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Özet
Üniversitelerde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen sportif faaliyetler ile ilgili
yürütülen programlar, gerek üniversite içi gerekse üniversiteler arası müsabakalarda bir yandan
mücadele ruhunu ortaya koymakta diğer yandan toplumsallaşmanın önemli bir aracı olarak
görülmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) perspektifinden spor faaliyetlerinin ve spora
katılımların incelenmesi amacıyla yapılan bu derleme çalışması, MAÜ Sağlık, Kültür ve Spor
(SKS) Daire Başkanlığı’nca 2017, 2018 ve 2019 sezonlarına ait MAÜ Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı arşivlerinde yer alan faaliyet raporları ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu
(TÜSF)’nun verilerine dayanarak hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmada, SKS Daire Başkanlığı
tarafınca her sezon hem öğrenci hem de akademik ve idari personele yönelik düzenlenen
sporsal etkinlikler ve bahar şenliği organizasyonlarına da yer verilmiştir. Çalışma neticesinde,
üniversiteler arasında TÜSF ile üniversite bünyesinde SKS Daire Başkanlığı tarafından
yürütülen MAÜ özelindeki bu faaliyetlerin, bir yandan sporcu sayılarına ve branş çeşitliliğine
diğer yandan bilgilendirme seminerlerinin düzenlemesi ve toplulukların oluşturulması gibi
etkilerine bakılarak öğrenci sporcuların gelişimine birçok açıdan katkı sağladığı söylenebilir.
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View of Sports Activities from the Perspective of the
Mardin Artuklu University
Abstract
Programs related to sports activities carried out with the participation of students in
universities, both in the university and inter-university competitions, on the one hand, reveal
the spirit of struggle, on the other hand, they are seen as an important tool of socialization.
This review study conducted to examine sports activities and participation in sports from the
perspective of Mardin Artuklu University (MAU), it has been prepared by the MAU Health,
Culture and Sports (SKS) Department with the activity reports in the archives of the MAU
Strategy Development Department for the 2017, 2018 and 2019 seasons and based on the
data of the Turkish University Sports Federation (TUSF). Also in this study, to sports events
and spring festival organizations organized by the Department of Health, Culture and Sport for
both students and academic and administrative staff every season are also included. As a result
of the study, it can be said that these activities specific to MAU, which are carried out by the
TUSF among universities and the Department of SKS within the university, have contributed
to the development of student athletes in many ways, by looking at the number of athletes and
the diversity of branches on the one hand, and the organization of information seminars and
the formation of communities on the other.
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Giriş
Zamanı aşan özelliklere sahip olan ve farklılıklar kenti olarak bilinen Mardin, geçmişten
bugüne değin çok zengin bir mirası taşımaktadır. Günümüzde daha da homojen bir kente
dönüşmesine rağmen bu kent hala sosyal, beşeri, doğal ve tarihsel dokusuyla çok fazla alanda
araştırmaya değer bir farklılıklar hazinesi durumunda kabul edilmektedir (Kaya, 2007). Bu
yönüyle Türkiye’nin en turistik şehirleri arasında yer almakta olan Mardin, genç ve dinamik
bir nüfusa sahip olmasının da olumlu sonuçlarını görmektedir. Bu minvalde, özellikle 2007
yılında Mardin Artuklu Üniversitesi’nin kurulmasıyla açılan fakülteler, yüksekokullar ve
meslek yüksekokullar ve ülkenin dört bir tarafından gelen gençlerin varlığı şehrin, sosyal,
kültürel, ekonomik, sporsal vb. gibi farklı yönlerden gelişimini hızlandırmıştır. Özellikle spor
alanında üniversite içinde veya dışında her geçen yıl lisanlı sporcu sayısının artış göstermesi,
yeni branşların eklenmesi ve yeni spor kulüplerin açılması şehrin gelişimini pozitif yönde
etkilemiştir.
Bu açıdan spor, bireylerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden gelişimini sağlayan
önemli bir uğraştır. Ayrıca toplumsallaşma sürecinde ve eğitim-öğretimin her kademesinde spor
önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle üniversitelerde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen
sportif faaliyetler ile ilgili programlar, gerek üniversite içi fakülteler/yüksekokullar/meslek
yüksekokullar arası gerekse üniversiteler arası müsabaka veya yarışmalarda bir yandan mücadele
ruhunu ortaya koymakta öte yandan sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak birleştirici özelliği
ile karşımıza çıkmaktadır.
Serbest zaman etkinliği olarak da adlandırılabilecek bu programların, bütün
öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenmiş ve bunları karşılayabilecek geniş yelpazedeki
faaliyetleri içermesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra onların fiziksel, ruhsal, sosyal ve
duygusal yönlerden ilgisini çekebilecek, iyi şekilde hazırlanmış serbest zaman deneyimlerine
ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır (Ağaoğlu ve Eker, 2006).
Ayrıca bu programların, iyi planlanmış, kolay uygulanabilir özellikte ve sonuçlarının
öğrenciler üzerinde gözlemlenebilecek boyutlarda olmasına dikkat edilmelidir. Bundan dolayı
özellikle alanında uzman yönetici, antrenör veya eğitmenlerin bu programlarda yer almasının
son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır (Ağaoğlu, 2002). Bu amaç doğrultusunda
üniversitelerde kulüp/topluluk, sportif/rekreasyon, kurs ve seminer alanlarında düzenlenecek
faaliyetlere yer verilmesine dikkat çekilmektedir (Yükseköğretim Kurumları, 1994).
Şüphesiz bu türden faaliyetler sayesinde üniversite öğrencileri, kendini gerçekleştirme
noktasında güven duygusunu kazanma, stresten uzaklaşma, sağlığını koruma, zinde hissetme
ve kas ve iskelet sisteminin güçlendirilmesi gibi birtakım özelliklerini geliştirme fırsatı da
bulmaktadır. Bir başka açıdan bakıldığında ise günümüzde artık spor organizasyonlarının, hem
üniversitelerin hem de bağlı bulundukları kentin veya bölgenin tanıtımına büyük ölçüde katkı
sağladığı tartışılmaz bir gerçektir.
Bu bağlamda yapılan derleme çalışmasının amacı, MAÜ perspektifinden spor
faaliyetlerinin, katılımların ve rekreatif etkinliklerde sporun yerinin incelenmesidir.
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1. Mardin’de Spora Yönelim

