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Geleneksel Türk Sporları ile İlgili Lisansüstü Tezler

Şahin ve Evli (2020)

TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA
GELENEKSEL TÜRK SPORLARI İLE İLGİLİ
YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN FARKLI
DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ
Özet: Türkiye’de Geleneksel Türk Sporları ile ilgili 2009-2019 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezlerin farklı
değişkenlerle incelenmesini amaçlayan bu araştırma, nitel bir doküman analizidir. Geleneksel Türk sporları
ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri belirlemek üzere YÖK Ulusal Tez Merkezi’nin çevrimiçi veri tabanında
anahtar sözcük olarak “geleneksel spor” ve “geleneksel Türk sporu/sporları” yazılıp tarama yapılmıştır.
Çalışma alanı belirlenirken bir takım sınırlandırmalar yapılmıştır: (a) Tezler erişime açık olmalıdır, (b) Tezler
2009-2019 yılları arasında yapılmış olmalıdır, (c) Tezlerin konusu spor olarak dizinlenmiş olmalıdır. Bu
ölçütleri karşılayan erişime açık dokuz yüksek lisans ve iki doktora olmak üzere toplam on bir lisansüstü tez
araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen lisansüstü tezler; konularına, yapıldıkları yıllara,
danışmanların unvanlarına, üniversitelerine, yürütüldükleri ana bilim dallarına, türlerine ve kullanılan
araştırma yöntemlerine göre kategorilere ayrılmıştır. Oluşan kategoriler neticesinde gelecek araştırmalara
yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Geleneksel Türk sporları, lisansüstü tez, nitel araştırma, doküman incelemesi.

D

ünya spor branşlarının oluşmasında
kuşkusuz her milletin kültüründen katkılar
olmuştur. Türk milletinin dünya sporuna
katkısı devlet kurup yaşadığı her çağda olmuştur.
Hunlar’ın , Göktürkler’in , Uygurlar’ ın göçebe hayatı
içerisinde sporla içli dışlı yaşadıkları tespit edilmiştir.
Göçebe yaşayış biçimleri içerisinde yaptıkları avcılık,
atıcılık, binicilik, güreş ve kayağı savaş aracı olarak
kullanırken boş zamanlarını değerlendirmek, dini
inançlarını açıklamak için yapmışlardır. Kültür
değerlerini yaşadıkları her ortama götürmüşlerdir.
Türk milleti ne zaman ki maddi kuvvete sahip olmuş
ve bunu gittikçe arttırarak kültür özellikleriyle
birleştirmiş işte o zaman kendisine ait olan spor
tarihini de meydana getirmeye başlamıştır (İşcan,
1988). Yukarıda ifade edilen bilgiler ışığında Türk
kültüründe en önemli unsurlardan bir tanesi de beden
hareketleridir. Bu hareketler, kültürün hemen her
alanına sirayet etmiş ve Türk toplumunun en önemli
unsurlarından birisi haline gelmiştir. Sporun,
toplumsal hayat içerisinde bu denli güçlü olmasıyla

