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ÖNSÖZ 

Günümüzde sporun yaşam içerisindeki yeri giderek büyük 

boyutlara ulaşmıştır. İnsanların yaşamının önemi bir parçası olan spor, 

bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişmelerini 

sağlamaktadır. Sporun bu denli önemini anlayan topumlar, spordan 

en iyi şekilde faydalanma yollarını araştırmaktadırlar. Bu yolun 

eğitimden geçeceği tüm toplumlarca bilinmektedir. Ancak iyi bir 

spor eğitimi nitelikli elamanlarla sağlanabilir 
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1.GİRİŞ 

Çalışmamızın amacı; Fırat Üniversitesi’nin Spor Bilimleri 

Fakültesi öğrencilerinin, eğitim gördükleri bölümleri tercih etme 

nedenlerini belirlemeye yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması 

yapılarak geliştirilen anket araştırmanın evrenini oluşturduğu 

varsayılan 188 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve istatistiksel bir program 

kullanılarak ki-kare analizi yapılmıştır. Katılımcılardan % 22,9 

öğretmenlik, % 47,3 yöneticilik, % 29,8 antrenörlük 

bölümlerinde okumaktadırlar. 

Beden eğitimi; Amacı insan bedeninin, ruhunun ve fikrinin 

gelişmesini sağlamaktır. Toplumda geçerli olan kurallara göre 

yaşar, ilişkilerinde iyi örnek olur, yardımseverdir, insan haklarına 

saygılıdır, dürüst davranır, ruh ve beden sağlığı yerindedir. Beden 

eğitimi, insanları sosyalleştirmede, kişiliklerini bulmada ve doğru 

yönde hareket etmede büyük rol oynar.  

Beden eğitimi: Bu, bir kişinin beden yoluyla genel 

eğitimidir. Eylem noktası insan vücududur. Amaç bir kişinin 

bütün kişiliği ve bütünlüğüdür. Teknolojinin hızla gelişmesiyle 

birlikte insan hayatında önemi giderek artan egzersiz ve spor, 

eğitim amaçlı en fazla başarıya ulaşabilen tek bilim alanıdır. 
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Çünkü hareket ve spor, bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal ve 

sosyal gelişimini sunan alanlardır (M.E.B,1996). Bu yönden 

baktığımızda ilk aklımıza gelen beden eğitimi ve spor alanına 

nitelikli eleman ihtiyacıdır. Türkiye'de bu ihtiyacı en çok 

karşılayan yer ise Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim veren, 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor 

Okulu’dur (Adalı ve arkş.1992). 

Türkiye'de iki eğitim kurumu spor antrenörü yetiştiriyor. 

Bunlar; örgün eğitimde, üniversiteler ve yaygın eğitimde ise 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'dür (Turgut ve arkş.2004). 

Günümüzde sanayi ve teknolojinin gelişmesi, gelişme ve refahın 

büyük aşamaları ve makinenin insan üzerindeki üstünlüğü, bu 

sefer çalışmaya tepkiye ve boş zamana olan ilginin artmasına 

neden olmuştur. Çalışma saatleri; refah ve otomasyonun 

büyümesi, eğlence; İşsizliğin farklı bir sorun olarak büyümesine 

ve ekonomik krizlerin aşılmasına çözüm olarak rekreasyonel 

faaliyetlerden, gezilerden daha fazla yararlanmayı hedefleyen 

azaltma süreci hızla devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 

ve en gelişmiş Avrupa ülkeleri, çalışma saatlerini sürekli olarak 

azaltmaktadır. Çalışma kültürünün yoğun olduğu Japonya gibi 

ülkelerde de çalışma saatlerinin azaltılması, tatillerin uzatılması, 

fazla mesailerin kaldırılması gibi önlemler kendini gösteriyor 



7 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİH 
NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

(Çolakoğlu,2005). En hızlı büyüyen alanlardan biri de spor 

alanıdır. Kentleşme ve sanayileşme olgusu insanlara bir yandan 

sınırsız imkanlar sunuyor öte yandan bireyleri yaşamlarında 

pasifleştiriyor. Bu nedenle insanlar fiziksel aktivitelere değer 

verir ve onu yaşamlarına entegre etmeye çalışırlar. Spor, 

zamanımızın artan bir değeridir ve boş zaman etkinliklerine 

katılım, insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca 

günümüz medyasının ve özellikle kitle iletişim araçlarının etkisi 

altında satış geliştirme ve kar elde etmek için reklam aracı şekline 

dönüşen spor, büyük kitlenin ilgi odağı olan bir seyir ve eğlence 

etkinliği olarak bir tüketim sektörü haline gelmektedir. Bir 

yandan girişimciler için önemli finansal hareketler yaşayan çekici 

bir ekonomik faaliyettir (Taşmektepligil ve arkş.2009). Türk 

okulları, eğitim sisteminin kademelerine göre örgütlenmiş 

kurumsal bir yapıya sahiptir. Sistem içindeki bu tür 

kurumsallaşmaya örgün eğitim denir. Yükseköğretim kurumları 

da örgün eğitimin bir parçasıdır. Örgün eğitim çerçevesinde yer 

alan yükseköğretim, çağdaş eğitim ilkelerine dayalı bir düzen 

içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik insan gücünü 

yetiştirmeyi amaçlar. Kolejler üniversitelerdir. Kısacası 

üniversiteler, araştırma ve eğitim kurumları olarak eş zamanlı 

olarak bilgiyi üreten, yayan ve belirlenen amaçlar doğrultusunda 
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her alanda gerekli nitelikli işgücünü yetiştiren kurumlardır. 

Üniversitelerin çeşitli akademik birimleri vardır. Bu birimler 

ayrıca spor ve beden eğitimi veren kolejleri de içerir. Ülkemizde 

1930'lu yıllarda mesleklerinde eğitime başlayan Eğitim 

Enstitüleri ve 1990'lı yıllarda başlayan inşa dönemleri genellikle 

ülkemizde sporun ve insanın sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır (Devecioğlu,2005) ve amacı gençlerimize daha 

yüksek akademik/pedagojik eğitim ve beceriler kazandırmak olan 

ilgili alanda nitelikli personel ile çalışır. Spor ve beden eğitimi 

veren kolejler, çeşitli akademik birimlerin çatısı altında 

faaliyetlerine devam etmektedir (Önsal,1993) . Farklı ve yetkin 

bölümlere sahip bu okullar sporun gelişimini etkilemiş ve 

beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Bu sorunların başında, 

Beden Kültürü ve Spor Üniversitesi mezunlarının alan dışında bir 

alanda mezun olmuş veya mezun olacak kişilerin istihdam sorunu 

gelmektedir (Yıldız,2008) . Sporun toplumda giderek daha fazla 

kabul gördüğü bir dönemde, insanların egzersiz ve daha yoğun 

rehberlik ihtiyaçlarının karşılanması, beden eğitimi ve beden 

eğitimi almış kişilerin spor alanında istihdam edilmesi ile ilgilidir 

(Kırımoğlu, 2010) . Boş zaman kavramının gelişmesi, yeni ticari 

alanların ortaya çıkmasına ve toplumda yeni beklentilerin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Toplumsal beklentiler doğrultusunda 

rekreasyon alanında yetişmiş öğretmen ve yöneticilere ve 
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bunların yetiştirilmesine ihtiyaç doğmuştur. Boş zaman, 

uygulandığı amaçlarla önemli kişisel ve toplumsal işlevler 

kazanmıştır. Kişisel mutluluk ve rahatlığın yanı sıra rekreasyonel 

faaliyetler de önemli sosyal, ekonomik ve kültürel değerler taşır 

(DPT İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. T.C. Başbakanlık Devlet 

Planlama Teşkilatı. 1968-1972). Boş zaman yöneticileri kilit 

roller üstlenmiştir ve bu görevlerin yerine getirilmesinden 

sorumludur 

(http://www.elitokul.com/meslekiegitim/rekreasyonelliderlik.ht

m [internette] Erişim Tarihi: 28.06.2011). Türkiye'de boş zaman 

çalışması sorununun, boş zaman bölümündeki mezun sayısının 

giderek artması nedeniyle çalışan sayısının mezun sayısı ile doğru 

orantılı olmamasından kaynaklandığı görülmektedir. 

1.1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Beden Eğitimi’nin etkisi okulun bütün bölümlerinde 

fazladır, bölümün temel amacı ortaöğretim ve spor salonu 

öğretmenleri yetiştirmektir. 900'lerin başından 1960'lara kadar 

sırasıyla jimnastik merkezde, jimnastik ise jimnastik salonunda 

görüldü. 1990'lardan sonra, sağlığın sosyal göstergeleri olan bazı 

konular beden eğitimi dersinin yapısını değiştirmiş, sağlık ve 

esenliği ön plana çıkarmıştır. 1987 yılında ilkokul, ortaokul ve 

benzeri okullar için beden eğitimi müfredatı kabul edilip 1987-
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1988 öğretim yılında uygulamaya konulduğunda; Programın 

temel olarak amaca yönelik program planlama ilkelerine göre 

düzenlendiği söylenebilir. (Sağın, 2018: 40). Ülkemizde, beden 

eğitimi öğretmeni yetiştirme düşüncesi Osmanlı Dönemi ile 

başlar. Cumhuriyetin ilanı ile uygulanmaya konulur (Bilge, 

1989). Beden eğitimi öğretmeni yetiştirme çabaları ülkede yeteri 

kadar alanında uzman öğretmenin bulunamaması problemi ile 

başlamıştır. 1908’de bu alan da Selim Sırrı Tarcan Bey tarafından 

özel bir okul olarak kurulan “Terbiye-i Bedeniye Mektebi” 

kurucusunun İsveç’e giderek okul eğitimi alanında bilinçlenmesi 

ile öğretmen okulları bünyesinde yetiştirilmek istenmiştir 

(Şinoforoğlu, 2020). İsveç’te Henrik 21 Ling’in geliştirmiş 

olduğu cimnastik çalışmalarını Selim Sırrı Tarcan ülkemize 

taşımıştır. Aynı zamanda uygulamıştır (Bilge, 1989). 1909 

yılında da yoğun olarak çalışmalar Selim Sırrı Tarcan ile 

hareketlilik kazanmıştır. Beden eğitimi öğrenimini İsveç’te 

tamamlaması ile beden eğitimi müfettişi olarak göreve 

başlamıştır. Bilimsel olarak da beden eğitimi ve sporun 

ilerlemesine öncülük eden isimlerden olmuştur (Şakar, 1990). 

Daha önce 1913’te örneği olmayan bir çalışma ile alana özel olan 

yükseköğretim kurumu açma çabalarına başlamıştır. İkinci 

Dünya Savaşı dolayısıyla 1914’te Terbiye-i Bedeniye 

Darülmuallimini ismi ile anılan kurum bütün hazırlıkları 
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tamamlanmasına rağmen açılamamıştır (Şinoforoğlu, 2020). 

Beden eğitimi alanındaki çalışmalara İstanbul’da Selim Sırrı Bey 

tarafından devam edildi. Kız Muallim Mektebi yakınında Beden 

Terbiyesi Mektebi Çapa’ da yapılmış oldu. Burada yapılacak olan 

eğitimin süresi bir sene olarak planlandı. Dersler içerisinde spor 

nazariyatı, fizyoloji, hıfzıssıhha, anatomi, beden terbiyesi 

nazariyatı, mihanikiyeti, tatbikat dersleri vardı. Fakat bu okul 

kapatılıp Cumhuriyet başkenti olan Ankara’da açılmasına karar 

verildi. Selim Sırrı Bey, bu okulun ilmin ve pedagojik temele 

dayanan bu eğitimin gelecekte ülkeyi yüceltecek nitelikte 

olduğundan bahsetmiştir. Kızlar ve erkekler şubesi için kızlardan 

bir erkeklerden iki olmak üzere üç öğretmen İsveç’e eğitim almak 

için gönderilmiştir (Ergin, 1941; Günay, 2013). Türkiye'de 1997 

yılından itibaren öğretmen yetiştirme programları değiştirilmiş ve 

özellikle derslerin adı ve içeriği değiştirilerek seçmeli ve 

uzmanlık dersleri eklenerek merkezi bir sistem oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Genel olarak beden eğitimi öğretmenliği 

adaylarından diğer öğretmen yetiştirme programlarında olduğu 

gibi genel eğitim, eğitim içeriği bilgisi ve uzmanlık bilgisinde 

gerekli niteliklere sahip olmaları beklenmektedir. Ancak beden 

eğitiminin okullarda etkili olabilmesi için bu kazanımların 

öğretmenlerin mesleki yaşamlarına ne ölçüde yansıdığını 
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araştırmak ve değerlendirmek gerekir. Beden Eğitimi 

öğretmenlerinin beden eğitimi öğretmeni programının yararlılığı 

hakkındaki görüşlerini duymak program geliştirmeye yardımcı 

olacaktır (Bulca vd., 2012: 82) TTK Kararlarına göre kursa 

gönderilen öğrencilerin beden terbiyesi kursuna katılan 

öğrencileri arasından seçilmesine karar verilmiştir (Günay, 

2013). Geçmişten günümüze beden eğitimi ve spor öğretmeni 

yetiştirmek amacı ile çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 1926-1930 

yıllarında kurslar ile beden eğitimi öğretmeni yetiştirilirken 1933-

1979 yılları arasında enstitüler aracılığı ile 1974-1982 yıllarında 

akademilerde yetiştirilmiştir. 1978-1982 yıllarında yüksekokullar 

ile 1982 yılları itibari ile üniversiteler aracılığı ile yetiştirilmiştir 

(Bilge, 1989). Günay 1996’ya göre aşağıda kronolojik sıraya göre 

Türkiye’de beden eğitimi ve sporun gelişimi verilmiştir. 

• 1869’da Erkek Rüştiyelerinde “Jimnastik” dersi olarak 

Mektebi Sultani de Fransa’dan getirilen beden eğitimi öğretmeni 

eşliğinde okutulur.  

• 1982’de İstanbul’da faaliyette bulunan Aşiret Mektebi 1. 

ve 4. sınıflarına talim dersleri, son sınıflarına ise ayak talimi dersi 

konulmuştur.  

• 1908’ de ilk özel Terbiye-i Bedeniye Mektebi açılır.  
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• 1910’da İstanbul Erkek Öğretmen Okulunda beden 

eğitimi dersleri okutulur ve bu tarihlerde iki saat idman dersi 

medreselere konulur.  

• 1911 yılında liselerde iki saat zorunlu olarak birinci ve 

ikinci sınıflara beden eğitimi dersi konulmuştur.  

• 1913 yılında terbiye-i bedeniye ve mektep oyunları dersi 

eklenmiştir. 

• 1912-1914 döneminde kız ve erkek sultanisinde iki saat 

beden eğitimi dersi yapılmıştır.  

• 1915 yılında ise Terbiye-i Bedeniye Muallim Okulunun 

kurulması için karar alınmış. Ancak savaş nedeni ile okul 

açılmamıştır.  

• 1916 yılında okullar arası “Dar’ül Muallim’in Aliye”si 

tarafından okullar arası büyük jimnastik ve spor müsabakaları 

düzenlenmiş olup bu yarışlara “İdman Bayramı” adı verilmiştir.  