Bulunduğu coğrafik bölgedeki 12 üniversiteden biri olan Mardin Artuklu Üniversitesi
genç, dinamik bir öğrenci profiline sahip, ahlaki temelleri güçlü ve bilgi üretimi ile geleceğe
aydın gençler yetiştirme misyonunu hedef almış, gelişime açık bir üniversitedir.
MAÜ bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2015
tarihinde kurulmuştur (MAÜ BESYO, 2021). BESYO’da ilk etapta Antrenörlük Eğitimi
Bölümü ve bir sonraki yıl Spor Yöneticiliği Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü’nün açılmasıyla bulunduğu bölgedeki oldukça geniş genç nüfusa hem akademik
hem de sportif açıdan nitelikli bir eğitimin kapısını açtığını söylemek mümkündür. Bununla
birlikte BESYO’da lisans programlarının yanı sıra lisansüstü programının açılması ve bu eğitim
kademesine olan ilgi ile bu alanda bölgede büyümeyi hedef edindiği görülmektedir.
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Üniversite bünyesinde oluşturulan takımların yanı sıra büyükşehir statüsünde yer
alan Mardin ilinin merkezinde ve ilçelerinde futbol, voleybol ve hentbol branşlarına yoğun
bir katılım sağlandığı göze çarpmaktadır. Bu branşlar içerisinde özellikle Kızıltepe ilçesinde
Voleybol branşına yönelik sporcu yetiştiren 11 adet spor kulübünün oluşu ve bu kulüplerin
1.lig ve 2.lig’de yer alan kadın ve erkek takımlarının mücadele etmesi hem il merkezinde hem
de ilçelerde yüksek oranda sporcu potansiyelinin varlığını ortaya koymaktadır. Bahsi geçen
branşların dışında özellikle bireysel sporlarda atletizm (özellikle kros branşında) ve masa tenisi
gibi branşlarda ulusal düzeyde derecelere giren ve önemli başarılara imza atan sporcuların
olduğu bilinmektedir. Tüm bunlarla birlikte rekreatif etkinlikler açısından ele alındığında
bölgede futbolun yanı sıra özellikle tenis ve yüzme gibi spor branşlarında da büyük bir ilginin
olduğu gözlemlenmektedir.
Bu durum hem üniversitenin bulunduğu kente, sporcu, antrenör ve hakem
kazandırmadaki hem de özel kulüplerin veya spor okullarının yetiştirdiği sporcuların
BESYO’da öğrenim görme şansına sahip olabilme üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.
İşte tüm bu avantajlar bir yandan yetenekli sporcuların keşfedilmesine ve başarılı sporcuların
yetiştirilmesine zemin hazırlarken diğer yandan şehrin tanıtılmasına da önemli bir değer
kazandırmaktadır.
2. MAÜ’de Sporsal Etkinlikler