beraber, gerek daha sağlıklı bir beden elde edilmiş,
gerekse de askeri anlamda önemli başarılar elde
edilmiştir (Dever ve İslam, 2015).
Toplumda yapılan hareketleri, fertler ve toplum kendi
norm ve değerlerini devreye koyarak bir elemeden
geçirir. Bunlardan bazılarını kendinden sonraki
nesillere aktarır; bazılarını ise tarihin derinliklerine
saklar. Kabul görülen ve sürekliliği olan davranışların
tekrarlanması bunların gelenekselleştiğini gösterir.
Türk’lerin yaşadıkları yerlere ve kültürel yapıya ait
spor ve benzeri faaliyetler de Türk kültürünün
unsurları arasındadır. Geçmişten günümüze,
kaybolan veya yaşatılmakta olan yarışmayı, hoşça
vakit geçirmeyi sağlayan, aynı zamanda yardım,
rekreasyonel, amaçlar taşıyabilen ve gelenekselleşerek
günümüze kadar değişerek ya da değişmeden gelen
ritüelleri barındıran sportif faaliyetlere günümüzdeki
özgün ifadesi ile “Geleneksel Türk Sporları”
denilmektedir (Karahüseyinoğlu, 2007).
Dil, örf ve adetler, inançlar, sanat ve edebiyat bir
toplumun geçmiş yüzyıllardan akıp gelen sosyal
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değerleridir. Türk kültür unsurlarından birisi de
geleneksel sporlardır. Bu sporların bir kısmı
günümüzde değişerek uluslararası sporlar arasında
yer almışken, bir kısmı ulusal veya bölgesel düzeyde
kalmış, bazıları da unutulmuştur (İmamoğlu ve
Taşmektepligil, 1997).
Türkiye’de federasyonu da bulunan geleneksel Türk
sporları; atlı kızak, şalvar güreşi, aba güreşi, kuşak
güreşi, rahvan binicilik, atlı okçuluk, atlı kızak ve
geleneksel kızak şeklinde belirtilebilir (Geleneksel
Spor Dalları Federasyonu [GSDF], 2019). Geçmiş
yıllarda önemi ve sıklığı günümüze göre çok daha fazla
olan geleneksel sporlar, modern sporların kitlesel ve
global çekim etkisiyle yerini geçmişte bırakmış gibi
görünse de festivaller, fuarlar vb. etkinlikler ile
Türkiye’nin
farklı
bölgelerinde
yeniden
canlandırılmaya ve hatırlatılmaya çalışılmaktadır.
Ata sporları olarak da tabir edilen geleneksel Türk
sporları, kuşaklararası iletişim, tarihsel süreç
hakkında bilgi edinme, tarihi değerlerin hatırlanması
ve geleceğe taşınması amacıyla büyük önem
taşımaktadır (GSDF, 2019).
Alan yazın taraması ile bir çatı altında lisansüstü
tezlere farklı değişkenleri hakkında da bilgi sahibi
olarak ulaşmak mümkündür. Üniversitelerin farklı
anabilim dalları ile bilimsel bir temele dayalı olarak
geleneksel Türk sporlarına ilişkin çalışmalar, yüz
yıllardır süren tarihi geçmişin geleceğe yansıtılmasını
sağlamakta önemli bir etkiye sahip olması olağandır.
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merkezinde yayınlanmış olan tüm lisansüstü tezlerin
çeşitli değişkenleri de göz önünde tutarak geleneksel
Türk sporları ile ilgili sistematik bir inceleme
yapılması sağlanmıştır. Araştırmanın alt problemleri
izleyen satırlarda verilmiştir.
1. Alan yazında geleneksel Türk sporları ile ilgili
yapılan lisansüstü tezlerin konularına göre dağılımı
nasıldır ve hangi konularda çalışmalar yapılmıştır?
2. Alan yazında geleneksel Türk sporları ile ilgili
yapılan lisansüstü tezler hangi yıllarda yapılmıştır?
3. Alan yazında geleneksel Türk sporları ile ilgili
yapılan lisansüstü tezlerin kaç tanesi yüksek lisans kaç
tanesi doktora tezidir?
4. Alan yazında geleneksel Türk sporları ile ilgili
yapılan lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı
nasıldır?
5. Alan yazında geleneksel Türk sporları ile ilgili
yapılan lisansüstü tezlerin anabilim dallarına göre
dağılımı nasıldır?
6. Alan yazında geleneksel Türk sporları ile ilgili
yapılan
lisansüstü
tezlerin
danışmanlarının
unvanlarına göre dağılımı nasıldır?
7. Alan yazında geleneksel Türk sporları ile ilgili
yapılan lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma
yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?
Sınırlılıklar

Bu çalışma, geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan
lisansüstü tezlere yönelik bir doküman analizi örneği
olması ve bu konuyla ilgili doküman analizi
çalışmalarına rastlanılmamış olması ile çalışmadan
elde edilen bulguların bu alandaki tezlerin niteliği
konusunda gelecek araştırmalara bilgi sağlaması
açısından önem taşımaktadır.

Bu araştırma, 2009-2019 yılları arasında yapılan ve
YÖK ulusal tez merkezinde paylaşıma açılan
geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılmış lisansüstü 11
tez ile sınırlandırılmıştır.

Problem Durumu

Araştırmanın Modeli

Türkiye’de yapılan geleneksel Türk sporları ile ilgili
lisansüstü tezlerin farklı değişkenlerle incelenmesi
amacıyla yapılan bu araştırmada, YÖK’ün ulusal tez

Bu araştırma doküman analizi yöntemi kullanılarak
nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Yıldırım ve
Şimşek’e göre (2016), doküman incelemesi,