• 1927-1928 jimnastik muallimleri kursu kız ve erkeklerin 

katılımı ile açılır, kurstan mezun olanlar okullara beden eğitimi 

öğretmeni olarak atanır. 

 • 1928-1929’da sadece ilkokul öğretmenlerine yönelik 

beden eğitimi öğretmenliği kursu açılır ve 1930’da bu açılan 

kurslar ile beden eğitimi öğretmeni yetiştirme çalışmalarına son 

verilir.  
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• 1932-1933 eğitim-öğretim yıllarında Gazi Eğitim 

Enstitüsünde Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü açılır. İlk 

zamanlar 3 yıl olan eğitimler 1937’de beden eğitimi öğretmeni 

ihtiyacını karşılamak için 2 yıla indirilmiştir. 1942-1943 eğitim 

öğretim yılında tekrar 3 yıla çıkarılmıştır. Bir kez daha iki yıla 

indirildikten sonra 1949-1950 yıllarından itibaren 3 yıla çıkarılır.  

• 1944-1945 eğitim-öğretim yıllarında Edirne, 1947-1948 

eğitim-öğretim yılında Çapa’da, 1968-1969 eğitim-öğretim 

yılında İstanbul Eğitim Enstitüsünde, 1969 yılında Diyarbakır 

Eğitim Enstitüsünde, aynı dönemlerde İzmir Bornova Yüksek 

Öğretmen Okulunda beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren 

bölümler açılmıştır.  

• 1974-1976 eğitim öğretim yıllarında Gençlik ve Spor 

Bakanlığına bağlı olan Ankara’da 19 Mayıs, İstanbul’da 

Anadoluhisarı, Manisa’da Gençlik ve Spor Akademisi açılır. 

• 1977-1978’de üniversite çatısı altında Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu açılır. Bunun ilki Ege Üniversitesi örneği 

oluşturur.  

• 1982’de Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokuluna dönüştürülmüştür (Güven, 1996).  

• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları döneminden sonra 

Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Türkiye’de ilk Spor 
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Bilimleri Fakültesi İstanbul Gedik Üniversitesinde kurulmuştur. 

2016 yılı itibari ile tüm üniversitelerde beden eğitimi ve spor 

öğretmenleri Spor Bilimleri Fakültelerinde yetiştirilmiştir. 2017 

yılında uygulamada uygulanan beden eğitimi müfredatı ve beden 

eğitimi derslerinin amacı; "1739 sayılı Milli Eğitimi 

Anayasası'nda belirtildiği üzere Türkiye'de Milli Eğitimi’nin 

genel amaç ve temel ilkelerine göre, iş becerilerini, aktif ve 

sağlıklı yaşam tarzlarını, kavram ve stratejileri, özyönetim 

becerilerini, sosyal becerilerini geliştirmek, öğrencilerin 

yaşamları boyunca kullanacakları yetenekler ve düşünme 

becerileri. bir sonraki eğitim düzeyine hazırlık." olarak 

tanımlandı (MEB, 2017). Beden eğitimi ve spor öğretmeni 

yetiştirilmesinde geleneksel spor öğretimi yaklaşımları 

günümüzde gözden geçirilmektedir. Geçmiş ile günümüzdeki 

farklar öğretim programı yapısı, içerik ve odak noktası, pedagojik 

yaklaşımlar ve bunların öğrenme hedefleri ile ilgilidir. Beden 

eğitimi ve spor öğretmeni eğitimi, bir sporla uğraşırken harcanan 

zamanın ötesinde genişletilmiş bir öğretim programı hedefi 

oluşturulması gibi daha derin bir içerik kapsamını 

vurgulamaktadır. Dahası hareket tekniğini ve taktik anlayışını, 

kişisel ve sosyal beceri gelişimini ve sporla ilgili kültürel ve 

sosyal anlayışı da kapsamaktadır (Pill vd., 2012: 122). Beden 
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eğitimi yazılı ödevlerle dolup taşabilmekte ve bu da öğrencilerin 

hareket konusunda uzmanlardan ziyade hareket hakkında bilgi 

formüle eden birer öğretici olmalarına yol açabilmektedir. 

Buradan hareketle, beden eğitiminin içerdiği riskler şu şekilde 

sıralanabilir: 

• Eğitimsiz spor yapmak,  

• Eğitimsiz fitness eğitimi,  

• Eğitimsiz fiziksel aktivite kolaylaştırma,  

• Eğitimsiz obezite önleme,  

• Eğitim olmadan eğlenceyi ve eğlenceyi kolaylaştırmak 

veya hareketsiz teorik bilgi (Quennerstedt, 2019: 612-

613).  

Bu riskler, beden eğitimi için geçerli faaliyetler olmaması 

anlamına gelmemektedir. Bu durum, öğrencilerin bu 

uygulamalarda bir şey öğrenmemeleri de değildir. Ancak bu 

şekilde uygulanan beden eğitiminin eğitici olup olmadığı ve 

dolayısıyla eğitimle ilgili olup olmadığı ve okulların, 

öğretmenlerin ve öğretimin ilgilenmesi gereken bir şey olup 

olmadığı ile ilgilidir (Quennerstedt, 2019: 613). Beden eğitimi 

alanında öğretim, doğası gereği çok boyutlu ve karmaşık bir 

görevdir. Beden Eğitimi öğretmenleri, bilinçli olarak çeşitli 
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hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Beden eğitimi 

öğretmenleri, nasıl ölçülebilir ve iyi tanımlanmış hedefler 

belirlediğini ve sistematik olarak bu hedeflere ulaşmayı 

amaçlayan bir ders planı tasarlayıp sunmaya çalışmaktadır. 

Öğrencilere motor becerilerini kazandırmak, bilişsel öğrenmeyi, 

fiziksel aktivite seviyelerini ve duyuşsal öğrenmeyi teşvik etmek, 

beden eğitimi öğretmeninin görevleri arasındadır (Syrmpas vd., 

2017: 184). Rossi ve Cassidy (1999), öğretmen adaylarının kendi 

eğitimleri sırasında ve kurslarının bir parçası olarak okula 

yerleştirme sırasında özümsedikleri gelenekleri ve rutinleri 

eleştirel olarak değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesinde 

öğretmen eğitimcilerinin önemini vurgulamışlardır. 

1.2. Spor Yöneticiliği Bölümü 

Spor hizmet ve faaliyetlerinin idaresinde ve yönetiminde 

profesyonel veya gönüllü çalışanlar (başkan, yönetici, antrenör 

vb.) bu hizmet faaliyetlerinin uygulanmasına çeşitli şekillerde 

katılırlar. Spor teşkilat ve kurumlarının hedefleri doğrultusunda, 

amaç ve kurallara uygun olarak, iş gücü ve maddi kaynakları en 

etkili ve verimli şekilde kullanabilme faaliyetine spor yönetimi 

denir. Spor yönetimi, spor kuruluşu, sporcu, spor yöneticisi ve 

halk arasındaki ilişkileri düzenleyen mekanizmadır. Spor 

yönetimi, spor kulüpleri, milli ve uluslararası spor kuruluşları ve 
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uluslararası spor organizasyonlarını da kapsamaktadır (Sunay, 

1998). Spor yönetimi normal yönetim anlayışından farklıdır. Spor 

ile ilgili üretim, hizmet, faaliyet ve organizasyonları da kapsar. 

Spor saklanabilecek bir ürün değil, faaliyetlerin anında izlendiği 

ve tüketildiği, sadece bir kişinin memnuniyetini kapsamayan, 

genele hitap eden bir sektördür (Basım ve Argan, 2009). 

Çağımızda bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerin 

neticesi, spor da dahil olmak üzere her alanda yeniliklere ve 

gelişmelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle 

spor yönetim bilimlerine olan gereksinim de artmıştır. Ayrıca;  

1. Sportif faaliyetlerdeki yenilik ve gelişmeler,  

2.  Spor faaliyetlerinin (futbol, basketbol başta olmak 

üzere) maddi kazanımlarının artması ve bu sektörün 

güçlü bir pazar haline gelmesi,  

3.  Sporun evrensel gelişimi,  

4.  Sportif faaliyetlere bilim ve teknolojinin katkıları, Spor 

bilimlerinin tüm dünyada benimsenmesi ve bu alandaki 

çalışmaların artması, 

5. İletişim çağının getirisiyle, basın yayın kuruluşları 

sayesinde spor faaliyetlerinin tüm dünyada hızla 

duyurulabilmesi, bilgi ve gelişmeleri ışığında; sporda 

eğitim, uzmanlaşma ve iş bölümünün gerekliliği 
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kesinleşmiştir. Bu nedenle spor yöneticilerinin 

eğitilmesi ve yetiştirilmesi kaçınılmaz olmuştur (Sunay, 

2005) 

Spor yöneticileri; spor kurum, kuruluş ve etkinliklerinde 

belirlenen hedeflere ulaşmak için spor hizmet ve faaliyetlerinin 

yerine getirilmesini sağlayan kişilerdir. Ulusal ve uluslararası 

düzeyde uygulanan spor politikalarının çağdaş spor anlayışı 

çerçevesinde yürütülmesinde spor yöneticilerinin rolü çok 

önemlidir (Yetim, 1996). Spor faaliyetlerinin yürütülmesinde 

sorumlu oldukları alan ve yaptıkları işlere göre spor yöneticilerini 

iki farklı grupta değerlendirmek gerekir; 

 1. Profesyonel spor yöneticileri: Spor etkinliklerinin 

yönetiminde çalışan ve bu görevi belirli bir ücret karşılığında 

yapan kişilerdir. Profesyonel spor yöneticilerinin kapsamı 

yalnızca kamu kurumlarında çalışan personelle sınırlı değildir; 

kulüp ve özel spor sektöründe çalışan diğer tüm yöneticiler de bu 

gruba dahildir.  

2. Gönüllü spor yöneticileri: Toplumun tüm kesiminden 

olabilen gönüllü spor yöneticileri, her türlü spor organizasyon ve 

etkinliğinin sevk ve idaresinde gönüllü olarak çalışan, herhangi 

bir ücret almadan bu hizmeti veren kişilerdir (Türksoy, 1998). 
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Spor yöneticiliği iş istihdam alanı olarak benimsenmiş olduğu 

halde, bugünlerde sporun potansiyeline rağmen rekreasyonel 

sporları yönetmek için coşku ve sevginin yeterli olmadığı açıktır. 

Bu nedenle spor ilgili alanlarda çalışan spor yöneticileri spor 

yönetimi alanında becerilere, deneyimlere, mesleki bilgilere ve 

eğitime sahip olması ve işini sevmesi önemlidir (Yetim 2001). 

Bilgi çağının ekonomi, teknoloji, kültür ve spor hizmetleri 

alanlarında büyük değişim ve gelişmelere yol açması spor 

yönetimi bilimine ihtiyacı artırmıştır. Buna göre spor yöneticiliği 

yapabilen bireylerin yetişmesi sporun gelişmesine katkısı çok 

önem arz etmiştir (Sunay 2009). Ekonomi ve sosyal alanlardaki 

yeni oluşumun ve teknoloji ve bilimin gelişmesi, tüm kuruluşların 

bazı birimlerini geliştirir ve bununla beraber bu birimlerin zorlu 

işleri daha kolay hale getirdikleri görülmektedir. Bu kuruluşlar 

toplumdaki beklentileri karşılamalıdır. Günümüzde bu nedenlerle 

yöneticilerin nitelikleri değişmiştir (Doğu 2011). Spor yönetimi 

profesyonel eğitim programları o zamandan beri spor ve iş 

alanlarını birbirine bağlayan saygın bir disiplinler arası alan 

olmak için mücadele etmiş olsa da, yeni çalışma alanı olarak 

ortaya çıkan bu alanı tanımlama ve karakterize etme ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır. (Desensi vd. 1990).  Akademik bir disiplin 

olarak spor yönetimi arayışı 1957'de Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki Florida Üniversitesi'nde spor yönetimi dersiyle 
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başladı (Lair 2003). Spor yönetimi alanında dünyada ilk kayıtlı 

üniversite programı 1966 yılında Dr. Bu, James G. Manson 

tarafından yönetilen bir lisansüstü programdır (Nikolaidis 1995). 

Daha sonra spor yöneticiliği spor bölümlerinde kendine yer 

bulmuştur. O zamandan beri sadece Amerika Birleşik 

Devletleri'nde değil, bütün dünya ve ülkemizde tüm hızıyla 

gelişip, büyüyen disiplin haline gelmiştir. Bu büyümeye katkıda 

bulunan etkenlerde fazla olmuştur. Fakat faktörlerden en önemlisi 

spor endüstrisinin büyümesidir. Türkiye'de spor yöneticiliği 

eğitimine yönelik iki yaklaşım bulunmaktadır. Birincisi, Spor 

Genel Müdürlüğü (SGM) Beden Eğitimi Daire Başkanlığı 

tarafından düzenlenen spor yöneticiliği seminer, panel ve 

sempozyumlarda spor yöneticilerinin yetiştirilmesi, yazılı 

eserlerin basımı, video kasetleri ve film yapım hizmetleridir. Bu 

eğitimler, yeni yönetim yaklaşımları, kuralları ve uygulamaları, 

psikoloji, beslenme, spor kulübü organizasyon ilişkileri, spor 

kulübü basın ve medya ilişkileri, spor kulüplerinde yönetim ilke 

ve ilkelerini kapsamaktadır (Doğu 2011). Diğer bir yaklaşımda, 

spor yöneticileri açık üniversite programları aracılığıyla 

yetiştirilmektedir. Türkiye'de spor yöneticiliğinin akademik 

gelişimi 1932 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi"nin ve 1933 

yılında "Beden Terbiyesi" bölümünün açılmasıyla başlamıştır 
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(Sunay 2009). Üniversitelerde spor organizasyonu ilk olarak son 

yıllarda kapalı spor akademileri tarafından bir seçenek olarak 

sunulmuştur. Ancak spor yöneticiliği alanındaki en önemli 

kapsamlı programlar,  kanunun 7/D/2 maddesi uyarınca 

üniversitelerin spor ve spor okullarında (BESYO) açılabilen spor 

yöneticiliği bölümlerince yürütülmeye başlandı, 2547 Sayılı, 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 25.02.1993. Bu nedenle 

üniversitemiz spor yöneticiliği programları, spor 

organizasyonlarında ve spor alanının çeşitli alanlarında çalışacak 

personel yetiştirmektedir  (Sunay 1998). Ayrıca üniversiteler, 

spor yöneticiliği alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarında 

yetkin spor yöneticileri yetiştirmektedir. ÖSYM’nin 2012 

yılındaki verilerinde, Türkiye'de lisans programında spor 

yöneticiliği bölümü olan 49 yükseköğretim kurumu 

bulunmaktadır ÖSYS 2012 Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjan Rehberi). 1966'da başlayan ilk spor yöneticiliği 

yüksek lisans programıyla birlikte hızlı bir gelişim içine giren 

spor yöneticiliği bölümü personel yetiştirmek için kolejlerin yeni 

bölümler açtığı Amerika Birleşik Devletleri'nde spor yöneticiliği 

eğitimine bakıldığında, bir tartışma ile ortaya çıktı, eğitim 

programlarının yapısı ve içeriği ile de başladı (Chalip 2006; 

Jones, Brooks ve Mak 2008). Ulusal Spor ve Spor Eğitimi 

Derneği (NASPE) ve Kuzey Amerika Spor Derneği, spor 
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yönetimi alanının disiplinler arası yapısı nedeniyle bilginin tanımı 

eksikliği ve standardizasyon ihtiyacı (North American Society for 

Sports Management, NASSM) düşünülerek 1993 yılında 

kurulmuştur. Ortak bir bildiri yayınlayarak lisans, yüksek lisans 

ve doktora derecelerinde spor yönetimi alanında öğrencilere 

verilmesi gereken temel bilgiler belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç 

olarak, spor yönetimi programlarının gönüllü akreditasyonu için 

standartlar oluşturulmuştur (www.nassm.com, erişim tarihi 20 

Ocak 2013). NASPE/NASSM (2000), lisans programları için ders 

konuları önermiştir. Bunlar; (Parks, Quarterman ve Thibault 

2013):  

• Sporda sosyo-kültürel boyutlar 

• Liderlik ve yöneticilik  

• Spor yönetiminde etik  

• Spor pazarlaması  

• Spor iletişimi 

• Sporda bütçe ve finans  

• Spor ekonomisi  

• Spor hukuku  

• Sporda yönetim  

Alan Uygulaması/Staj Spor yönetimi alanının gelişimine 

paralel olarak, 2007 yılında NASSM Recommendations ve 
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NASPE işbirliği ile Spor Yönetimi Akreditasyon Komisyonu 

(SYAK) kurulmuştur. SYAK, 2010 yılında yeni düzenlemelerle 

Akreditasyon İlkelerini yayınlamıştır. Bu ilkeler aşağıdaki ana 

başlıklar altında özetlenmiştir: 

• Çıktıların değerlendirilmesi 

• Stratejik planlar  

• Eğitim programları 

• Fakülteler 

• Bilimsel ve profesyonel faaliyetler 

• Kaynaklar  

• İç ve dış ilişkiler  

• Eğitim yenilikleri (COSMA 2010, http://www.cosma 

web.org/, 05 Şubat 2015’te erişildi).  