BESYO’nun kurulması ve akabinde öğrenci alımı ile beraber üniversitenin spor
faaliyetlerine katılım oranında bir artış gözlemlenmiş ve bu durum TÜSF’nin düzenlediği
üniversiteler arası müsabaka ve yarışmalarda başarı grafiğininde paralel olarak artmasına
katkıda bulunmuştur.
Üniversite dışındaki etkinlikler ile birlikte tüm üniversitelerin SKS Daire Başkanlığı
tarafından yürütülen ve her yıl yeniden planlaması yapılan üniversite içi faaliyetler
üniversitede öğrenim gören öğrenciler ile birlikte akademik ve idari personellerin katılımıyla
gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de 2020 yılının Mart ayı itibariyle Covid-19 salgın hastalığının başlaması ile
tüm ülke genelinde gerçekleşen kapanmalar, hem yüz-yüze yapılan eğitim-öğretimin hem
de sporsal etkinliklerin durmasına yol açmıştır. Dolayısıyla 2020 yılının ilkbaharından bu
yana pandeminin etkisiyle üniversite içi ve üniversiteler arası etkinlikler ve resmi müsabaka/
yarışmalar düzenlenememiştir. MAÜ özelinde ise bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgın
hastalığın başlamasından önceki özellikle son üç yılda (2017, 2018 ve 2019 yıllarında) sözü
edilen faaliyetlerde bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, üniversite bünyesinde
pandemi öncesindeki son üç yıla ilişkin faaliyet raporları incelenmiş ve elde edilen veriler
tablolaştırılmıştır.
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2017 sezonunda düzenlenen bu faaliyetler ile TÜSF’de katılım sağlanan branşlar ve
sonuçları aşağıda tablolar halinde sunulmuştur (Tablo 1 ve Tablo 2) (TÜSF, 2021).
Sıralama

Faaliyetler
Spor faaliyetleriyle ilgili fizibilite çalışmalarında; öğrencilerin spor ve kültürel
ilgilerini tespit etmek amacıyla anketler düzenlenmiştir.
Üniversite bünyesindeki Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarda
öğrenim gören öğrencilere yönelik spor kültürü ve zararlı alışkanlıklardan
korunma konuları hakkında bilgilendirme amaçlı seminerler verilmiştir.

1
2
3

Öğrenci sporcular kulüp ve topluluklar oluşturulması için teşvik ettirilmiştir.

Çeşitli branşlarda (futbol, basketbol, futsal, voleybol ve masa tenisi) takımlar
kurularak ÜNİLİG turnuvalarına katılım sağlanmıştır.
Mevcut branşların dışında farklı spor branşları da eklenerek (Yüzme, Korfball
vs.) öğrencilerin katılımları için çalışmalar başlatılmıştır.

4
5

Tablo 1. MAÜ SKS Daire Başkanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu
MAÜ 2017 Yılı 7. Bahar Şenliği Etkinlikleri:
•

MAÜ’deki bölümler ve birimler arası personel ile basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi ve
satranç şampiyonaları düzenlenmiştir.

•

MAÜ’deki fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullar arası öğrenci basketbol, futbol,
voleybol, tenis, masa tenisi, kros, puanlı atletizm ve satranç turnuvaları düzenlenmiştir.

