahüratı azaltır 3,63 1,23
35.Bayanların stadyumlara daha çok gelmesi,stadyumlardaki şiddeti azaltır. 3,69 1,24
36.Bayanların stadyumlara daha çok gelmesi, ortamdaki güveni artırır. 3,69 1,26
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4.2. Faktör Analizi Sonuçları

Bayanların stadyumda futbol maçı izlemeleri etkileyen unsurları belirlemek için 36 
maddelik anket uygulanmış ve faktör analizi ile incelenmiştir. Faktör Analizi sonucunda 
anlamsız olan 1,2,15,22,28,30,31,32,33,34,35 ve 36. sorular analizden çıkarılarak yeniden faktör 
analizi uygulanmış ve Varimax döndürmesi yapılmıştır. 

Faktör analizinde örneklem büyüklüğünün yeterliliğini test etmek için ise Kaiser-Meyer- 
Olkin (KMO) testi yapılmalıdır. KMO ölçütü 0.90-.1.00 arasında ise “mükemmel”, 0.80-0.89 
arasında ise “çok iyi”, 0.70-0.79 arasında ise “iyi”, 0.60-0.69 arasında ise “ orta”, 0.50-0.59 
arasında ise “zayıf ” ve 0.50’nin altında ise “kabul edilemez” dir. Çalışmadan elde edilen KMO 
değeri 0.792 olup, örneklemin yeterliliğinin iyi olduğu söylenilebilir. Verilerin Faktör analizine 
uygun olup olmadığını belirlemek için Bartelett Küresellik Testi yapılmıştır. Bartlett testinde, 
korelasyon matrisi birim matristir şeklinde ifade edilen sıfır hipotezinin reddedilmesi gerekir. 
Bartlett Küresellik testi ile,sonucuna göre, hesaplanan kare istatistiği değeri 2670.222’dir (p<0.01) 
Buradan sıfır hipotezi reddedilmiştir ve verilerin faktör analizine uygun olduğu ifade edilebilir. 
Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan 7 faktör ortaya çıkmıştır (özdeğerleri 
sırasıyla, 3.207, 2.635, 2.620, 2.260, 1.824, 1.778, 1.539). Bu 7 faktörün varyans açıklama oranı 
%66.01’dir. 

Tablo 4: Faktör Analizi Sonuçları

Soru

Faktör 1 (Korku)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Faktör 
ağırlığı

Cronbach 

Alfa
7.Maçlardaki şiddet olayları beni korkutuyor.

13.363

0.811

0.816

8.Stadyumlardaki kötü tezahüratlar beni rahatsız ediyor. 0.811
9.Stadyumda başıma kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. 0.702
3.Stadyumlarda erkeklerin davranışları beni rahatsız ediyor. 0.654
19.Stadyumlarda kendimi güvende hissetmiyorum. 0.575

Faktör 2 (Stadyuma Ulaşım Zorluğu)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Faktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

17.Stadyuma ulaşım zor oluyor.

10.981

0.894

0.876
18.Stadyuma ulaşım şartlarının kötü olduğunu düşünüyorum. 0.866
16.Stadyuma ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğunu düşünüyorum. 0.831

Faktör 3 (Zevkler)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

29.Stadyumda maç seyretmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum.

10.918

0.757

0.771

26.Stadyumda maç seyretmek çok yorucu oluyor. 0.721
24. Stadyumda maç izlemek bana keyif vermiyor. 0.719
27. Stadyumda maç izlemek bana keyif vermiyor. 0.663
25.Stadyumda huzurlu bir şekilde maç seyredemiyorum. 0.554
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Faktör 4 (Aile Etkisi)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

5.Ailem maçların bayanlara göre olmadığını düşünüyor

9.417

0.857

0.808
4.Ailem maça gitmemden rahatsızlık duyuyor. 0.824
6.Ailem maç izlemeye gitmenin hoş bir davranış olmadığını 
düşünüyor. 0.804

Faktör 5 (Hizmet ve Biletlerin Pahalı Olması)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