NASSM ve NASPE'ye göre, Jones ve diğerleri tarafından 

yapılan çalışmada belirtildiği gibi, 2007 yılında spor yönetimi 

eğitimi veren 166 üniversite bulunmaktadır. (www.nassm.com, 

16 Nisan 2015’te erişildi). Bu durum, spor yönetiminin akademik 

bir disiplin olarak ne kadar gelişip yapı olarak daha karmaşık hale 

gelirse, ders içeriğinde o kadar fazla esneklik olduğunu 

göstermektedir. (Kelley vd. 1994; Costa 2005; Chalip 2006; 

Jones vd 2008). Ayrıca spor yöneticiliği eğitimi veren 
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üniversitelerden 43'ünün NASSM tarafından akredite olduğu 

görülmektedir. (www.nassm.com, 16 Nisan 2015’te erişildi). 

Görüldüğü gibi spor yöneticiliği eğitiminde mükemmelliği 

anlamak için SYAK akreditasyon sürecinin en önemli 

ayaklarından biri eğitim programlarıdır. SYAK'a (2010) göre 

spor yöneticiliği eğitim programları endüstrinin, öğrencilerin ve 

öğretim üyelerinin talep ve ihtiyaçlarına göre sıklıkla bir 

"mükemmellik kavramı" içinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle 

eğitim programı değerlendirmesi, sıklıkla tekrarlanması gereken 

devam eden bir süreçtir. Bu anlayış içinde bölümler, eğitim 

programlarını sürekli değişen ihtiyaç ve gereksinimlerine göre 

gözden geçirmelidir. Küresel ortamın değişen taleplerini 

yansıtacak şekilde güncellenen Gözden Geçirilmiş Müfredat 

Standartları (2010) Akreditasyon İlkeleri ve Bireysel Çalışma 

Hazırlama Belgelerinin Temel Profesyonel Bileşenleri (CPC) 

(COSMA 2010). Bu temel özel bileşenler, 1993'ün ilk 

standardına benzer, ancak zamanın ihtiyaçlarını yansıtacak 

şekilde güncellenen yedi ana alana bölünmüştür: 

A) Sporun Sosyal, Psikolojik ve Uluslararası Temelleri  

B) Yönetim  

1. Spor Yönetimi İlkeleri  

2. Sporda Liderlik  
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3. Etkinlik Yönetimi ve Yeri 

4. Spor Yönetimi (Kamu)  

C) Spor Yöneticiliğinde Etik  

D) Spor Pazarlaması ve İletişim  

E) Finans/Muhasebe/Ekonomi  

1. Sporda Finans  

2. Muhasebe  

3. Spor Ekonomisi 

 F) Sporun Yasal Boyutu  

 G) Bütünleşik Deneyim  

1. Stratejik Yönetim/ Politika  

2. Staj  

3. Bitirme çalışması (COSMA 2010). 

  Bu alanlar, spor yönetimi eğitim programının temel 

alanlarını oluşturur. Spor yöneticiliği eğitim programları, her 

alanda derslerin çeşitlendirilmesi gereğini varsaymaktadır. 

Avrupa ve Türkiye'deki duruma bakıldığında, Avrupa Birliği'nin 

(AB)  2000 yılında yayınladığı Lizbon Stratejisi ve 2001 yılında 

ülkemizin de dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine göre 

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Birlik Birliği. Bologna süreci 2001 

yılına kadar istikrar sağlamaya çalışır. 2010. Hedef 

yükseköğretimin şeffaflığını, tanınırlığını ve hareketliliğini 

artırmaktır. Yükseköğretim alanında “ulusal yeterlilik referans 
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çerçevesinin geliştirilmesi” konusunda araştırmalar yapıldığı 

görülmektedir (http://tyyc.yok.gov.tr/ 21 Ocak 2013’te erişildi). 

Yükseköğretim alanında yeterlilik, yeterliliği, yükseköğrenim 

görmüş bir kişinin bildiği, bildiği ve yetkin olduğu anlamına gelir. 

Ulusal nitelikler çerçevesi, eğitim sisteminin ulusal düzeydeki 

niteliklerini ve aralarındaki ilişkileri açıklar. Başka bir deyişle, 

ulusal yeterlilikler çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarla 

tanınan ve ilgili yeterliliklerin belirli bir düzende yapılandırıldığı 

bir sistemdir. Bu sistemin yardımıyla, tüm üniversite dereceleri 

ve diğer öğrenme sonuçları tutarlı bir şekilde açıklanabilir ve 

birbirine bağlanabilir. 2010 yılında tamamlanan ulusal yeterlilik 

referans çerçevesinin ardından, alanda temel yeterliliklerin 

oluşturulmasına geçiş planlanmaktadır. Bundan sonra, program 

nitelikleri doğrulanır ve temel yetkinlikler ile ilişkilendirilir. 

(YÖK 2010). Bologna süreci açısından, spor yönetiminin temel 

yetkinliklerinin tanımlanması ve ortaya çıkarılması açıkça 

gereklidir. 1 Ekim 2003 tarihinde, Avrupa Yüksek Öğretiminde 

Spor Bilimleri Eğitiminin Uyumlaştırılması (AEHESIS) adlı 

Erasmus temalı ağ Avrupa'da tanıtıldı. Avrupa'da spor 

bilimlerinde yükseköğretimi uyumlu hale getirmek amacıyla 

yürütülen projede, spor ile alakalı 4 bölüm tanımlanmıştır: "Spor 

yönetimi", "Beden eğitimi", "Sağlık ve esenlik" ve "Eğitim-
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eğitim". O tarihten bu yana 28 ülke ve 70 ortak kurumdan beden 

eğitimi uzmanları, çeşitli toplantı ve konferanslarda oluşturulan 

metinler aracılığıyla beden eğitimi konusunda yeni eğitim 

programlarının geliştirilmesi açısından belirli kurallar koymaya 

çalıştılar. Çalışmalar Bologna Bildirgesi'ne dayanıyordu, Lizbon 

kriterleri, 2010 müfredatı ve mesleklerin sınıflandırılması için 

Avrupa çerçevesi. (AHESIS 2006, www.aehesis.com, 15 Şubat 

2015’te erişildi). Raporda üçüncü yılın sonuna (30 Eylül 2006) 

kadar elde edilen sonuçlar şunlardır: 

• Eğitim programlarının ortak geliştirilmesi için öncelikler 

hakkında özel bilgi toplamak için bir veri tabanı. 

• Belirlenen dört spor disiplinindeki mevcut Avrupa 

programları hakkında bilgi toplamak için eğitim 

programları araştırması. 

• Proje metodolojisi olarak tasarlanmış altı adımlı bir 

model. Uyumlaştırma yöntemini kullanarak Bologna 

sürecinin temel ilkelerini dikkate alın. 

• Lisans ve Yüksek Lisans eğitiminde referans model 

olarak gelecekte kullanılmak üzere dört spor konusuna 

özel özel eğitim modeli. Bu nedenle, programları tek tip 

bir temelde birleştirmeye yönelik araştırmalar Avrupa'da 

ve dünyada hızla devam etmektedir. Programların en 
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güncel ihtiyaçları karşılayan dinamik, öğrenci merkezli 

ve esnek bir yapıya sahip olması beklenmektedir. Son 

yıllarda iş hayatında ortaya çıkan çelişkilerin miktarı 

eğitimin kalitesine verilen önemi artırmıştır. Bu 

bağlamda ana alan adımları ve program adımları, 

programın çıktısını temsil eden unsurlar olarak 

görülmektedir. Avrupa ve hatta küresel Bologna 

Sürecinin amacı, Bologna ülkelerinin yüksek öğretim 

sistemlerinin farklılıklarını ve benzersizliğini ortadan 

kaldırarak birleşik bir yüksek öğretim modeli yaratmak 

değildi. Böyle bir hedef üniversitelerin özerkliğini 

zayıflatır. Aksine, çeşitli ülkelerde ve hatta bu 

ülkelerdeki farklı hedeflere ve gelişmişlik seviyelerine 

sahip kolejlerde özgünlük veya farklılık ifadesi, bu 

özgünlük ve farklılık iddialarını soyut olarak değil 

nesnel olarak ortaya koymak için uygun araçlar sağlar 

(YÖK 2010). Yani ortak ana bölümler çerçevesinde alt 

bölümlere ait derslerin özgün ve çok yönlü olması 

önemli görünmektedir.  

 Spor Yöneticiliği Bölümünde amaç, misyon ve vizyon spor 

yönetim biliminin bir dalıdır. Sporun benzersiz doğasından 

etkilenerek sporla ilgili sorunlara kısa ve uzun vadeli çözümler 
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sunar. Temel amacı, sporla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda idari 

işlevlerin ve idari faaliyetlerin işlerliğini sağlamaktır. Spor 

Yöneticiliği Bölümü'nün amacı, spor yöneticiliği alanında görev 

yapacak, liderlik vasıflarına sahip yöneticiler yetiştirmektir. Aynı 

zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinin, Spor 

Genel Müdürlüğü'nün veya büyük spor kulüpleri ve 

organizasyonlarının yönetimine katılma imkanı sunmaktadır. 

(Doğu, 2011). Spor yöneticilik bölümü misyon olarak; Sporun 

her alanında ve sporla ilgili tüm faaliyetlerde saha yönetimi, 

kuruluşların idari görevlerini bilerek; Sporun fizyolojik ve 

psikolojik düzeyini kontrol edebilen, sporun toplum üzerindeki 

etkisini anlayan, bir spor kurumunun nasıl çalıştığını bilen, spor 

becerilerini geliştiren, yaşam boyu spor felsefesini benimseyen, 

her yaştan insanı spora teşvik eden yönetici ve liderler 

yetiştirmektir. , ve spor için uygun koşulları hazırlamak. Spor 

Yöneticiliği Bölümü'nün vizyonu; Tüm spor dallarında hizmet 

veren nitelikli yöneticiler yetiştirmek, toplumun ihtiyaç ve 

beklentilerine uygun programlar sunmak, uygulamalı öğrenme 

koşullarını oluşturmak, üniversitelerimize ve şehirlerimize tüm 

spor dallarında hizmet vermek. beden eğitimi ve spor ve alanı 

bilimsel olarak tanıtmaktır (URL-1). 
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Spor Yöneticilerinin Eğitimi Spor, insanlık tarihinin 

başlangıcından itibaren, insanın doğaya karşı verdiği yaşam 

mücadelesiyle başlamış ve insanın bu uğurda sergilediği 

davranışlar olarak görülmüştür. Fakat günümüzde spor, insanın 

bedenen, zihnen ve sosyal bir birey olarak gelişimine katkı 

sağlayan, sağlıklı bir toplumun inşasında etkili önemli bir eğitim 

aracı olmuştur (Alpman, 1972). Dolayısıyla günümüzde spor 

eğitimi de beden, zihin ve kültürel gelişime katkıda bulunarak 

insanların refah ve huzur seviyelerini arttırmaya yöneliktir 

(Lumpkin, 1990). İkinci Dünya Savaşı sonrası sanayi devrimiyle 

birlikte, ülkelerin kalkınma politikaları değişmiş, üretime daha 

çok önem vermeye başlamışlardır. Ekonomik güce ulaşmak 

isteyen ülkeler daha büyük fabrikalar ve daha büyük üretim 

pazarları oluşturmaya başlamış, dolayısıyla eldeki kaynaklardan 

maksimum verim alabilecek yöneticilere ihtiyaç duymaya 

başlamıştır. Sanayi devriminden bugüne hızla değişen dünya, 

yöneticilerin de bu değişikliğe adapte olmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Günümüz teknoloji çağında bilgiye en hızlı şekilde 

ulaşabilen, elde ettiği verileri örgüt için en iyi şekilde 

kullanabilen, eğitimli, donanımlı ve profesyonel yöneticilere 

ihtiyaç artmıştır. İhtiyaç duyulan donanımlı ve fark yaratan 

yönetici ihtiyacı, diğer her alanda olduğu gibi spor sektöründe de 
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önemli bir hale gelmiştir. 1887’de Woodrow Wilson, insanların 

iyi bir yönetici olarak doğmadığını, yöneticilik kabiliyetlerinin 

ancak eğitimle ve öğrenme yoluyla kazanılabileceğini söylemiştir 

(Tortop, 1999). Sonuç olarak spor sektöründe de örgütlerin 

amaçlarına ulaşabilmelerinin yolu, sadece iyi eğitim almış, 

donanımlı spor yöneticileri ile mümkün olabilecektir (Sunay, 

2002). Spor yöneticiliği, multidisipliner bir yapıya sahiptir ve 

kendine özgü görev ve sorumlulukları olan, kendi yapısı içinde 

uzmanlaşmayı gerektiren bir alandır. Ülkemizde spor 

yöneticileri, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokullarında ve Spor Bilimleri Fakülteleri’nde 

yetiştirilmektedir. Fakat spor sektörüne bakıldığında, spor 

yöneticiliğini profesyonel anlamda yapan bireylerden sadece çok 

küçük bir kısmı bu okulları bitiren olan bireylerdir (Güçlü, 

Yaman ve Yenel, 1996). Bu kişilerin çoğunluğu, farklı alanlardan 

yetişmiş yönetici konumundaki insanlardır. Profesyonel spor 

yöneticiliğinin gereksinim duyduğu alana özgü beceriler ancak 

iyi bir okul ve iyi bir hizmet içi eğitim ile mümkün olabilir. 