•

MAÜ’deki fakülteler/yüksekokullar/meslek yüksekokullardaki bölümler arası öğrenci
basketbol, futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvaları düzenlenmiştir.
Branşlar
Voleybol
Basketbol
Futbol
Futsal

Müsabakalar ve Sonuçları
28 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında Malatya ilinde düzenlenen
2.Lig Voleybol Grup Müsabakalarına (Kadın-Erkek) katılım
sağlanmıştır.
11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Elazığ ilinde düzenlenen 2.Lig
Basketbol Grup Müsabakalarına (Erkek) katılım sağlanmıştır.
4-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen
2.Lig Futbol Grup Müsabakalarına (Erkek) katılım
sağlanmıştır.
18-22 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen
2.Lig Salon Futbolu (Futsal) Grup Müsabakalarına (Erkek)
katılım sağlanmıştır.

Tablo 2. MAÜ 2017 Sezonunda Katıldığı Türkiye Şampiyonası ve Üniversiteler Arası
Müsabakalar ve Sonuçları
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2018 sezonunda düzenlenen bu faaliyetler ile TÜSF’de katılım sağlanan branşlar ve
sonuçları aşağıda tablolar halinde sunulmuştur (Tablo 3 ve Tablo 4) (MAÜ Strateji Daire
Başkanlığı, 2021; TÜSF 2021).
Sıralama
1
2
3
4
5
118

Faaliyetler
Öğrencilerin spor ve kültürel ilgilerini tespit etmek için BESYO ile ortak
çalışılarak öncelikli spor faaliyetleriyle ilgili anket çalışmaları yapılmıştır.
Üniversite bünyesinde yapılan müsabakalarda öğrenci sporculara TÜSF
sporcu lisans kartları (2018 yılı 400 lisans) çıkartılarak sporcu sayılarının
arttırılması hedeflenmiştir.
Değişik spor branşlarında (atletizm, futbol, basketbol, futsal, voleybol, tenis
ve masa tenisi) takımlar kurularak 2.Lig ve ÜNİLİG turnuvalarına katılım
sağlanmıştır.
2018-2019 faaliyet programına eklenmesi için araştırma yapılmış ve bu
doğrultuda ek spor branşları dâhil edilerek (Hentbol, Salon Hokeyi vs.)
çalışmalar başlatılmıştır.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan
2017-2018 ve 2018-2019 sezonu için yeni sporcu lisanslarının çıkartılmasına
yönelik çalışmalar yürütülerek, faaliyetler öncesi lisanslar hazır hale getirilmiştir.

Tablo 3. MAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu
MAÜ 2018 Yılı 8. Bahar Şenliği Etkinlikleri:
•

MAÜ’deki bölümler ve birimler arası personel ile futbol, voleybol, masa tenisi ve satranç
turnuvaları düzenlenmiştir.

•

MAÜ’deki fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullar arası öğrenci basketbol, futbol,
voleybol, tenis, masa tenisi, kros, puanlı atletizm ve satranç turnuvaları düzenlenmiştir.

•

MAÜ’deki fakültelerdeki bölümler arası öğrenci basketbol, futbol, voleybol, tenis, masa
tenisi, kros, bilek güreşi ve satranç turnuvaları düzenlenmiştir.

Branşlar

Müsabakalar ve Sonuçları

Atletizm

9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Adana ilinde düzenlenen
Türkiye Şampiyonasına (Kadın-Erkek) katılım sağlanmıştır.

Hentbol

3-7 Aralık 2018 tarihleri arasında Nevşehir ilinde düzenlenen 2.Lig
Basketbol Grup Müsabakalarına (Erkek) katılım sağlanmıştır.