YÖNTEM
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araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi
içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.
Çalışma Alanı
Geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezleri belirlemek üzere YÖK Ulusal Tez Merkezi’nin
çevrimiçi veri tabanında anahtar sözcük olarak
“geleneksel spor” ve “geleneksel Türk sporu/sporları”
yazılıp tarama yapılmıştır. Çalışma alanı belirlenirken
bir takım ölçütler dikkate alınmıştır: (a) Tezler erişime
açık olmalıdır, (b) Tezler 2009-2019 yılları arasında
yapılmış olmalıdır, (c) Tezlerin konusu spor olarak
dizinlenmiş olmalıdır. Bu ölçütleri karşılayan 9 yüksek
lisans ve 2 doktora olmak üzere toplam 11 lisansüstü
tez araştırmaya dahil edilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu araştırmada elde edilen veriler, YÖK Ulusal Tez
Merkezi
çevrimiçi
veri
tabanından
(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi)
yararlanılarak toplanmıştır. Ulaşılan tezleri incelemek
üzere araştırmacılar tarafından daha önce yapılmış
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benzer çalışmalar incelenerek ‘tez inceleme formu’
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu formda tezin türü, yılı,
danışmanı, yürütüldüğü üniversite, tezin konusu,
araştırma yöntemi, yılı, anabilim dalı gibi bilgiler yer
almaktadır.
BULGULAR
Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında yapılan
geleneksel Türk sporları ile ilgili lisansüstü tezlerin
farklı değişkenlerle incelenmesinin amaçlandığı
araştırmada aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.
Araştırmanın Birinci Problemine İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci problemi olan “Alan yazında
geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezlerin konularına göre dağılımı nasıldır ve hangi
konularda çalışmalar yapılmıştır?” ilişkin bulgular
Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Lisansüstü tezlerin konularına göre dağılımı
Konu
Türkiye’de belli bir dönemdeki genel spor ya da branşa ait anlayış ve durumu inceleyen
Güreş sporunun tarihsel gelişimi, farklı türleri ve ülkelere göre kıyaslanmasını konu alan
Halk oyunları ve sporu birlikte konu alan
Türk spor basınında cinsiyet ayrımcılığını konu alan
Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarına yönelik bazı parametreleri inceleyen
Toplam

Tablo 1’de geleneksel Türk sporları alanında yapılan
lisansüstü tezlerin konularına göre dağılımları
verilmiştir. Buna göre, “Türkiye’de belli bir
dönemdeki genel spor ya da branşa ait anlayış ve
durumu inceleyen” 4 (%36,4), “Güreş sporunun
tarihsel gelişimi, farklı türleri ve ülkelere göre
kıyaslanmasını konu alan” 3 (%27,2), “Halk oyunları
ve sporu birlikte konu alan” 2 (%18,2), “Türk spor

n
4
3
2
1
1
11

%
36.4
27.2
18.2
9.1
9.1
100.0

basınında cinsiyet ayrımcılığını konu alan” 1 (%9,1) ve
“Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarına yönelik
bazı parametreleri inceleyen” 1 (%9, 1) tane lisansüstü
teze ulaşılmıştır.
Türkiye’de belli bir dönemdeki genel spor ya da branşa
ait anlayış ve durumu inceleyen lisansüstü
araştırmalar şu şekildedir.
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Millî Mücadele Döneminde Erzurum ve Çevresinde
Yapılan Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetleri (Sivaz,
2009).
Selim Sırrı Tarcan ve İsveç Jimnastiği: Beden
Eğitiminde İsveç Modelinin II. Meşrutiyet Dönemi
Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu (Şinoforoğlu,
2015).
Erken Cumhuriyet Döneminde Resmi Tarih
Çalışmaları ve Spor Yaklaşımı Arasındaki İlişki (19231938) (Tuna, 2019).
Cumhuriyetin İlk On Yılında Türkiye’de Spor (Uzun,
2012).
Güreş sporunun tarihsel gelişimi, farklı türleri ve
ülkelere göre kıyaslanmasını konu alan lisansüstü
araştırmalar
Unutulmuş
Geleneksel
Güreşlerde
Dutluk
Güreşlerinin İncelenmesi (Malatya Bölgesi) (Arı,
2018).
Kahramanmaraş Şalvar Güreşi ve Dünyadaki
Benzerleri ile Kıyaslanması (Doğan, 2010).
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Araştırmanın İkinci Problemine İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci problemi olan “Alan yazında
geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezler hangi yıllarda yapılmıştır?” ilişkin bulgular
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Lisansüstü tezlerin yapıldıkları yıllara göre
dağılımı
Yıl
2009
2010
2012
2015
2016
2018
2019
Toplam

n
1
2
1
2
1
2
2
11

%
9.1
18.2
9.1
18.2
9.1
18.2
18.2
100.0

Tablo 2 incelendiğinde geleneksel Türk sporları ile
ilgili lisansüstü tezlerin 2’şer (%18,2’lik kısımları)
tanesi 2010, 2015, 2018, 2019 yıllarında ve 1’er
(%9,1’lik kısımları) 2009, 2012, 2016 yıllarında
yapıldıkları görülmektedir.