11. Maç biletlerinin pahalı olduğunu düşünüyorum.

7.601

0.792

0.763
12.Stadyumda satılan yiyeceklerin pahalı olduğunu düşünüyorum 0.786
10.Stadyumlara ulaşım imkânlarının pahalı olduğunu düşünüyorum 0.596

Faktör 6 (Güvenlik ve Hizmet Eksikliği)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

23.Stadyumlarda ihtiyaçlarımı karşılayacak imkanların yeterli 
olmadığını düşünüyorum

7.410

0.637

0.729
20. Stadyumda değerli eşyalarımın çalınmasından korkuyorum. 0.536
21.Maçlardaki güvenlik önlemlerini yetersiz buluyorum. 0.497

Faktör 7 (Maç Saati)
Varyans 
açıklama 
Oranı (%)

Fa ktör 
ağırlığı

Cronbach 
Alfa

13.Maçların geç saatte başladığını düşünüyorum.
6.411

0.838
0786

14.Maçlardan sonra eve dönüş saati geç oluyor. 0.826

KMO:0.792; Bartlett Küresellik Testi:2670.220 (p<0.01), Cronbach Alfa:0.832

Birinci faktörün varyans açıklama oranı %13.363’tür. Birinci faktörde 5 madde yer almıştır. 
Bu faktör “Korku” olarak adlandırılabilir. İkinci faktör de 3 madde yer almıştır ve varyans 
açıklama oranı %10.981’dir. Bu faktöre de “Syadyuma Ulaşım Zorluğu” adı veerilebilir. Üçüncü 
faktörün varyans açıklama oranı %10.918 olup, 5 madde bu faktörde toplanmıştır. Bu faktör 
ise, “Bireysel Zevkler” olarak adlandırılabilir.  Dördüncü faktörün varyans açıklama oranı 
%9.417’dir. Bu faktör 3 madeenin toplandığı ve “aile etkisi” olarak adlandırılabilen bir faktördür.  
Beşinci faktörün varyans açıklama oranı %7.601 ve bu faktörde 3 madde yer almaktadır. Bu 
faktör de; “Hizmet ve Bişletlerin Pahalılığı” isimlendirilebilir. Altıncı faktörde 3 madde yer 
almakta olup, varyans açıklama oranı %7.410’dur. Bu faktör, “Güvenlik ve Hizmet eksikliği” 
olarak adlandırılmıştır. Son olarak, yedinci faktörün varyans açıklama oranı %6.411’dir. Bu 
faktörde, 2 madde yer almıştır. Bu faktörün; adı da “maç saati” “olarak adlandırılmıştır.

 Ayrıca, Tablo 4’te her faktörde yer alan maddelerin faktör yükleri ile her bir faktöre 
ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları yer almaktadır. Faktör yüklerinin 0.497 ile 0.894 
arasında değiştiği görülmektedir. Herbir faktörün, faktör yükleri ayrı ayrı incelendiğinde, 1. 
Faktörün, faktör yükleri 0.575 ile 0.811, 2. Faktörün, faktör yükleri 0.831 ile 0.894, 3. Faktörün, 
faktör yükleri 0.554 ile 0.757, 4.Faktörün, faktör yükleri 0.804 ile,0.857, 5. Faktörün, faktör 
yükleri, 0.596 ile 0.792, , 6. Faktörün, faktör yükleri 0.497 ile 0.637 ve 7. Faktörün, faktör yükleri 
de 0.826 ile 0.838 arasındadır. 
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Her bir faktörün Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları incelendiğinde, katsayıların 0.729 
ile 0.876 arasında değiştiği görülmektedir. Bu durum, her bir faktörün güvenilir olduğunu 
göstermektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, bayanların stadyumda maç izlememelerine neden olan etmenler 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma evrenini 2013 yılında Eskişehir’de yaşayan 15 yaş ve 
üzeri bayanların tamamı oluşturmaktadır (TÜİK tarafından yapılan 2013 yılı adrese dayalı 
nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Eskişehir’de 15 yaş ve üzeri kadın sayısı 330274 olarak 
belirlenmiştir). Araştırma örneklemini ise 10-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Eskişehir’de 
yaşayan 15 yaş üzeri bayanlardan basit tesadüfî örnekleme yoluyla rasgele seçilen 300 bayanın 
tamamı oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan bayan taraftarlara sözkonusu anket soruları 10-25 Mayıs 2013 
tarihlerinde uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde yaş, 
eğitim durumu, medeni durum, meslek, gelir durumu, futbol takımı tutup tutmadığı, takım 
tutuyorsa, hangi takımı tuttuğu, futbolu sevip sevmediği gibi sorular yer almaktadır. İkinci 
bölümde ise, bayanların stadyumda maç izlemelerine ilişkin tutum ve görüşlerin yer aldığı 36 
soru bulunmaktadır. Bu soruların değerlendirilmesinde 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Her 
bir soru için katılımcılardan 1 (Kesinlikle Katılmıyorum), 2 (Katılmıyorum), 3 (Kararsızım), 
4 (Katılıyorum) ve 5 (Kesinlikle Katılıyorum) şeklindeki seçeneklerden en uygun seçeneği 
cevaplamaları istenmiştir.  Bu maddelerden bazıları çıkartılmış ve kalan 24 madde ile veri 
toplanmıştır.