Basketbol

10-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen
2.Lig Basketbol Grup Müsabakalarına (Erkek) katılım sağlanmıştır.
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Voleybol

Futbol
Masa Tenisi
Bilek Güreşi
Satranç

5-9 Mart 2018 tarihleri arasında Çorum ilinde düzenlenen
ÜNİLİG’de Voleybol Müsabakalarına (Kadın-Erkek) ve 1721 Aralık 2018 tarihleri arasında Adana ilinde düzenlenen
2.Lig Voleybol Grup Müsabakalarına (Kadın-Erkek) katılım
sağlanmıştır.
10-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Hatay ilinde düzenlenen 2.Lig
Futbol Grup Müsabakalarına (Erkek) katılım sağlanmıştır.
7-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Adana ilinde düzenlenen
Türkiye Şampiyonasına (Kadın-Erkek) katılım sağlanmıştır.
15-17 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen
Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasına (Kadın-Erkek) katılım
sağlanmıştır.
15-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen
Türkiye Satranç Şampiyonasına (Kadın-Erkek) katılım sağlanmıştır.

Tablo 4. MAÜ 2018 Sezonunda Katıldığı Türkiye Şampiyonası ve Üniversiteler Arası
Müsabakalar ve Sonuçları
2019 sezonunda düzenlenen bu faaliyetler ile ÜNİLİG’de katılım sağlanan branşlar
ve sonuçları aşağıda tablolar halinde sunulmuştur (Tablo 5 ve Tablo 6) (MAÜ Strateji Daire
Başkanlığı, 2021; TÜSF 2021).
Sıralama
1

2

3

4

5

6

Faaliyetler
Öğrencilerin spor ve kültürel ilgilerini tespit etmek amacıyla BESYO ile
birlikte çalışılarak spor faaliyetleriyle ilgili fizibilite çalışmaları yapılmıştır.
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda; sportif müsabaka ve
faaliyetlerde üniversite ve üniversiteler arası (ÜNİLİG), 2.Lig, Türkiye
Şampiyonası müsabakalarında faal olarak bulunmaları konusunda
kendilerine her türlü katkı ve destek sunulmuştur. Bu doğrultuda
ÜNİLİG, Türkiye Birincilikleri ve 2.Lig turnuvalarına katılım sağlanmıştır.
Üniversite bünyesinde öğrenim gören lisanslı sporcular kulüp ve
topluluklar oluşturmaya yönlendirilmiştir. Ayrıca amatör spor
kulüplerine üniversite bünyesindeki öğrenci sporcular lisansiye edilerek
faaliyetlere katılmışlardır.
MAÜ’de öğrenim gören öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam ve spor kültürü,
zararlı alışkanlıklardan korunma hakkında “Sağlık ve Spor Faaliyetleri,
Zaman Yönetimi, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma” ile ilgili bilgilendirme
seminerleri verilmiştir.
2019-2020 sezonu faaliyet programına yeni spor branşları dâhil edilerek
(Badminton, Wushu, Muaythai, Hentbol, Yüzme vs.) bu branşlarsa
yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından
hazırlanan 2018-2019 ve 2019-2020 sezonu için yeni sporcu lisanslarının
çıkartılmasına yönelik çalışmalar yürütülerek, faaliyetler öncesi lisanslar
hazır hale getirilmiştir.

Tablo 5. MAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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•
•
•

MAÜ 2019 Yılı 9. Bahar Şenliği Etkinlikleri:
MAÜ’deki bölümler ve birimler arası personel ile basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi
ve satranç şampiyonaları düzenlenmiştir.
MAÜ’deki fakülteler ve okullar arası basketbol, futbol, voleybol, tenis, kros, puanlı atletizm,
bilek güreşi ve satranç turnuvaları düzenlenmiştir.
MAÜ’deki fakülte öğrencileri arasında; sınıflar arası voleybol, basketbol, futbol, voleybol,
atletizm (kros), masa tenisi ve satranç turnuvaları düzenlenmiştir.

Branşlar
Atletizm
(Kros)
Basketbol
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Bilek
Güreşi