Eğitim, her sektörde olduğu gibi spor sektörü için de çok 

önemlidir. Sporun kendine özgü yapısı, organizasyonlarının 

işleyiş şekli ve bu bölümde yaşanan gelişmeler, yeterli bilgi ve 

beceriye sahip spor yöneticilerine ihtiyaç duyulmasını 

sağlamaktadır (Sunay, 2009). Spor Yöneticiliğinin Melekleşmesi 



33 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİH 
NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve küreselleşme her alanda 

eğitimli kişilere ihtiyaç duyulduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Ülkemizde birçok alanda mesleki yeterlilik aransa da spor 

yöneticiliğinde durum biraz farklıdır. Özel ya da kamu 

kuruluşlarında istihdam edilen yöneticilerin spor tecrübelerinin 

ve eğitimlerinin olmadığı ortadadır (Sunay, Boz ve Gürbüz, 

2002). Ülke sporunun gelişmesi için, spor kulüplerinin ve Türk 

Spor Teşkilatı’nın her dalında eğitimli spor yöneticilerine ihtiyaç 

vardır. 2001 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 500 kadar 

BESYO mezununa istihdam alanı açarak, bu konuda önemli bir 

adım atmıştır. Branşları olan bu alanda, edindikleri bilgi ve 

tecrübeleri kullanarak spor sektörünün gelişimine katkıda 

bulunmaları amaçlanmıştır. UEFA, 2004 yılına kadar eğitimli 

spor yöneticilerinin profesyonel futbol kulüplerinde istihdam 

edilmesini zorunlu kılmıştır (Sunay, 2009). Eğitimli spor 

yöneticilerinin istihdamı sporun gelişimi ve yaygınlaşması için 

çok önemlidir. Sporun yaygınlaştırılması uygulamalarında spor 

yöneticilerinin görevleri:  

• Eğitimli spor yöneticileri sporun yaygınlaşması ve 

geliştirilmesi ile ilgili spor bilimleri kapsamında yapılan 

araştırmalardan yararlanıp, gerekli önlemleri alır.  
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• Spor ile ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde 

olmanın önemini bilir. 

• Kendisini sürekli geliştirir, eleştiriye açık ve kendisi ile 

barışık olmalıdır.   

• Sporcunun mesleğine bağlı kalması için, sosyal 

güvencenin önemini bilir.  

• Spor çalışmalarında tesisin önemini bilir ve bu konuda 

gerekli önlemleri alır.  

• Spor tesislerinden mümkün olduğu kadar çok sayıda 

sporcunun faydalanmasını sağlar.  

• Sporcunun kullandığı ekipmanların önemini bilir ve 

bunları sağlar.  

• Bütçe imkânlarının geliştirilmesini sağlayarak, sporun 

ekonomik yönüne katkı sağlar. 

• İnsanın fiziksel ve ruhsal sağlığı için sporun önemini 

bilir ve sporun yaygınlaşması için gerekli çalışmaları 

yapar.  

• Spora ilgi ve talebi arttıracak spor faaliyetlerini 

gerçekleştirir.  

• Spor hizmetlerinin yürütülmesinde devletin sporu 

destekleyici, yönlendirici, özendirici ve denetleyici 

olması büyük önem taşımaktadır. Gerekli şartlar 



35 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİH 
NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

gerçekleştiğinde spor hizmetleri merkezi idareden 

bağımsız olmalı, spor federasyonlarına ve onlara bağlı 

spor kulüplerine devredilmelidir (Üçışık, 1999).  

Bu bağlamda spor yöneticilerine önemli görevler 

düşmektedir. İyi bir spor yöneticisinin rolleri şöyle sıralanabilir 

(Doğar, 1997);  

• Oturum başkanlığı rolü 

• Teşkilatlandırıcılık rolü  

• Uygulayıcılık rolü  

• Politika saptama rolü 

• Teknik danışmanlık rolü 

• Karar vericilik rolü 

• Liderlik rolü  

Sporda başarı ve sporun yaygınlaşması spor yöneticilerinin 

performansları ile orantılıdır. Spor yöneticisi spor ile ilgili temel 

bilgilere sahip olmalı, tecrübeleri ile bu bilgileri desteklemelidir. 

Çağımızda bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, spor 

alanında da spor yöneticilerini daha başarılı, aktif, üretken ve 

nitelikli olmaya zorunlu kılar. Bu nedenle spor yöneticilerinin 

eğitimi kaçınılmaz olmuştur. 
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Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 

Antrenörlük terimi, İngilizcede dayanıklı, kararlı, güçlü 

anlamına gelir. Antrenörler uzun vadeli eğitim planları oluşturur 

ve uygular. Sporcunun hareketliliğini, nefes almasını ve 

dayanıklılığını arttırır, dövüş gücünü güçlendirir, aktif olarak 

karakter oluşumuna katkı sağlar, sosyal bir yapı oluşturur 

(Donuk, 2007). Antrenörlük, sporcuların zihinsel, duygusal, 

fiziksel ve sosyal potansiyellerini gerçekleştirmelerine, en yüksek 

performansa erişmelerine ve yarışmaya hazırlanmalarına yardım 

eden uzmanlar grubuna denir. Antrenörün farklı kaynaklarda 

birçok tanımı yapılmaktadır. Türk Dil Kurumuna (2021) göre, 

antrenör sporcuların çok yönlü gelişimini sağlayan kişi anlamına 

gelmektedir (TDK). Antrenör, antrenmanlarda sporcusunun 

başarısı için sporcusunu teknik, taktik ve psikolojik olarak 

hazırlayarak çok yönlü gelişimini sağlayan performansını üst 

düzeye çıkartarak başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan ve 

sporcusunun her daim yanında olan kişidir. Antrenör sporcu için 

antrenmanın en önemli parçası niteliğini taşımaktadır. 

Günümüzde spor kültürünün gelişmesiyle birlikte, spor 

kamuoyunda antrenman çeşitlerinde birçok yeni uygulamalar 

ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamalara antrenörlerin mutlaka ayak 

uydurması gerekmektedir. Kendini geliştiremeyip yeni sistemlere 
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ayak uyduramayan antrenörler yavaş yavaş bu sistemin dışında 

kalmaktadır. Antrenörler sadece fiziksel değil zihinsel gelişimlere 

de açık olmalılardır. Özellikle küçük sporcuların ergenlik 

dönemlerinde zihinsel gelişmeler daha yoğun yaşandığı için 

antrenörlere büyük görev düşmektedir. Sporcu – antrenör ikilemi 

birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Bundan dolayı iyi bir antrenör 

aynı zamanda iyi birer psikolog, yönetici, danışman ve yol 

gösterici olmalıdır. Spor bilimleri fakültelerinde antrenörlük 

eğitimi bölümlerinde okuyan öğrencilerin antrenörlük mesleğinin 

gerektirdiği nitelikleri taşıması oldukça önemlidir. Antrenör 

meslek tanımına baktığımızda; her yaş kategorisinde olan 

bireylerin belirli bir spor dalında yetenek seçimi, yönlendirmesi 

ve spor dalında kondisyonerliği, antrenman bilgisi ve antrenman 

programlarının hazırlanması ile uygulanması konusunda yeterliği 

olan nitelikli kişidir. Bu anlamda antrenörlerin kendilerini 

geliştirmeleri mesleğin gerektirdiği esasları taşımaları sporcunun 

profesyonel anlamda yetişmesini pozitif anlamda etkileyecektir 

(Şahin, 2020). Türkiye de antrenörlük bölümünü kazanmanın ilk 

şartı ösym tarafından yapılan temel yeterlik sınavından baraj 

puanını geçerek üniversitelerin belirlemiş olduğu spor 

mülakatlarına katılmaktır. Spor bilimleri fakültesi antrenörlük 

eğitimi bölümünü kazandıktan sonra üniversite programlarındaki 
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derslerden geçerli not alarak bölümden mezun olmak diğer 

şartlardan biridir. Antrenörlük eğitimi bölümünden mezun 

öğrenciler seçtikleri herhangi bir branşta uzmanlaşarak mezun 

olmakta Gençlik ve spor bakanlığı tarafından yapılan antrenörlük 

meslek alımlarından faydalanarak antrenörlük mesleğini 

yapabilmektedirler. Antrenörlük belgesi alabilmek için ise ilgili 

federasyonun gerekli şartları taşıması durumunda yardımcı 

kademe antrenörlük seviyesinden başlanarak kıdemli antrenörlük 

pozisyonuna kadar kademeli şekilde artmaktadır. 

Başarılı bir antrenör, sporcuları kaybetmek veya endişe 

duymak yerine onların çıkarlarını düşünen kişidir (Muratlı, 

2007). İnsanlar günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla 

karşılaştıklarında sadece çevrelerinde olup bitenlerden yola 

çıkarak teoriler üreten bir akıl değil, doğru bilgiye göre 

hareketlerini yönlendirebilen işleyen bir zihne sahiptirler 

(Özdemir, 2017). Sporda başarı sadece günü kurtarmak için 

kazanmakla değil, sporcularımızın geleceğine yatırım yapmakla 

da sağlanır. Bir antrenörün bir sporcu üzerinde teknik, taktik, 

zihinsel, ruhsal, sosyal ve kültürel bir etkisi olmalıdır. 

Antrenörler, kişilikleri, karakterleri, sosyal boyutları ve zihinsel 

sağlıkları açısından üstün bir kişi olarak sporcu üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahip olmalıdır. Bir antrenörün bir sporcu 



39 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİH 
NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

üzerinde teknik, taktik, zihinsel, ruhsal, sosyal ve kültürel bir 

etkisi olmalıdır. Bir antrenör, karakteri, kişiliği, sosyal boyutu ve 

ruh sağlığı ile bir sporcuyu iyi bir insan olarak doğrudan 

etkileyebilmelidir (Tatlıcı ve Kırımlıoğlu, 2008). Antrenörlük 

mesleğini icra edenler iyi psikologlar, liderler, yeterli 

motivasyona sahip, güçlü kişiliklere sahip, fiziksel ve zihinsel 

yetenekleri tam olan, kendi hayatlarında ve davranışlarında örnek 

teşkil edebilen, zeki, iyi, dürüst, kusur ve zayıflık göstermeyen 

kişilerdir. , dışa dönük, iyi bir psikolog, liderlik uzmanı, nitelikli 

ve ikna edici, takım ruhu oluşumuna özen gösteren, genel 

Kültürel ve mesleki bilgimizi genişletmek için sürekli kontrol ve 

araştırma, ödüller ve ödüller açısından dengeli ve ölçülü. Mesleki 

alanı dışında hem yurtiçinde hem de dünyada yeniliklerin 

cezalandırılması, takibi ve uygulanması. (Donuk, 2007). 

Antrenörler yaş, sektör, cinsiyet, geçmiş, antrenman seviyesi, 

antrenman yaşı, hedefleri, pozisyonu ve sporcunun pozisyonu 

gibi özelliklere bağlı olarak farklı yol ve yöntemler izleyebilir. Bu 

sayede eğitmen davranışlarındaki farklılıklar tespit edilebilir. Bir 

antrenörün kişilik yapısı, sporcuların ve takımların başarısını 

etkiler. Koçların yol gösterici ve öğretici bir rolü olmalıdır (Sevim 

vd., 2001). Antrenörler teknik, taktik ve atletik olarak üstün 

olabilirler. Ancak bu bilgiyi sporcularınıza iletemezseniz, onlarla 
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etkili bir şekilde iletişim kuramazsanız, onları başarılı olmaları 

için motive edemezsiniz. Bir antrenörün başarısı, bu bilgiyi 

sporcularına aktarma ve uygulamaya koyma yeteneğinden çok 

sahip olduğu bilgiyle ilgilidir. (Erdoğan, 2011). Antrenör, 

sporcuları ortak bir hedefe doğru yönlendiren akıllı bir liderdir. 

(Tatar, 2009). Antrenörler, sporcuları eylemleri, eylemleri ve 

açıklamalarıyla etkileyebilen ve yönlendirebilen saygın 

liderlerdir. (Kandemir, 2017). Antrenörler sporda en önemli 

başarı faktörlerinden biridir. Bireysel veya takım sporlarında 

antrenörün rolü çok önemlidir. (Lobinger ve Musculus, 2018).  

1.3. Antrenörün Görevleri  

Antrenörün bilgi ve becerilerine güvenen sporcular 

antrenmanda daha hızlı öğrenir ve daha başarılı olurlar. 

Antrenörü seven ve saygı duyan sporcular, onun önerilerine ve 

kararlarına uyar ve sorumluluklarının bilincindedir. (Azboy vd., 

2012). Takım sporlarında,  iyi takım yönetimi başarıda doğrudan 

bir faktördür. Antrenörlerin takım yönetimi ve sporcu yetiştirme 

konusunda temel niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

(Türksoy ve Şarkıcı, 2003). Antrenörlerin rolü, farkında olmak, 

dostluk ve başarıyı desteklemek, antrenör olmak, sporcuları 

motive etmek, tavsiyelerde bulunmak, halkla ilişkiler, kısa ve 

uzun vadeli antrenman ve diğer faaliyetleri planlamaktır. (Çeyiz, 
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2007). İngiltere Antrenör Strateji Birliği tarafından antrenörlerin 

rollerini destekçi, motive edici, değerlendirici, danışman, 

arkadaş, rehber, araştırmacı, motive edici, organizatör, 

bilgilendirici, rol model, gözlemci olarak sıralamıştır. (Türksoy, 

2020). Yapılan bir Çalışma, bir koçun rolünü yerine getirmek için 

sahip olması gereken becerileri listeler (Türksoy, 2020):  

• Antrenörler sporcularla etkili iletişim kurmalı, 

• Antrenörler, öğrenme sürecini, antrenman ilkelerini ve 

antrenörlük stillerini yeterince anlayabilmeli, 

• Yoğun antrenmanın nedenlerini ve semptomlarını 

anlayabilmeli, 

• Antrenman İhtiyaçlarını Uygulama. Antrenman 

Gelişimini ve Sporcu Performansını İzleme, 

• Sporculara Güvenlik Önerileri Verme, 

• Beslenme Önerileri ve Enerji Sistemlerini İyileştirme, 

Sporcuları Yöntemler Hakkında Eğitmek, 

• Sporcuları Gevşeme ve Zihinsel Görüntüleme 

Egzersizleri konusunda Eğitmek, 

• Sporcuların Bu Egzersizleri Yapmasına Yardımcı 

Olmak, 
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• Eğitmek Sporcuların Yeteneklerini Teyit Etme ve Yeni 

Beceriler Kazanma Yasası Hakkında Sporcular 

Müsabaka destek ürünleri hakkında bilgilendirme, 

• Sporcu antrenmanını ve müsabaka performansını uygun 

şekilde değerlendirme, 

1.4. Antrenörün Sahip Olması Gereken Nitelikler  

Antrenör, eğitim içinde belirli bir amacı gerçekleştirmek 

için yetiştirilmiş veya eğitilmiş, amatör veya profesyonel olarak 

hareket eden kişidir (Şahin, 2005). Bilginin son yıllardaki hızlı 

gelişimi, değişimi ve kullanımı, bilgiyi etkin bir şekilde 

kullanabilen ve yapılandırabilen, yaratıcı düşünebilen ve yeni 

bilgileri yayabilen öğrenci ve sporcuların gelişimini 

gerektirmektedir. (Tuncel, 2011). Bunu başarmak için de mesleki 

anlamda kendini geliştirebilecek ve kendini geliştirebilecek, 

alanındaki çalışmaları takip edebilecek kişilere ihtiyacımız 

olduğu kabul edilebilir. Antrenör, ülkemiz şartlarında teorik ve 

uygulamalı eğitim aldığı branşta, programın gerektirdiği 

nitelikleri başarıyla geçen kişi veya takımları ulusal ve 

uluslararası kural ve tekniklere göre yetiştirme ve denetleme 

sorumluluk ve yetkisine sahiptir belgesini spor genel 

müdürlüğünden veya benzeri bir dernekten almış olanlar sahip bir 
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kişi olarak tanımlanabilir (Sunay, 2009). Antrenör nitelikleri şu 

şekilde sıralanabilir (Azboy vd., 2012):  

• Antrenör alanında bilimsel bilgiye sahip olmalıdır.  