Ankete verilen cevapların iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach α güvenilirlik katsayısı 
kullanılmıştır. Cronbach α değeri 0.832 olarak hesaplanmıştır ve değişkenler arasında negatif 
korelasyona sahip değişken görülmemiştir. Cronbach α değeri 0.832 olduğundan, anketin 
güvenirliği oldukça yüksektir .

Faktör analizinde örneklem büyüklüğünün yeterliliğini test etmek için ise Kaiser-Meyer- 
Olkin (KMO) testi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen KMO değeri 0.792 olup, örneklemin 
yeterliliğinin iyi olduğu söylenilebilir. Verilerin Faktör analizine uygun olup olmadığını 
belirlemek için Bartelett Küresellik Testi yapılmıştır. Bartlett Küresellik testi sonucuna göre, 
hesaplanan ki-kare istatistiği değeri 2670.222’dir (p<0.01) olup, veriler faktör analizine uygun 
olduğu belirlenmiştir.. Uygulanan faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan 7 faktör 
ortaya çıkmıştır (özdeğerleri sırasıyla, 3.207, 2.635, 2.620, 2.260, 1.824, 1.778, 1.539). Bu 7 
faktörün varyans açıklama oranı %66.01’tir. Birinci faktör “Korku”, ikinci faktör “Stadyuma 
Ulaşım Zorluğu”, üçüncü faktör “Bireysel Zevkler”, dördüncü faktör“aile etkisi”,beşinci 
faktör “Hizmet ve Bişletlerin Pahalılığı”, altıncı faktör, “Güvenlik ve Hizmet Eksikliği” ve son 
olarak yedinci faktör de “Maç Saati” “olarak adlandırılmıştır.
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Ayrıca, her faktörde yer alan maddelerin faktör yükleri ile her bir faktöre ilişkin Cronbach 
Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Faktör yüklerinin 0.497 ile 0.894 arasında değiştiği 
ve her bir faktörün Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları incelendiğinde, katsayıların 0.729 ile 
0.876 arasında değerler aldığı belirlenmiştir. Bu durum, her bir faktörün güvenilir olduğunu 
göstermektedir.

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, bayan taraftarların maça gitmeme nedenleri iyi 
analiz edilirse ve bu eksiklikler giderilirse bayan taraftarların futbol maçlarını izlemek için 
stadyumlara daha çok gideceği düşünülmektedir. Stadyumlarda bayan taraftarların korkmadan, 
rahat bir ortamda maç izlemelerinin sağlanması ile stadyumlarda meydana gelen şiddet ve/veya 
kötü tezahürat gibi hoş olmayan filli ve davranışların azaltılması sağlanabilir. Ancak, seyircisiz 
maç oynama ceza alan ceza alan ev sahibi takımın maçına sadece kadın ve çocukların gitmesi 
gibi uygulama yerine bayanların her zaman maçlara gitmeleri özendirilmeli ve bu konuda kamu 
yetkililerinin, kulüp yöneticilerinin ve halkımızın daha duyarlı çalışmalar yapmaları önem 
kazanmaktadır. 
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