Voleybol

Futsal
Futbol
Hentbol
Masa
Tenisi
Atıcılık
Satranç

Müsabakalar ve Sonuçları
16 Mart 2019 tarihinde Balıkesir ilinde düzenlenen Bandırma Türkiye
Kros Şampiyonası’nda erkeklerde 10000 metre, kadınlarda 5000 metre
koşulan kros yarışmalarında; erkekler ilk 19.sırada, kadınlar ise ilk 20.sırada
dereceye girmiştir. Ayrıca 11-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun ilinde
düzenlenen Türkiye Şampiyonasına (Kadın-Erkek) katılım sağlanmıştır.
16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında Sivas ilinde düzenlenen 2.Lig Basketbol
Grup Müsabakalarına katılım sağlanmıştır.
24-26 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen Bilek Güreşi
Türkiye Şampiyonasına (Kadın-Erkek) katılım sağlanmış ve Kadınlarda +70
kg Sağ ve Sol Kol’da Türkiye Üçüncülüğü elde edilmiştir.
4-8 Mart 2019 tarihleri arasında Hatay ilinde düzenlenen ÜNİLİG
Yarışmaları (Kadın-Erkek) ile 9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Siirt ilinde
düzenlenen 2.Lig Voleybol Grup Müsabakalarına (Kadın-Erkek) katılım
sağlanmış ve Siirt’te Kadınlar Grup Üçüncülüğü ödülünü almaya hak
kazanmıştır.
23-27 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen 2.Lig Salon
Futbolu (Futsal) Kadınlar Müsabakalarına katılım sağlanmıştır.
9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen 2.Lig Futbol
Grup Müsabakalarına katılım sağlanmıştır.
4-8 Mart 2019 tarihleri arasında Gaziantep ilinde düzenlenen Hentbol
Ünilig Grup Müsabakaları ile 17-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Nevşehir
ilinde düzenlenen 2.Lig Hentbol Grup Müsabakalarına katılım sağlanmıştır.
13-17 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen 1.Lig Türkiye
Şampiyonasına (Kadın-Erkek) katılım sağlanmıştır.
5-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Trabzon ilinde düzenlenen Türkiye
Şampiyonasına (Kadın-Erkek) katılım sağlanmıştır.
18-22 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde Türkiye Şampiyonasına
(Kadın) katılım sağlanmıştır.

Tablo 6. MAÜ 2019 Sezonunda Katıldığı Türkiye Şampiyonası ve Üniversiteler Arası
Müsabakalar ve Sonuçları
Bütün bu faaliyetlerin yanı sıra MAÜ, pandemi öncesi 2019-2020 sezonunda
TÜSF’nin düzenlediği faaliyet yapan üniversiteler sıralamasında ilk 10’unun içerisinde yer
almıştır (TÜSF, 2021).
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Sonuç
Sporun hem seyirlik hem de aktif katılım açısından günümüz insanının ve içinde
yaşadığımız toplumun ihtiyaçları arasında yer alması (Ünal, 2011) ve sosyalleşme süreci
üzerindeki etkisi göz önüne alınarak alan yazında, üniversitelerin her yıl düzenli olarak yaptıkları
spor etkinlikleri içeren şenliklerin birkaç gün ile sınırlandırılması yerine eğitim-öğretim yılının
geneline yayılarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Filiz, 2010).
Tüm bu perspektiflerle ele alındığında; ülkemizde son yıllarda hem devlet hem
de vakıf üniversitelerinin sayısının artmasıyla üniversite gençliğinin fiziksel aktivitelere ve
sportif faaliyetlere katılım düzeylerinde de TÜSF faaliyetlerine bakılarak paralel bir artış
olduğu söylenebilir. MAÜ açısından duruma bakıldığında ise her geçen yıl yeni bölümlerin
açılması dolayısıyla artan öğrenci sayısının bu etkinliklere katılım noktasında önemli bir etken
olduğu düşünülmektedir.
Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok sektörü olumsuz etkileyen Covid-19
pandemi süreci, alınan sayısız önlemlere rağmen spor alanında da eğitimlerin, antrenmanların
ve müsabakaların aksamasına ve hatta zaman zaman durma noktasına kadar gelmesine neden
olmuştur.
Buradan yola çıkarak yapılan bu derleme çalışmasında, üniversiteler arasında TÜSF
ile üniversite bünyesinde SKS Daire Başkanlığı tarafından yürütülen MAÜ özelindeki bu
faaliyetlerin; bir taraftan sporcu sayılarına ve branş çeşitliliğine diğer taraftan bilgilendirme
seminerlerinin düzenlemesi ve kulüp ve toplulukların oluşturulması gibi etkilerine bakılarak
öğrenci sporcuların gelişimine pek çok yönden katkı sağladığı sonucuna varılmıştır.
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