Türk Kültüründe Kuşak Güreşi (Sağım, 2015).
Halk oyunları ve sporu birlikte konu alan lisansüstü
araştırmalar
Sportif Faaliyet Alanı Olarak Türk Halk Oyunlarında
Kullanılan Terimler (Dinçar, 2010).
Hareket Bilimi ve Kültürel Açıdan Türk Halk
Oyunlarının İncelenmesi (Türkiye Örneği) (Gülbeyaz,
2018).
Türk spor basınında cinsiyet ayrımcılığını konu alan
lisansüstü araştırma
Türk Spor Basınında Cinsiyet Ayrımcılığı (Büyükafşar,
2016).
Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarına yönelik
bazı parametreleri inceleyen lisansüstü araştırma

Araştırmanın Üçüncü Problemine İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci problemi olan “Alan yazında
geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezlerin kaç tanesi yüksek lisans kaç tanesi doktora
tezidir?” ilişkin bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımı
Tezin türü
Yüksek lisans
Doktora
Toplam

n
9
2
11

%
81.8
18.2
100.0

Yapılan lisansüstü araştırmaların türlerine göre
dağılımları incelendiğinde, %81,8’inin (n=9) yüksek
lisans ve %18,2’sinin (n=2) doktora tezi olduğu Tablo
3’te görülmektedir.

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik
İnanç ve Öğretme-Öğrenme Anlayışının İncelenmesi
(Balcı, 2019).
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Araştırmanın Dördüncü Problemine İlişkin
Bulgular
Araştırmanın birinci problemi olan “Alan yazında
geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?” ilişkin
bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4: Lisansüstü tezlerin yürütüldükleri
üniversitelere göre dağılımı
Yürütüldüğü üniversite
Gazi Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Toplam

n
3
2
1
1
1
1
1
1
11

%
27.2
18.2
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
100.0

Geleneksel Türk Sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezlerinin yürütüldükleri üniversitelere göre
dağılımları incelendiğinde, Gazi Üniversitesi’nde 3
(%28,2), Sakarya Üniversitesi’nde 2 (%18,2), İnönü,
Manisa Celal Bayar, Ondokuz Mayıs, Marmara,
İstanbul ve Dokuz Eylül üniversitelerinde ise 1’er
(%9,1’lik kısımlar) lisansüstü tez yürütüldüğü Tablo
4’te görülmektedir.
Araştırmanın Beşinci Problemine İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci problemi olan “Alan yazında
geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı nasıldır?”
ilişkin bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir.

n
7
1
1
1
1
11

Araştırmanın Altıncı Problemine İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci problemi olan “Alan yazında
geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezlerin danışmanlarının unvanlarına göre dağılımı
nasıldır?” ilişkin bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Lisansüstü tezlerin danışmanlarının
unvanlarına göre dağılımı
Tezin danışman unvanı
Profesör Doktor
Doktor Öğretim Üyesi
Toplam

n
6
5
11

%
54.50
45.50
100.0

Tablo 6’ya göre yapılan lisansüstü tezlerin
danışmalarının %54,5’inin (n=6) Profesör Doktor ve
%45,5’inin (n=5) Doktor Öğretim Üyesi unvanlı
olduğu görülmektedir.
Araştırmanın Yedinci Problemine İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci problemi olan “Alan yazında
geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerine göre
dağılımı nasıldır?” ilişkin bulgular Tablo 7’de
gösterilmiştir.

Tablo 7: Lisansüstü tezlerin kullanılan araştırma
yöntemlerine göre dağılımı

Tablo 5: Lisansüstü tezlerin yürütüldükleri
üniversitelere göre dağılımı
Tezin yürütüldüğü anabilim dalı
Beden Eğitimi ve Spor
Spor Bilimleri Yönetimi
Gazetecilik
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Toplam

Tablo 5’te yapılan lisansüstü tezlerin yürütüldükleri
anabilim dallarına göre dağılımları verilmiştir. Buna
göre; Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında 7
(%63,6), Spor Bilimleri Yönetimi, Gazetecilik, Türk
Dili ve Edebiyatı ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
anabilim dallarında ise 1’er (%9,1’lik kısımlar)
lisansüstü tez yürütüldüğü görülmektedir.