• Antrenör sporcuları iyi tanımalı ve onlara rehberlik 

etmeli ve takım alanlarına en uygun sporcuları 

seçmelidir.  

• Eğitmen yeterli fizyoloji, fitness ve ilk yardım bilgisine 

sahip olmalıdır.  

• Bir koç, bir liderin niteliklerine sahip olmalıdır.  

• Koç, takımın sorumluluğunu alabilmeli ve her durumda 

kendini kontrol edebilmelidir.  

• Eylemlerinde ve tutumlarında kararlı davranmalıdır. 

• Belirlenen hedeflere ulaşmak için sporcuları mümkün 

olan en iyi şekilde motive edebilmelidir. 

• Antrenörler şartlı güncelleme yapabilmelidir. 

• Sporcuların bireysel sorunları dikkate alınmalıdır. 

• Her türlü sorunla ilgilenilmelidir. 

• Gerçekleri olduğu gibi kabul edebilmelidir (Azboy vd., 

2012.  

 

1.5. Rekreasyon Eğitimi Bölümü 
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Eğlence kavramı Türk Dil Kurumu tarafından 

tanımlanmıştır. “Rekreasyon ve spor için boş zamanlara gönüllü 

katılımı içeren faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır. Birçok insan 

eğlence kavramı hakkında yetersiz veya karışık bilgiye sahiptir. 

Bu kavramı bir deyim olarak anlamak ve kullanmak özellikle 

saha araştırmalarında önemlidir. Günümüzde bu kavramın boş 

zaman ve boş zaman olarak tanımını değerlendiren çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır. Ancak "boş zaman" kelimesinin 

etimolojisine ve etimolojisine bakıldığında, "boş zaman" 

kelimesini kullanmak daha doğru görünmektedir. (Ağaoğlu, 

2002: 20). Günümüzde artan sosyo-ekonomik ve kültürel 

seviyeler, farkındalık, bilgi ve harcanabilir gelir, insanları boş 

zamanlarında faydalı faaliyetlere yöneltmektedir. Ancak 

insanların yaşam standartlarını ve yaşam koşullarını geçmişten 

günümüze değişmeden tutan üç ana faktör vardır. Bu; çalışmak, 

uyumak ve temel ihtiyaçları karşılamaktır. Bu unsurların 

dışındaki zaman serbest zamandır. Boş zaman insanlar için çok 

önemlidir ve insanlar boş zamanlarını geçirmek isterler 

(Albayrak, 2012: 44; Hacıoğlu vd., 2003: 29; Kuş Şahin vd., 

2009: 62). Serbest zaman her geçen gün daha da önem 

kazanmakta ve her kesimden insanın günlük yaşamında yer 

almaktadır (Sabbağ ve Aksoy, 2011: 10). Sanayileşmiş şehir 

planlaması, cam ve beton binalar ve kirlilikten etkilenen insanlar, 
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nefes almanın başka yollarını arıyor (Jitaru vd., 2012: 248). 

Bunun dışında kişisel taahhütler, hayatın monotonluğu, nüfus 

artışından kaynaklanan tıkanıklıklar, sosyal sorunlardan 

kaynaklanan sorunlar gibi birçok olumsuz durum sizi yorar (Kuş 

Şahin vd., 2009: 62).  

Bu nedenle bazı kişiler, boş zamanlarında kişisel 

gelişimlerini artıracağına, beden ve ruh sağlığını koruyacağına, 

stresten uzak duracağına ve değişen çevre koşullarına uyum 

sağlayacağına inandıkları farklı sosyal ortamlara taşınmak; 

Diğerleri, gençleşmelerine ve işten uzak kalmalarına yardımcı 

olacağına inandıkları faaliyetlerde bulunma eğilimindedir 

(Albayrak, 2012: 44). Beden ve ruh sağlığının yeniden 

kazanılmasıyla gençleşme ve mutluluk, olumsuz koşulların 

ortadan kaldırılması, olumlu koşullar yaratılması ve rekreasyonel 

faaliyetlerde bulunulması ile mümkündür (Kuş Şahin vd., 2009: 

62). Türkçe olmayan rekreasyon kelimesinin kökeni, yeniden 

yaratmak veya yeniden düzenlemek, yenilemek anlamına gelen 

Latince "recreatio" kelimesine dayanmaktadır (Belli ve Gürbüz, 

2012: 170; Girti Gültekin vd., 2013: 475; Hacıoğlu vd., 2003: 29; 

Metin vd., 2013: 5025). İngilizce'de yapmak veya yaratmak için 

kullanılan "create" fiilinden önce "bir kez daha" anlamına gelen 

"re" ön ekinin oluşturduğu "recreation" kelimesiyle ifade edilir 
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(Tütüncü vd., 2011: 71). Bu kelimenin Türkçe karşılığı genellikle 

'boş zaman' olarak kullanılmaktadır (Kuş Şahin vd., 2009: 62).  

Literatüre bakıldığında her araştırmacının rekreasyon 

tanımını genellikle sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olmak 

üzere farklı yönleri dikkate alarak formüle ettiği görülmektedir 

(Metin vd., 2013: 5025). Rekreasyon kavramı ve bazı tanımları 

aşağıda verilmiştir: Klasik yaklaşıma göre dinlenme anlamına 

gelen rekreasyon kavramı, bir kişinin zorunlu çalışmanın 

sonuçlarından sonra yenilenmesini ve dinlenmesini sağlayan ve 

içinde bulunduğu bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır. durumda 

kişinin iyileşmesini ve dinlenmesini sağlayan bir aktivitedir (Belli 

ve Gürbüz, 2012: 170). Sonnenberg ve Barnard (2015) 

rekreasyonu, insanların büyük bir zevkle katıldığı, benzer şekilde 

motive edilmiş, teşvik edici bir deneyim olan yenileyici ve 

canlandırıcı bir boş zaman etkinliği olarak tanımlamaktadır. 

Bayraktar (1972), benzer bir terminoloji kullanarak, rekreasyonu 

“eğlence, dinlenme, öğrenme, geziler vb. boş zamanları öncelikle 

eğlenmek için kullanma fırsatı” olarak tanımlamaktadır (Kuş 

Şahin vd., 2009: 62). Rekreasyon, “bir kişinin boş zamanlarının 

tadını çıkarmak veya fiziksel, sosyal veya duygusal davranış elde 

etmek için giriştiği herhangi bir faaliyet veya deneyim” olarak da 

tanımlanmaktadır (Ağyar vd., 2012:16). Başka bir tanıma göre 
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rekreasyon, bireysel veya grup, aktif veya pasif, spor, sanat, 

kültürel faaliyetler, eğlence, ihtiyaca uygun faaliyetler ve yaygın 

eğitime katılmayı içerir. Diğer bir ifadeyle rekreasyon, bireylerin 

ailevi, sosyal ve mesleki sorumluluklarını yerine getirdikten 

sonra eğlenmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek, dinlenmek ve 

kendilerini yenilemek için özgürce seçip katılabilecekleri 

etkinlikler olarak tanımlanmaktadır (Hacıoğlu vd., 2003: 30; 

Üstün ve Kalkavan, 2013: 621). Tribe (2011) rekreasyonu 

“okuma ve televizyon izleme gibi ev içi faaliyetler ile spor, 

tiyatro, sinema ve gezi gibi ev dışında yapılan faaliyetler de dahil 

olmak üzere boş zamanlarında gerçekleştirilen faaliyetler” olarak 

tanımlamaktadır. Tüm bu tanımların bir sonucu olarak Hacıoğlu 

ve diğerleri (2003), ağır iş veya çevresel etkilerden dolayı engelli 

olan kişilere, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını geri kazanmaları için 

kişisel ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması gerektiğini 

önermektedir. sağladığımız rekreasyon. Sevin, neşe alın. İşlerine 

ayrılan zamandan ve zorunlu ihtiyaçlarından ayrı olarak kendi 

boş zamanlarına katılırlar ve gönüllü olarak katıldıkları faaliyetler 

şeklinde faaliyetler yürütürler. Tanımların ortak noktası, bu 

faaliyetlerin gönüllü olmasıdır (Tekin vd., 2013: 385). 

Bucher'den (1975) sonra. Rekreasyon kavramını daha geniş 
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olarak tanımlamak için rekreasyon için aşağıdaki temel 

tanımlayıcı terimler kullanılmalıdır (Tekin vd., 2013:385): 

- Rekreasyonel aktivite. 

・İş olmadığı için amaç para kazanmak veya kar etmek 

değildir. 

・İnsanların kendi arzu ve istekleriyle gönüllü olarak 

katıldıkları faaliyetlerden oluşur.  

- Rekreasyon faaliyetleri, katılımcılara neşe ve mutluluk 

getiren tarzlardır.  

- Kişisel ve sosyal fayda sağlar.  

- İhtiyaç gerekli değildir.  

Uyku yemek kadar önemli değildir. Rekreasyon içerik, 

önem ve kapsam açısından birçok aktiviteyi içermektedir. (Belli 

ve Gürbüz, 2012: 170).  

Boş Zaman ve Rekreasyon İlişkisi; 

Bireylerin boş zamanlarında yaptıkları rekreasyonel 

faaliyetler, bireysel ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve kişisel 

ihtiyaçlarına göre kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Başka 

bir deyişle, her birey farklı rekreasyon seviyelerine tabi olan 

faaliyetlerle ilgilenebilir (Yetim ve Argan, 2013: 284). 
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Rekreasyon; her yaştan insanın katılabileceği eğlence, sanat, 

spor, hobi ve diğer etkinlikleri içerir. İnsanın fiziksel, zihinsel, 

sosyal ve kültürel gelişimine katkıları yadsınamaz.Güçlü bir 

konuma sahip olan rekreasyon, insanların boş zamanlarını en 

verimli şekilde geçirmelerini sağlayan bir faaliyettir. Nasıl 

sağlıklı ve formda kalınır (Konya Üniversitesi, Turizm Fakültesi 

Rekreasyon Yönetimi Bölümü, https://www.konya.edu.tr/ 

rekreasyonyonetimi/ erişim tarihi: 29.06.2016) 

Amaç, boş zaman ve spor alanının gelişimini takip eden, 

boş zaman kavramının doğasında var olan kusurları ortadan 

kaldıran, toplumun bakış açısını anlayan, her zaman gelişime 

açık, etik değerlerden sapmayan rekreasyon eğitmenleri 

yetiştirmektir. yapıyorum. Modern, iletişimsel, profesyonel ve 

bilimsel olarak nitelikli. Tüm bunlardan yola çıkarak eğitimli 

personelin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır (Selçuk 

Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon, https://www. 

selcuk.edu.tr/besyo/rekreasyon/tr/). Rekreasyon biliminin 

evrensel değerlerinin peşinde koşmak, Atatürk ilke ve 

inkılaplarına bağlı, rekreasyon alanında aldığı eğitimden gerekli 

yeterliliklere sahip, rekreasyon biliminin eksikliklerini gideren 

sorgulayıcı beyinleri yetiştirmeye çağırır. Ülkemizde eğitimli 

insanları insan haklarına saygı konusunda bilinçlendirecek ve 
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ülkemizde bu kavramın gelişmesini ve güçlenmesini 

sağlayacağız (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Rekreasyon Bölümü, http://rekreasyon.mu.edu.tr/tr/ 

genel-bilgiler-1274/ erişim tarihi: 29.06.2016). Rekreasyon 

alanındaki bilimsel gelişmeleri takip ederek, toplumu her zaman 

sağlıklı ve fiziksel olarak aktif tutan faaliyetler oluşturarak bilgi 

birikimini güncel tutmayı amaçlar (Selçuk Üniversitesi, Spor 

Bilimleri Fakültesi Rekreasyon, https://www.selcuk.edu.tr/ 

besyo/ rekreasyon/tr). Rekreasyon alanında yetkin ve eğitimli 

rekreasyon liderlerinin bilimsel araştırmaları sayesinde, 

rekreasyon bilimi pratiğinin gelişimine katkıda bulunacak ve 

fiziksel olarak aktif, bilinçli ve sağlıklı bir toplum yaratmayı 

amaçlayan bir kurum haline geleceğiz (Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü, 

http://rekreasyon.mu.edu.tr/tr/genel-bilgiler-1274/ erişim tarihi: 

29.06.2016). 

 

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
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Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve 

Rekreasyon, bölümlerinde öğrenimine devam eden rastgele 

örneklem yöntemiyle seçilen 188 öğrenciden oluşmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak demografik bilgilere ve seçtikleri bölümleri 

neden seçtiklerine ilişkin anketler kullanılmıştır. Anket, konuda 

uzman olan kişilerin görüşleri ve önerileri dikkate alındıktan 

sonra geliştirilmiş, her üç bölümden 40'ar kişilik bir ön grup ile 

geçerlik ve güvenirliği kontrol edilmiş ve son şekli verilmiştir. 

Anket verileri frekans dağılımları, tablolar ve ki-kare testleri 

kullanılarak analiz edildi. 
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3.BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcılara ait tanımlayıcı özellikler 

 
Öğretmenlik Yöneticilik Antrenörlük Toplam 

N % N % N % N % 

Bölümden Memnuniyet 

Hayır 10 23.3 23 25.8 6 10.7 39 20.7 

Evet 33 76.7 66 74.2 50 89.3 149 79.3 

Toplam 43 22.9 89 47.3 56 29.8 188 100 

Aylık Gelir 

1000 TL ve altı 25 58,1 45 50,6 34 60,7 104 55,3 

1001–2000 TL arası 13 30,2 35 39,3 18 32,1 66 35,1 

2001–3000 TL arası 5 11,6 9 10,1 4 7,1 18 9,6 

Toplam 43 22,9 89 47,3 56 29,8 188 100 

Kursa Katılım Sayısı  

Bir (1) kez katıldım 25 58,1 51 57,3 26 46,4 102 54,3 

İki (2)kez katıldım 2 4,7 19 21,3 14 25,0 35 18,6 

Üç (3) kez katıldım 5 11,6 4 4,5 8 14,3 17 9,0 

Kursa katılmadım 11 25,6 15 16,9 8 4,3 34 18,1 

Toplam 43 100 89 100 56 100 188 100 

Branş 

Futbol 7 16,3 22 25,0 12 24,0 41 22,7 

Basketbol 1 2,3 3 3,4 2 4,0 6 3,3 

Voleybol 0 ,0 1 1,1 4 8,0 5 2,8 

Hentbol 1 2,3 1 1,1 4 8,0 6 3,3 

Atletizm 1 2,3 5 5,7 0 ,0 6 3,3 

Branşım yok 33 76,7 56 63,6 28 56,0 117 64,6 

Toplam 43 100 88 100 50 100 181 100 

Liseyi bitirdikten kaç yıl sonra kazanıldı 

Bir yıl sonra 18 41,9 28 31,5 16 28,6 62 33,0 

İki yıl sonra 10 23,3 22 24,7 6 10,7 38 20,2 

Üç yıl sonra 15 34,9 39 43,8 34 60,7 88 46,8 

Toplam 43 22,9 89 100 56 100 188 100 

LYS sınavı sonucu bir Yüksek Öğretime yerleştirilme durumu 

Fen. Edeb. Fak 2 4,7 1 1,1 4 7,1 7 3,7 

Eğitimi fakültesi 2 4,7 0 ,0 4 7,1 6 3,2 

İki yıllık 6 14,0 18 20,2 11 19,6 35 18,6 

Hayır 33 76,7 70 78,7 37 66,1 140 74,5 

Toplam 43 100 89 100 56 100 188 100 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin 71’i bayan 117’si erkektir. 

Öğrencilere okuldan memnuniyet durumu sorulduğunda 

(öğretmenlik bölümündeki (%76,9), yöneticilik bölümündeki (% 

74,2) ve antrenörlük bölümündeki (%89,3), pek çoğunun, 

bölümden memnun oldukları görülmüştür. Öğrencilerin aylık 

gelir durumu incelendiğinde, beden eğitimi bölümü ( %58,1), 

yöneticilik bölümü (%50,6), antrenörlük bölümü (%60,7) 

ağırlıklı olarak 1000 TL arasında gözlenmektedir. Öğrencilere 

beden eğitimi ve spor yüksek okulu hazırlık kursuna kaç kez 

katıldınız sorusuna beden eğitimi bölümü (%58,1), spor 

yöneticiliği bölümü (%57,3), antrenörlük bölümü (%46,4) 

ağırlıklı olarak (1) bir kez katıldım cevabını vermişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin aktif spor yapıyor musunuz, 

sorusu incelendiğinde öğretmenlik bölümü (%76,7), spor 

yöneticiliği bölümü (%63,6), antrenörlük bölümü (%56,0) genel 

olarak aktif spor yapmadıkları görülmüştür. Öğrencilere liseyi 

bitirdikten kaç yıl sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu 

kazandınız sorusu sorulduğunda öğretmenlik bölümü (%34,9), 

spor yöneticiliği (%43,8) antrenörlük bölümü (%60,7) 3 yıl sonra 

kazandım olarak cevap vermişlerdir. Öğrencilerin LYS sonucu 

herhangi bir bölüme yerleştirilme durumu incelendiğinde 

öğretmenlik bölümü (%76,7), spor yöneticiliği (%78,7), 
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antrenörlük bölümü (%66,1), başka bölümlere 

yerleştirilmemişlerdir. 

Tablo 2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu tercih nedenleri 

 Evet Hayır Kararsızım Toplam Test 

 N % N % N % N %  

Bir meslek sahibi olmak 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
42 97,7 1 2,3 0 ,0 43 22,9 2: 8,936 

S.d.: 4 

P: ,063 
Spor Yön. Böl. 73 82,0 11 12,4 5 5,6 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 52 92,9 2 3,6 2 3,6 56 29,8 

Toplam 167 88,8 14 7,4 7 3,7 188 100  

Lisans diploması almak 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
29 67,4 14 32,6 0 ,0 43 22,9 

2: 

10,929 

S.d.: 4 

P:,  ,027 

Spor Yön. Böl. 73 82,0 12 13,5 4 4,5 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 46 82,1 10 17,9 0 ,0 56 29,8 

Toplam 148 78,7 36 19,1 4 2,1 188 100  

Üniversiteli olmak 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
31 72,1 10 23,3 2 4,7 43 22,9 

2: 

16,712 

S.d.: 4 

P: ,002 

Spor Yön. Böl. 77 86,5 10 11,2 2 2,2 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 32 57,1 22 39,3 2 3,6 56 29,8 

Toplam 140 74,5 42 22,3 6 3,2 188 100  

Sosyal statü sahibi olmak 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
31 72,1 9 20,9 3 7,0 43 22,9 2: 6,447 

S.d.: 4 

P:,168 
Spor Yön. Böl. 70 78,7 16 18,0 3 3,4 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 40 71,4 8 14,3 8 14,3 56 29,8 

Toplam 141 75,0 33 17,6 14 7,4 188 100  

Ailem ve büyüklerimin yönlendirmesi 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
12 27,9 29 67,4 2 4,7 43 22,9 2: 3,046 

S.d.: 4 

P: ,550 
Spor Yön. Böl. 28 31,5 58 65,2 3 3,4 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 24 42,9 30 53,6 2 3,6 56 29,8 

Toplam 64 34,0 117 62,2 7 3,7 188 100  

Çevre ve arkadaşların yönlendirmesi 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
18 41,9 23 53,5 2 4,7 43 22,9 

2 : 

5,171           

S.d.: 4 

P:,  ,270 

Spor Yön. Böl. 43 48,3 44 49,4 2 2,2 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 20 35,7 36 64,3 0 ,0 56 29,8 

Toplam 81 43,1 103 54,8 4 2,1 188 100  

 

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
18 41,9 23 53,5 2 4,7 43 22,9 2: 1,880 

S.d.:4 
Spor Yön. Böl. 42 47,2 46 51,7 1 1,1 89 47,3 
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 Evet Hayır Kararsızım Toplam Test 

 N % N % N % N %  

Ant. Eğit. Böl. 24 42,9 30 53,6 2 3,6 56 29,8 P: ,758 

Toplam 84 44,7 99 52,7 5 2,7 188 100  

Kişisel ve fiziksel olarak yatkın olmak 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
33 76,7 7 16,3 3 7,0 43 22,9 2: 6,815 

S.d.: 4 

P:,146 
Spor Yön. Böl. 68 76,4 20 22,5 1 1,1 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 46 82,1 6 10,7 4 7,1 56 29,8 

Toplam 147 78,2 33 17,6 8 4,3 188 100  

Spor lisesi mezunu olmak 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
14 32,6 25 58,1 4 9,3 43 22,9 

2: 

11,707 

S.d.: 4 

P: ,020 

Spor Yön. Böl. 14 15,7 72 80,9 3 3,4 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 12 21,4 44 78,6 0 ,0 56 29,8 

Toplam 40 21,3 141 75,0 7 3,7 188 100  

Sporu sevmek 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 
33 76,7 5 11,6 5 11,6 43 22,9 2: 3,519 

S.d.: 4 

P:,  ,475 
Spor Yön. Böl. 75 84,3 10 11,2 4 36,4 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 48 85,7 6 10,7 2 3,6 56 29,8 

Toplam 156 83,0 21 11,2 11 5,9 188 100  

Aktif olarak spor yapmak ve sporculuğumu devam ettirmek 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

24 55,8 15 34,9 4 9,3 43 22,9 2: 

15,263 

S.d.: 4 

P: ,004 

Spor Yön. Böl. 53 59,6 29 32,6 7 7,9 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 48 85,7 4 7,1 4 7,1 56 29,8 

Toplam 125 66,5 48 25,5 15 8,0 188 100  

İdealindeki bölüm olmak 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

23 53,5 15 34,9 5 11,6 43 22,9 2: 3,996 

S.d.: 4 

P:,  ,407 Spor Yön. Böl. 55 61,8 28 31,5 6 6,7 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 40 71,4 12 21,4 4 7,1 56 29,8 

Toplam 118 62,8 55 29,3 15 8,0 188 100  

Diğer bölümleri kazanmaktaki zorluk ve güçlük 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

15 34,9 24 55,8 4 9,3 43 22,9 2: 

10,072 

S.d.: 4 

P:,039 

Spor Yön. Böl. 42 47,2 37 41,6 10 11,2 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 22 39,3 34 60,7 0 ,0 56 29,8 

Toplam 79 42,0 95 50,5 14 7,4 188 100  

BESYO’nun eğlenceli ve zevkli bir okul olması 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

24 55,8 14 32,6 5 11,6 43 22,9 2: 6,234 

S.d.: 4 

P: ,182 Spor Yön. Böl. 56 62,9 31 34,8 2 2,2 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 38 67,9 14 25,0 4 7,1 56 29,8 

Toplam 118 62,8 59 31,4 11 5,9 188 100  

BESYO’yu okumadaki kolaylık 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

26 60,5 14 32,6 3 7,0 43 22,9 2: 7,553 
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 Evet Hayır Kararsızım Toplam Test 

 N % N % N % N %  

Spor Yön. Böl. 42 47,2 44 49,4 3 3,4 89 47,3 S.d.: 4 

P: ,109 Ant. Eğit. Böl. 20 35,7 32 57,1 4 7,1 56 29,8 

Toplam 88 46,8 90 47,9 10 5,3 188 100  

BESYO’nun kazanılmasındaki kolaylık 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

20 46,5 21 48,8 2 4,7 43 22,9 2: 

10,707 

S.d.: 4 

P:,  ,030 

Spor Yön. Böl. 34 38,2 52 58,4 3 3,4 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 10 17,9 44 78,6 2 3,6 56 29,8 

Toplam 64 34,0 117 62,2 7 3,7 188 100  

BESYO’da sosyal ve sportif etkinliklerin fazlalığı 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

23 53,5 19 44,2 1 2,3 43 22,9 2: 4,679 

S.d.: 4 

P: ,322 Spor Yön. Böl. 55 61,8 32 36,0 2 2,2 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 36 64,3 16 28,6 4 7,1 56 29,8 

Toplam 114 60,6 67 35,6 7 3,7 188 100  

 

Spor alanında elde edilecek kariyerin diğerlerinden daha etkili olduğunu düşünmek 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

24 55,8 15 34,9 4 9,3 43 22,9 2: 

11,442 

S.d.: 4 Spor Yön. Böl. 43 48,3 41 46,1 5 5,6 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 42 75,0 12 21,4 2 3,6 56 29,8 

Toplam 109 58,0 68 36,2 11 5,9 188 100 P: ,022 

Sınav sistemine maruz kalmak(meslek lisesi mezunu olmak) 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

15 34,9 23 53,5 5 11,6 43 22,9 2: 5,667 

S.d.:4 

P:,  ,225 Spor Yön. Böl. 21 23,6 62 69,7 6 6,7 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 18 32,1 30 53,6 8 14,3 56 29,8 

Toplam 54 28,7 115 61,2 19 10,1 188 100  

Mezuniyet problemi yaşamayacak olmak 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

19 44,2 19 44,2 5 11,6 43 22,9 2: 5,425 

S.d.: 4 

P: , 246 Spor Yön. Böl. 29 32,6 55 61,8 5 5,6 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 20 35,7 34 60,7 2 3,6 56 29,8 

Toplam 68 36,2 108 57,4 12 6,4 188 100  

Devlet dairesinde bir iş sahibi olmak 

Bed. Eğit. 

Öğret. Böl. 

25 58,1 13 30,2 5 11,6 43 22,9 2: 7,746 

S.d.: 4 

P:,101 Spor Yön. Böl. 69 77,5 16 18,0 4 4,5 89 47,3 

Ant. Eğit. Böl. 34 60,7 18 32,1 4 7,1 56 29,8 

Toplam 128 68,1 47 25,0 13 6,9 188 100  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Fırat Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu tercih etme nedenleri 

incelendiğinde; Bir meslek sahibi olmak önermesine beden 
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eğitimi öğretmenlik bölümü (%97,7), spor yöneticiliği bölümü 

(%82,0), antrenörlük bölümü  (%92,9) öğrenciler genel olarak 

evet cevabını vermişlerdir. Öğrenciler, Lisans diploması almak 

önermesine öğretmenlik bölümü (%67,4), spor yöneticiliği 

bölümü  (%82,0), antrenörlük bölümü (%82,1) ağırlıklı olarak 

evet cevabını vermişlerdir. Öğrenciler Üniversiteli olmak 

önermesine öğretmenlik bölümü (% 72,1), spor yöneticiliği 

(%86,5), antrenörlük  (%57,1) genel olarak evet cevap 

vermişlerdir. Öğrenciler Sosyal statü sahibi olmak önermesine 

öğretmenlik bölümü (% 72,1), spor yöneticiliği (%78,7), 

antrenörlük  (%71,4) genel olarak evet cevabını vermişlerdir. 

Öğrenciler Ailem ve büyüklerimin yönlendirmesi önermesine 

öğretmenlik bölümü (%67,4), spor yöneticiliği (%65,2), 

antrenörlük (%53,6)  ağırlıklı olarak hayır cevabını vermişlerdir. 

Öğrenciler Çevre ve arkadaşların yönlendirmesi önermesini 

öğretmenlik bölümü (%53,5), spor yöneticiliği (%49,4), 

antrenörlük (%64,3), hayır olarak yanıtlamışlardır. Öğrencilerin 

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi önermesine 

incelendiğinde öğretmenlik bölümü (%53,5), spor yöneticiliği 

(%51,7), antrenörlük  (%53,6), yarısı hayır cevabını vermişlerdir. 

Kişisel ve fiziksel özellik olarak yatkın olmak önermesine 

öğretmenlik bölümü (%76,7), spor yöneticiliği (%76,4), 
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antrenörlük (%82,1), öğrenciler genel olarak evet şeklinde cevap 

vermişlerdir. Öğrenciler Spor Lisesi mezunu olmak önermesine 

öğretmenlik bölümü (%58,1), spor yöneticiliği (%80,9), 

antrenörlük (%78,6), ağırlıklı olarak hayır cevabını vermişlerdir. 