%
63.6
9.1
9.1
9.1
9.1
100.0

Araştırma yöntemi
Nitel araştırma
Nicel (deneysel olmayan) araştırma
Toplam

n
10
1
11

%
91.1
8.9
100

Tablo 7’de geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan
lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri
verilmiştir. Buna göre tezlerin, %91,1’i (n=10) nitel
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araştırma ve %8,9’u (n=1) deneysel olmayan nicel
araştırma yöntemi ile yapılmıştır.
TARTIŞMA
Kültürün oluşumunda ve toplumlara farklılık
kazandırmada temel unsur olan gelenekler, spor ile bir
araya geldiğinde birbirlerini tamamladıkları kabul
edilebilir. Eğlence amaçlı olarak gerçekleştirilen
sportif aktiviteler ait oldukları topluma ait kültürel ve
milli özellikleri kazandıklarında geleneksel spor olarak
nitelendirilebilirler (Karahüseyinoğlu, 2007).
Geleneksel sporlar ile ilgili yapılan bir araştırmada
(Gül vd., 2018), Türklerin sporlar ya da oyunlarla tarih
boyunca iç içe yaşamasının neticesinde Türk
kültüründe pek çok oyun ve sporların var olduğunu,
Türk kültüründe var olmuş ya da varlığını devam
ettiren 200’e yakın geleneksel oyunların ya da
sporların bulunduğu belirtmektedir. Literatürde bu
oyunlardan bazıları ile ilgili akademik çalışmalar
bulunmaktadır. Cirit, aba güreşi, yağlı güreş, kuşak
güreşi, okçuluk (Koçan, 2007., Bayraktar, vd., 2012.,
Yıldıran, 2000., Demiral, 2018., Bir, vd., 2006) bu
çalışmalardan bazılarıdır.
İfade edilen düzeyde zengin bir çeşitliliğe sahip olan
geleneksel sporların akademik zeminde özellikle
lisansüstü tez çalışmalarında araştırılması ve
günümüze
taşınmasının
önem
arz
ettiği
düşünülmektedir.
SONUÇ
Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında geleneksel Türk
sporları ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelendiği
bu araştırmada elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara
yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur.
Geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılan lisansüstü
tezlerin konularına göre dağılımları incelendiğinde
belli bir dönemdeki genel spor ya da bir branşa yönelik
toplumsal anlayış ve politikalar ile güreş sporunun
tarihsel gelişimi, farklı türleri ve ülkelere göre
kıyaslandığı tezlerin daha çok çalışıldığı sonucuna

Şahin ve Evli (2020)

ulaşılmıştır. Özellikle Türk kültürü ve sporunda
önemli bir yer tutan güreş sporu, yapılan araştırma
sayısında önlerde olması sebebiyle önemini
göstermektedir.
Tezlerin yapıldıkları yıllara göre dağılımları
incelendiğinde 2010, 2015, 2018 ve 2019 yıllarında
2’şer tez, 2009, 2012 ve 2016 yıllarında ise 1’er tez
yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 2009-2010
yılları arasında yalnızca 2011, 2013, 2014 ve 2017
olmak üzere 4 yıl geleneksel Türk sporları ile ilgili tez
yapılmadığı, diğer yıllar 1 veya 2 adet tez yapıldığı
ortaya çıkmıştır.
Yapılan lisansüstü tezlerin türlerine göre, dokuz
yüksek lisans tezi ve iki doktora tezi yapıldığı; yani çok
büyük bir çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Tezlerin en çok Gazi Üniversitesi (2) ve Sakarya
Üniversitesi (2) bünyesinde ve toplamda ise 8 farklı
üniversitede yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan lisansüstü tezlerin yürütüldükleri anabilim
dalları incelendiğinde büyük çoğunluğunun spor ile
ilgili bilim dallarında (Beden Eğitimi ve Spor ile Spor
Bilimleri Yönetimi) yapıldığı ve ayrıca spor dışında 3
farklı anabilim dalında (Gazetecilik, Türk Dili ve
Edebiyatı ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) tez
yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Lisansüstü tezlerin danışmanları incelendiğinde,
benzer oranda Profesör Doktor (6) ve Doktor Öğretim
Üyesi (5) unvanlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Son olarak, 2009-2019 yılları arasında Türkiye’de
geleneksel Türk sporları ile ilgili yapılmış lisansüstü
tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerine ilişkin
bulgular incelendiğinde çok büyük bir bölümünün
nitel araştırma yöntemleri ile yapıldığı ve yalnızca bir
tanesinin nicel (deneysel olmayan) araştırma
yöntemlerinden faydalanılarak yapıldığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Elde edilen bulgular ışığında araştırmadan elde edilen
sonuçlar incelendiğinde, aşağıda yer alan önerilerde
bulunulabilir:
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a) Deneysel ya da deneysel olmayan nicel araştırma
sayısının arttırılabilmesi için çalışmalar yapılabilir.
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