Öğrenciler Sporu sevmek önermesine öğretmenlik bölümü 

(%76,7), spor yöneticiliği (%84,3), antrenörlük (%85,7), evet 

cevabını vermişlerdir. Aktif olarak spor yapmak ve 

sporculuğumu devam ettirmek önermesine öğretmenlik bölümü 

(%55,8), spor yöneticiliği (%59,6), antrenörlük (%85,7), 

öğrencilerin geneli evet olarak cevap vermişlerdir. Öğrencilere 

Beden Eğitimi ve Sporun İdealindeki bölüm olmak önermesine 

öğretmenlik bölümü (%53,5), spor yöneticiliği (%59,6), 

antrenörlük (%85,7), genel olarak evet şeklinde cevap 

vermişlerdir. Diğer bölümleri kazanmaktaki zorluk ve güçlük 

önermesine öğretmenlik bölümü (%55,8), spor yöneticiliği 

(%41,6), antrenörlük (%60,7), öğrenciler genel olarak hayır 

olarak cevap vermişlerdir. Öğrencilerin Beden Eğitimi ve sporun 

Eğlenceli ve zevkli bir iş olması önermesine öğretmenlik bölümü 

(%55,8), spor yöneticiliği (%62,9), antrenörlük (%67,9), evet 

şeklinde cevap vermişlerdir. Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor 

bölümünü okumadaki kolaylık önermesine öğretmenlik bölümü 

(%60,5), spor yöneticiliği (%47,2), antrenörlük (%35,7), evet 

şeklinde cevap vermişlerdir. Beden Eğitimi ve Sporun 
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kazanılmasındaki kolaylık önermesine öğretmenlik bölümü 

(%48,8), spor yöneticiliği (%58,4), antrenörlük (%78,6), 

öğrencilerin çoğu hayır olarak cevap vermişlerdir. Beden Eğitimi 

ve Sporda sosyal ve sportif etkinliklerin fazlalığı önermesine 

öğretmenlik bölümü (%53,5), spor yöneticiliği (%61,8), 

antrenörlük (%64,3), genel olarak evet cevabını vermişlerdir. 

Öğrencilerin Spor alanında elde edilecek kariyerin diğerlerinden 

daha etkili olduğunu düşünmek önermesine bölümler, 

öğretmenlik bölümü (%55,8), spor yöneticiliği (%48,3), 

antrenörlük (%75,0), ağırlıklı olarak evet cevabını vermişlerdir. 

Öğrencilerin Sınav sistemine maruz kalmak (meslek lisesi 

mezunu olmak) öğretmenlik bölümü (%53,5), spor yöneticiliği 

(%69,7), antrenörlük (%53,6), önermesine genel olarak hayır 

cevabını vermişlerdir. Mezuniyet problemi yaşamayacak olmak 

önermesine öğrenciler, öğretmenlik bölümü (44,2), spor 

yöneticiliği (%61,8), antrenörlük (%60,7), genel olarak hayır 

şeklinde cevap vermişlerdir. Devlet dairesinde bir iş sahibi olmak 

önermesine öğrencilerin cevabı, öğretmenlik bölümü (%58,1), 

spor yöneticiliği (%77,5), antrenörlük (%60,7), çoğunlukla evet 

olmuştur. 
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4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Tüm araştırmalar ve bulgular birlikte değerlendirilerek 

sonuç bölümü anket sorularına verilen cevaplarlar neticesinde 

açıklanmıştır Araştırmaya katılan öğrencilerin 71’i kadın 171’i 

erkektir. Anket sonuçları incelendiğinde öğrencilerin Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan memnuniyetlik durumu 

(öğretmenlik bölümü %76,7), spor yöneticiliği bölümü (%74,2), 

antrenörlük bölümü (%89,3) genel olarak bölümden memnun 

oldukları görülmüştür. Öğrencilerin aylık gelirleri ağırlıklı olarak 

(Öğretmenlik %58,1, Yöneticilik %50,6, Antrenörlük %60,7) 

1000 TL olarak görülmüştür. Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunu kazanmadan önce beden eğitimi hazırlık kursuna 

katılım durumları incelendiğinde (Öğretmenlik %58,1, 

Yöneticilik %57,3, Antrenörlük %46,4) Bir kez katıldıkları 

gözlenmektedir. Öğrencilere liseyi bitirdikten kaç yıl sonra beden 

eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandınız sorusuna ağırlıklı 

olarak üç yıl sonra cevabını vermişlerdir. Anket yüzdeleri 

incelendiğinde öğrencilerin bir Yüksek Öğretime 

yerleştirilmemişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin, Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih etme nedenlerine 

bakıldığında, öğrencilerin geneli Bir meslek sahibi olmak (% 

88,8), Lisans diploması almak, (% 78,7), Üniversiteli olmak 



61 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİH 
NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

(%74,5), önermesine evet diyenlerin büyük bir yoğunluk 

gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer tercih nedenlerine bakıldığında 

da beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük 

bölümünde genel olarak, Sosyal statü sahibi olmak (% 75,0), 

Kişilik ve fiziksel olarak yatkın olmak (% 78,2), Sporu sevmek 

(%83,0), Aktif olarak sporu sevmek ve sporculuğumu devam 

ettirmek (%66,5), İdealindeki bölüm olmak, (%62,8), Beden 

Eğitimi ve Sporun eğlenceli ve zevkli bir okul olması (%62,8), 

Beden Eğitimi ve sporun kazanılmasındaki kolaylık, Beden 

Eğitimi ve Sporda sosyal ve sportif etkinliklerin fazlalığı 

(%60,6), spor alanında elde edilecek kariyerin diğerlerinden, 

daha etkili olduğunu düşünmek, (%58,0), Devlet dairesinde bir iş 

sahibi olmak (%68,1)  şeklinde belirlenmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda istatistiki yönden anlamlı bir farklılık görülmüştür 

(P<0,05). Araştırmaya katılım sağlayan öğrencilerin çok az kısmı 

da önermelere hayır diye cevap vermişlerdir. Ailem ve 

büyüklerimin yönlendirmesi (%62,2), Çevre ve Arkadaşlarımın 

yönlendirmesi (%54,8), Beden Eğitimi öğretmeninin 

yönlendirmesi (%52,7), Spor lisesi mezunu olmak, diğer 

bölümleri kazanmaktaki zorluk ve güçlük, (%75,0), Beden 

Eğitimi ve Sporun kazanılmasındaki kolaylık (%62,2) , sınav 

sistemine maruz kalmak (meslek lisesi mezunu olmak) (%61,2)  
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Mezuniyet problemi yaşamayacak olmak (%57,4) önermelerine 

hayır olarak cevap vermişlerdir. Yaptığımız araştırma ile ilgili 

daha önce yapılmış (Şebin ve arkadaşlarının, 2007 ) benzer 

çalışmada; Marmara ve Atatürk Üniversitelerinde okuyan 

öğrencilerin, çoğunlukla bölümlerinden memnun oldukları (% 

57,3) görülmüştür. Yine yapılan başka bir araştırmada  (Turgut 

M.,Yenel F.İ 2004) öğrencilerin okudukları bölümü seçme  

nedenlerini, (% 51,7) zevkli ve haraketli gördüğüm için, cevabını 

vermişlerdir. 

Bu sonuçlara göre; öğrencilerin çoğu (% 64,3) öğrenim 

gördüğü bölümü kendi istekleri doğrultusunda seçtiği 

görülmüştür, diğerlerinin ise  (% 35,7) başkaları tarafından 

yönlendirme ve boş kalma kaygısı yüzünden seçtiklerini 

söyleyebiliriz. 

Öğrencilerin bireysel yapılarına göre, erkekler %68,9 

oranında olduğu, 20-22 yaşlarında olanlar %56,4 olduğu, aile 

gelir düzeyi orta düzeyde olanların büyük çoğunlukta (%83,8), 

gazi üniversitesinden katılım sağlayanların oranı diğerlerine göre 

daha fazla olduğu (%30,7), antrenörlük bölümünde okuyanların 

ankete daha fazla katıldığı ve 1. Sınıf öğrencilerinin daha 

yoğunlukta olduğu söylenebilir. Kılınç ve Gökdemir’in (Kılınç, 
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Gökdemir, 2000) Birlikte yürüttüğü bir araştırma, beden eğitimi 

ve spor derslerine hazırlanan öğrencilerin çoğunluğunun orta 

düzeyde bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olduğunu buldu. 

%34.5'i branşını aktif ve eğlenceli olduğu için seçtiklerini, %5,5'i 

ise herhangi bir spor dalında üst düzey olmadığını söyledi. 

Öğrencilerin çoğunluğunun isteyerek bir konu seçtiği, geri 

kalanının ise tembellik korkusuyla başka yönlere yöneldiği 

söylenebilir. Bir bölümden diğerine geçiş yaparken, %52,2'si 

Beden Eğitimi Bölümü/Beden Eğitimi Bölümüne geçmek, 

%0,7'si Boş Zaman Bölümüne ve %0,7'si Beden Eğitimi 

Bölümüne geçmek istemiştir. Öte yandan, ankete katılanların 

%22,9'u ilgi duydukları için, %16,6'sı iş bulmakta zorlandıkları 

için ve %16,0'ı da beden eğitimi ve spor okulu giriş sınavlarında 

ilk tercihleri olduğu için iş değiştirmek istediklerini söylediler. . 

Bu nedenle ideal beden eğitimi bölümleri, beden eğitimi 

bölümleri ve beden eğitimi bölümleri ile beden eğitimi 

bölümlerinde okuyamayan beden eğitimi bölümleri mezunları, 

spor yöneticiliği koçluğu mezunlarına göre daha az iş bulma 

sorunu yaşamaktadır Kasap’ın (Kasap, 1993) Marmara 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine 

1991-1994 yılları arasında yaptığı bir araştırmada, antrenörlük 

eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerindeki öğrencilere başka bir 
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disipline geçme hakkı verildiğinde, çoğunluk kendi disiplinlerini 

tercih ederek spor eğitimi ve spor eğitimini tercih etmiştir. 

antrenör eğitimini tercih edenlerin spor yöneticiliği sektöründe 

olduğu tespit edilmiştir. Saracaloğlu ve Varol tarafından yapılan 

bir araştırma (Varol ve Saracaloğlu, 1991), öğrencilerin göreceli 

olarak iş güvencesi nedeniyle öğretmenliği seçtiklerini ortaya 

koymuştur. Bu sonuçlar çalışmalar arasındaki benzerlikleri 

göstermektedir. Öğrencilerin %54,1'inin bölümlerinin mekansal 

gereksinimlerinin yeterliliğine ilişkin görüşlerini yetersiz, 

%13,6'sının ise yeterli olarak değerlendirdiğini tespit ettik. Bu 

sonuca göre spor ve spor okullarının fiziki koşullarının yetersiz 

olduğunu ve bu durumun başarılarını baltaladığını söyleyebiliriz. 

Fiziki şartlara gelince, öncelikle mevcut kaynaklar maksimum 

düzeyde kullanılmalı ve üniversiteler gerekli fiziki şartlar 

sağlanana kadar Federal Devlet Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün 

spor tesislerinden yararlanabilmelidir. Bölümleri tarafından 

verilen mesleki gelişim derslerinin yeterliliğine ilişkin öğrenci 

yanıtları incelendiğinde, öğrencilerin 38,1'inin okul dışında, 

%34'ünün kısmen devam ettiği ve 98’inin beden eğitimi ve spora 

devam ettiği tespit edilmiştir. M. Turgut-B. Gökyürek-İ. F. Yenel.  

'Hayır' veya 'kısmen' yanıtını veren öğrencilerin %20,1'i gereksiz 

ders vermiş ve %9,9'u yeterince öğretilmediğini belirtmiştir. Bu 

açıdan bakıldığında alan çalışması derslerinin yeterince 
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verilmemesinin nedeninin verilen dersler değil, dersle ilgili 

olmayan dersler ve ders içeriğinin yetersiz olması olduğu 

söylenebilir. Sunay ve diğerleri (Sunay, Boz, Gürbüz, 2002) 

tarafından yapılan bir çalışmada spor yönetimi programlarında 

farklı içerik kategorileri bulunmuştur. Bununla birlikte, uzmanlar 

bir konunun müfredatını inceleyip gerçekten yetersiz 

bulduklarında, daha iyi atletik antrenörler yetiştirme çabası içinde 

müfredat revize edilmelidir. Öğrencilerin %33,3'ü bir spor 

kulübünde çalışmak istediğini, %8,5'i mezun olduktan sonra 

çalışmak istediği bir kamu kurumunda çalışmak istediğini 

belirtmiştir. Bu sonuca göre, Türk sporunun gelişimi, sporun 

toplumda yaygınlaşması ve Türk sporunun uluslararası 

organizasyonlardaki başarısı açısından önemli olan bu 

organizasyonlarda öğrencilerin çalışmak istemelerinin nedeni, 

öğrencilere her düzeyde ve düzeyde güven duyulmasıdır. spor 

yapmak ve kendi alanında yeterli bilgi ve eğitime sahip olmak. 

Öğrencilerin kendi alanlarından beklentileri açısından, %52,2'nin 

alanlarında en iyi olmak istediğini ve %25,1’inin akademik 

kariyer yapmak istediğini bulduk. Bu nedenle öğrencilerin kendi 

alanlarında en iyi olmak istedikleri ve sporun bilimsel tarafında 

söz sahibi olmak istedikleri söylenebilir. Mezuniyet sonrası 

istihdam sorunu yaşanıp yaşanmayacağı konusunda ise %72,3 
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“evet”, %6,2’si “kısmen” cevabını vermiştir ve “Mezun 

Olduğunuzda İstihdam Problemi Yaşayacağınızı Düşünerek 

Alternatif Çalışmalar Yapıyor musunuz?” sorusuna da, 

%51,6’sının “Evet”, %23,3’ünün ise “Hayır” şeklinde görüş 

bildirdikleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla istihdam sorununun 

sadece bu alanda değil birçok alanda da büyük bir sorun olduğu 

söylenebilir. Çünkü çoğu alternatif anadallar ve öğrenciler 

geleceklerinden endişe duyuyor ve buna yol açtığı söylenebilir. 

Kendi iş alanlarının dışında başka iş alanlarına bakarlar. Turgut 

(2001) tarafından beden eğitimi öğrencileri üzerinde yapılan bir 

çalışmada, araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin ortalama 

gelir düzeyine bakıldığında, %13,8’i düşük gelirli, 83,8’i orta 

gelirli ve %2,3'ü düşük gelirlidir. Bu açıdan bakıldığında, 

Türkiye'nin sosyo-ekonomik durumuna göre öğrencilerin 

çoğunluğunun orta gelir grubuna ait olduğunu söyleyebiliriz. 

Kılınç ve Gökdemir'in ortak çalışmasında beden eğitimi ve spor 

derslerine hazırlanan öğrencilerin sosyo-ekonomik yapısının 

çoğunlukla orta düzeyde olduğu tespit edildi. Spora aktif olarak 

ilgi duyma derecesine ilişkin görüşlerine bakıldığında %55,5’nin 

amatör, %21,2'sinin profesyonel, 12,6.6'sının öğrenci, %6.4'ünün 

boş zaman kullanıcısı, %3.4'ünün diğerleri olduğu ortaya 

çıkmıştır. Yine deneklerin aktif olarak hangi spor dalı ile 

ilgilendiklerine ilişkin soruya bakıldığında, %27,0'nın futbol, 
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%9,7’sinin voleybol, %11,1'inin basketbol, %4,8'inin hentbol, 

%4,7'sinin yüzme, %5,3'ünün atletizm, %3,2'sinin cimnastik, 

%3,0'ının tenis, %1,2'sinin doğa sporları, %3,8'inin taekwondo-

judo-karate-boks vb. %2,6'sının güreş, %1,9'unun halk oyunları 

şeklinde, bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu sonuca göre 

öğrencilerin çoğunlukla (%54,5) takım sporlarını ve özellikle 

yığılmamın futbolda olduğu görülmektedir. Futbolu seçmelerinin 

futbolun daha geniş kitleler tarafından kabul görmesinin neden 

olduğu söylenilebilir. Sunay ve Arkadaşlarının (39) Ankara 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Gazi 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hacettepe 

Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi ve Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yapmış, oldukları 

araştırmada, katılımcı, öğrencilerin çoğunluğunun (%66,9) takım 

sporları ile uğraştıkları tespit edilmiştir. Yapılan çalışma ile 

Sunay ve Arkadaşlarının yapmış olduğu araştırma arasında 

paralellik olduğu görülmektedir. 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Beden Eğitim ve 

Spor Yüksekokuluna girme ideallerine ilişkin olarak büyük bir 

çoğunluğunun (%85,6) Beden Eğitim ve Spor Yüksekokuluna 

girmen idealleri olduğu, girdikleri taktirde ise idealleri olan 

bölüme ilişkin olarak, %46,6 Öğretmenlik Bölümüne, %23,0 
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Antrenörlük Bölümüne, %14,7 Spor Yöneticiliği Bölümüne, 

%0,3 Rekreasyon Bölümünde öğrenim görmek istedikleri, 

%2,4’nün diğer bölümlerde öğrenim görmek istediklerini 

belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin çoğunluğunun 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne girme idealleri 

olduğu söylenilebilir. Kılınç ve Gökdemir’in (23) birlikte yapmış 

olduğu çalışma bulguları ile bu çalışma bulguları arasında 

paralellik görülmektedir. Kılınç ve Gökdemir’in (39) 

çalışmasında Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne hazırlık yapan 

öğrencilerin çoğunluğu amaçlarının, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmeni olmak istedikleri şeklinde olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca Saracaloğlu ile Varol (47) tarafından yapılan araştırma 

bulgularıyla, yapmış olduğumuz araştırma bulguları arasında da 

paralellikler görülmektedir. Buna karşın elde ettiğimiz verilere 

göre öğrencilerin %66,8'inin Antrenörlük Eğitimi Bolumu, % 

33,Zsinin Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim gördükleri 

tespit edilmektedir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin idealleri olan 

bölüme giremedikleri söylenilebilir. 

Deneklere neden bu bölümü seçtikleri sorulduğunda, 

%34,5'i aktif ve eğlenceli bulduğunu, %5,5'i ise herhangi bir spor 

branşında en üst seviyede olmadığından, %12,2’si yönlendirme 

sonucunda,%11,4’ü boşta kalmamak için, %21,1’i başka 
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nedenleri, 15,1’i ise bu alanda personel eksikliğine inandığı için 

bu bölümü tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Çoğunluk bölümünü 

gönüllü olarak seçerken, geri kalanı başkalarının 

yönlendirmesiyle ve iş bulma kaygısından dolayı seçtiklerini 

bildirmişlerdir. Öğrencilerin bölüm sınavlarına girmeden önce 

öğrenim gördükleri bölüm hakkında bilgi sahibi olup 

olmadıklarına ilişkin görüşlerinin, %44,2 evet, %13,3 hayır, 

%42,2 kısmen şeklinde, evet ve kısmen diyenlerin bilgiyi nereden 

edindiklerine ilişkin olarak ise, % 28,8'inin arkadaşlarımdan, 

%21,1'inin beden eğitimi ve spor öğretmeninden, %16,4'ünün 

ilgili bölümden, %11,4'0nun diğer, %8,2'sinin yazılı 

dokümanlardan edindikleri tespit edilmiştir. Bu noktadan 

hareketle öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun öğrenim 

gördükleri bölüm hakkında bir bilgiye sahip oldukları ancak bu 

bilginin genellikle çevreden edinildiği, doğru kaynaklardan 

edinilmediği sonucuna varabilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilere bölümlerinden başka bir 

bölüme geçiş hakkı verildiğinde, %52,2’si Beden Eğitimi ve 

Beden Eğitimi Bölümü'nde %38,9'u bölümünden memnun 

oldukları, %2,2’si antrenör eğitimi bölümünde, %2,2'si spor 

yöneticiliği eğitimi bölümüne geçiş yapmak, %0,7'si ise BESYO 

sınavı için ilk tercihleri olan rekreasyon bölümüne geçmek 
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istediklerini belirtmişlerdir. Bu nedenle beden eğitimi 

bölümlerinde veya beden eğitimi bölümlerinde okuyamadıkları 

veya beden eğitimi bölümlerinden veya beden eğitimi 

bölümlerinden mezun sayısı az olduğu için beden eğitimi 

bölümüne veya beden eğitimi bölümüne geçiş yapmak isteyen 

birçok öğrencinin olduğu söylenebilir. Antrenörlük ve spor 

yöneticiliği mezunlarında istihdam sorunları daha fazladır. 

Kasap'ın 1991-1994 yıllarında arası yaptığı araştırmada, 

Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitim alan 

öğrencilere diğer bir bölüme geçme hakkı verildiğinde beden 

eğitimini istedikleri ortaya çıktı ve kendi bölümünü tercih 

edenlerden Antrenör eğitiminde olanlar %9,00 ve spor 

yöneticiliğinde ise %6,0 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar 

çalışmalar arasındaki benzerlikleri göstermektedir. 

Deneklerin şuanda okudukları bölüm hakkında yeterli 

bilgiye sahip olup-olmadıkları ilişkin görüşlerine bakıldığında, 

%44,9'unun okudukları bölüm hakkında kısmen yeterli bilgiye 

sahip olduklarını, %40,7'sinin okudukları bolum hakkında yeterli 

bilgiye sahip olduklarını, %14,4'ünün okudukları bölüm hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuca göre 

büyük bir çoğunluğun bölümleri hakkında yeterli bilgiye 

sahipken diğer öğrencilerin bilgi sahibi olmamaları bu bölümü 
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isteyerek seçmedikleri veya sadece yüksekokul mezunu olmak 

için şeklinde söylenebilir. 

Öğrencilerin %54,1' inin yetersiz, %31,8’inin kısmen 

yeterli ve %13,6’sının yeterli olduğunu belirttik. Bu sonuca göre 

beden eğitimi ve spor okullarının mekânsal ortamı yetersizdir ve 

başarısının buna bağlı olduğu söylenebilir. Büyük bir sorun olan 

fiziki kondisyon konusunda ise öncelikle elimizdeki kaynakları 

en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Üniversiteler, gerekli 

fiziki şartlar sağlanana kadar Devlet Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

spor tesislerinin kullanımına izin vermelidir. 

Okudukları alanlarda okutulan uzmanlık derslerinin 

yeterliliğine ilişkin konu cevapları incelendiğinde %38,1 "hayır", 

%34 "kısmen" ve %27,3 "evet" yanıtları verildiği görülmüştür. 

Yeterli alan çalışması dersi var mı sorusuna Hayır veya kısmen 

şeklinde yanıt veren öğrencilerin %20,1'i ise içerik olarak 

yetersiz, %13,0 konu eksik ve %9,9 oranında yetersiz kalmıştır. 

Öğrencilerin ders çalışma süreleri yetersiz bulunmuş ve 

öğrencilerin %14,7'si başka nedenlerle yetersiz görüş bildirmiştir. 

Buradan hareketle bu alandaki bilgi derslerinin yetersizliğinin 

nedeninin bu derslerin yerine ilgisiz derslerin olması ve derslerin 

içeriğinin yetersiz olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ancak, 
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uzman araştırmaları sonucunda enstitülerin müfredatları 

gerçekten yetersiz bulunursa, amaç daha iyi spor antrenörleri 

yetiştirmek ise geliştirilmelidir. 

Günümüzde yabancı dilin önemi çok  iyi anlaşılmıştır. 

Çağın getirdikleriyle birlikte yabancı dil, artık ihtiyaçtan öte 

zorunluluktur. Sporun evrenselliği ve toplumların birleştirici 

özelliği nedeni ile yabancı dil kesinlikle gerekledir. Ayrıca, 

sporun bilimselliği, yabancı kaynaklara ulaşmak ve Türk 

sporunun gelişmesi açısından da bakıldığında gereklilik daha iyi 

anlaşılır. Araştırmaya katılan öğrencilere de öğrenim gördükleri 

bölümün  "Yabancı Dil Eğitimi Gerekli midir" sorusuna ilişkin 

olarak, büyük bir çoğunluğunun %88,8 evet şeklinde görüş 

bildirerek yabancı dilin gerekliliğine inandıkları tespit edilmiştir. 

Günümüz toplumlarında her alanda olduğu gibi spor alanında da 

çok iyi eğitilmiş nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

ihtiyaç Türkiye içinde gerekli ve kaçınılmazdır. Artık günümüz 

modem toplumlar sporu tartışmak yerine ondan en iyi şekilde 

faydalanmaya çalışmaktadır. Bu nedenle de akla gelen ilk konu 

olan sporla ilgili branşlarda uzman personellere ihtiyacın fazla 

olduğudur. Türkiye’de üniversiteler bu ihtiyacı büyük bir şekilde 

karşılamaktadır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerinde, 

okudukları bölümün "Günümüz Türkiye’si için gerekli midir? 
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sorusuna ilişkin olarak, %87,9 evet şeklinde görüş bildirdikleri 

tespit edilmiştir. Bu sonuca göre öğrencilerin iyi eğitilmiş 

elemana duyulan ihtiyacın bilincin de olduğu söylenilebilir. 

Ankete katılanların "Mevcut spor teşkilatları hakkında 

yeterli bilgiye sahip misiniz?" sorusuna ilişkin olarak, %50,1 

kısmen, %26,8 hayır, %23,0 evet, şeklinde görüş bildirdikleri 

tespit edilmiştir. Kısmen ve hayır görüşlerinin çok olması 

öğrencilerin mevcut spor teşkilatları hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadıklarını göstermektedir. Bunun sebebinin araştırmaya 

katlan öğrencilerin çoğunluğunun birinci ve ikinci sınıf 

olmasından kaynaklandığı söylenilebilir. Buna katılan 

öğrencilerin spor teşkilatlarına eleman alırken okudukları bölüm 

mezunlarının tercih edilmesine ilişkin olarak çoğunluğunun 

(%96,0) evet diyerek görüşlerini bu şekilde belirtmişlerdir. Bu 

sonuçlara göre, öğrencilerin öğrenim gördükleri alandan mezun 

olduklarında, tüm spor teşkilatlananda çalışabilecek düzeyde 

yetişeceklerine inandıkları söylenilebilir. 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %88,1'i kendi 

alanında çalışmaya başladığında spor teşkilatlarında ve spor 

kulüplerinde çalışanlardan daha iyi performans göstereceklerine 

inandıkları şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. Bunun sonucunda 
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spor teşkilatlarında spor eğitimi almış kişilerin istihdam 

edilmesinin başarıyı arttıracağı söylenilebilir. Ayrıca Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

Antrenörlük Eğitimi Bolumu öğrencileri dört yılsonunda mezun 

olduklarında I. Kademe antrenörlük diploması, verilmektedir. 

Buna karşın dört haftalık kurslardan mezun olanlara da 

antrenörlük diploması, verilmektedir. Bu sonuca göre, 

Antrenördük Eğitimi Bölümü mezunlarına haksızlık edildiği 

söylenilebilir. 

Ankete katılan öğrenciler mezun olduktan sonra çalışmak 

istedikleri kurumlara ilişkin olarak spor kulüpleri için %33,3, 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü için %30,7, özel spor şirketleri için 

%24,2 kamu kuruluşları için %8,5 olduğu ve katılımcıların 

%3,3'ünün görüşlerini "diğer" şeklinde ifade ettiği tespit edildi. 

Bu sonuçtan hareketle öğrencilerin spora olan güvenlerinin 

artması, Türk sporunun gelişmesi, sporun toplumda 

yaygınlaşması ve Türk sporunun başarısı için bu uluslararası 

kuruluşlarda çalışmak istedikleri söylenebilir. Bu alanda bilgili ve 

eğitimli olmak istiyorlar. 

Öğrencilerin kendi alanlarından beklentilerine gelince, 

%52,2’sinin kendi alanında en iyisi olmak istediğini ve 
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%25,1'inin akademik kariyerine devam etmek istediğini 

görüyoruz. Bu sebeple öğrencilerin alanlarında en iyi olmak ve 

sporun bilimsel yanında söz haklarının olmasını istedikleri 

söylenebilir. Günümüzde, tüm dünya ülkelerinin spora, sporun 

her kademesine, yönetim ve organizasyonuna, büyük önem 

verdiği ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılı olup ön 

sıralarda yer almak için çabaladığı görülmektedir. Başarılı olan 

ülkelere bakıldığında ise sporun bu toplumların yaşam 

biçimlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilere yaşadığımız toplum, 

"Okuduğunuz bolum hakkında yeterli bilgiye sahip midir?" 

sorusuna ilişkin olarak, %79,9 hayır §eklinde görüş bildirdiği ve 

bunun gerek olarak ise, %45,1'i sporun bilimsel olarak yeterince 

toplumda yer almamasına, %37,4'0 devletin spor politikalarının 

yeterince uygulayamamasına, %9,7'si kitle iletişim araçları ile 

iletilmemesine, %3,2'sinin ise diğer sebeplerden kaynaklandığı 

teklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, 

devletin spor politikaları yeterince uygulayamaması, kitle iletişim 

araçları sporun teknik yönündense, sporun görsel yönüyle 

ilgilendiği toplumunda bu sebepten dolay, yeterli bilgiye sahip 

olmadığı, sporda başarının sporun her kademesinde iyi eğitimden 

geçmiş, nitelikli elemanların yetişmesiyle olacağının ve sporunda 
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bir bilim olduğunun farkında olmadıkları söylenilebilir. Devlet, 

spor politikalarını, gözden geçirmeli ve beş yıllık kalkınma 

planında belirtildiği şekliyle sadece kâğıt üzerinde bırakmayıp, 

biran önce uygulamaya geçirilmesini sağlamalıdır. Ankete katılan 

öğrencilerin "Mezun olduğunuzda iş bulma sorunu 

yaşayacağınızı düşünüp yeni çalışma içine giriyor musunuz?" 

sorusuna, %51,6'sının evet, %25,1'inin kısmen, %23,3'ü ise hayır 

cevabı vererek görüşlerini bildirmişlerdir. Buna göre çoğunlukta 

olanların hem bu alanda hem de diğer birçok alanda alternatif 

çalışmalarla meşgul olduğu, istihdam sorununun büyük bir sorun 

olduğu ve bunun kendi bölümleri dışında farklı departmanlarla 

gelecek kaygısı taşıdığı söylenebilir.  

Sonuç olarak; Antrenman yapmak sporda en önemli 

unsurlardan biridir. Beden eğitimi veren kurum ve kuruluşlar 

arasında koordineli çalışmanın sağlanması ve alınacak kararlarla 

ilgili işbirliği yapılması gerekmektedir.
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