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Öz: Son yıllarda çocuklar ve gençler arasında hareketsiz ya-
şam tarzının arttığı, zararlı alışkanlıkların görülme sıklığının 
yükseldiği, bunun yanında sosyolojik açıdan yozlaşmaya pa-
ralel olarak olumsuz davranışların (akran zorbalığı, şiddet, 
saldırganlık vb.) arttığı görülmektedir. Bunun yanında tekno-
lojik gelişmelere paralel olarak gençlerin internet ve sosyal 
bağımlığı haline geldikleri, buna paralel olarak anti-sosyal 
kişilik yapısının yükseldiği gözlenmektedir. Söz konusu prob-
lemlerin azaltılmasında düzenli olarak spor yapmanın faydalı 
sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu noktada gençlerin spora 
katılımlarının arttırılması gelecek nesillerin fiziksel ve psi-
kolojik açıdan sağlıklı olmalarında oldukça önemlidir. Buna 
karşılık gençlerin spora katılımlarının önünde birçok engel 
bulunmaktadır. Benzer şekilde düzenli olarak spor yapan ve 
gelecekte spordan beklentileri olan gençlerin de antrenman ve 
müsabakalara katılım sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaştık-
ları görülmektedir. Gerek rekreatif amaçlı gerekse de lisanslı 
olarak spor yapan gençlerin spora katılımlarını olumsuz yönde 
etkileyen unsurlar içerisinde sosyo-ekonomik problemler ge-
niş bir yer tutmaktadır. Sosyo-ekonomik sorunların en aza in-
dirilmesi gençlerin spora katılımlarının arttırılmasında olduk-
ça önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için de öncelikli olarak 
aktif spor yapan gençlerin yaşadıkları sosyo-ekonomik sorun-
ların belirlenmesine ve sorunların en aza indirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılması oldukça önemlidir. Bu kapsamda yapılan 
bu çalışmada sporcu öğrencilerin sosyo-ekonomik problem-
leri üzerine yapılan araştırmaların incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Sporcu Öğrenci, Sosyo-ekonomik, 
Problem

Abstract: In recent years, it is observed that the sedentary 
lifestyle among children and young people has increased, the 
prevalence of harmful habits has increased, and in parallel 
with sociological corruption, negative behaviors (peer bully-
ing, violence, aggression, etc.) have increased. In addition, it 
is observed that in parallel with technological developments, 
young people become Internet and social addiction and paral-
lel to this, anti-social personality structure has increased. It is 
known that regular exercise gives beneficial results in reduc-
ing these problems. At this point, increasing the participation 
of young people in sports is very important for the future gen-
erations to be physically and psychologically healthy. On the 
other hand, there are many obstacles to the participation of 
young people in sports. Similarly, it is observed that young 
people who regularly participate in sports and have expecta-
tions from sports in the future face various problems in the 
process of training and participation in competitions. Socio-
economic problems have a large place among the factors that 
negatively affect the participation of young people who do 
sports both for recreational and licensed sports. Minimizing 
socio-economic problems is very important in increasing the 
participation of young people in sports. In order to achieve 
this, it is very important to work on determining the socio-
economic problems experienced by young people who do ac-
tive sports and to minimize these problems. In this research, 
it is aimed to examine the researches on the socio-economic 
problems of athlete students. 
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GİRİŞ

Spor kavramı; insanların bedensel, ruhsal ve 
fikir anlamında gelişimini destekleyen, vü-
cudun bütünlüğünü bozmadan dengeli bir 
biçimde gelişimini sağlayan, bireyi hem ken-
disine hem de topluma yararlı bir fert olma 
yolunda şekillendiren bedensel etkinlikler 
bütünü olarak tanımlanmaktadır (Açak, 2006: 
1). Performans sporu kapsamında değerlendi-
rildiği zaman spor kavramı ise “müsabakayı 
kazanmak amacıyla fizikseli zihinsel ve tek-
nik efor gerektiren, seyircilerde estetik duy-
gusu oluşmasına katkı sağlayan, psikoloji, 
biyomekanik ve fizyoloji gibi bilim dalları ile 
yakından ilişkili olan olgu” biçiminde tanım-
lanmaktadır (Çoban ve Ünveren, 2007: 1). 
Yapılan tanımlara göre spor kavramı olduk-
ça geniş kapsamlı ve birçok bilim dalını ya-
kından ilgilendiren bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu noktada insanların da spora 
farklı anlamlar yükledikleri belirtilmektedir 
(Seippel, 2006: 52).

Spor etkinliklerine katılım, tarihin her döne-
minde yoğun bir biçimde gerçekleşmiş ol-
makla beraber, son yıllarda özellikle gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde insanların spo-
ra katılım düzeylerinin arttığı görülmektedir. 
Her yaş grubundan birey spor etkinliklerine 
farklı amaçlar ile katılmaktadır. Gençler açı-
sından ele alındığı zaman da spor etkinlikle-
rine katılımın oldukça çeşitli amaçlar dahi-
linde gerçekleştirildiği görülmektedir. Özel-

likle ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde 
öğrenim gören bireyler ile lisanslı sporcular 
üzerinde yapılan çalışmalarda spora yönelme 
nedenlerinin başında sağlıklı bir yaşama sa-
hip olma, millî sporcu olma, ilgili spor dalın-
da başarılı olarak spora devam etme (Alibaz 
ve diğerleri, 2006: 91; Ünlü, 2013: 43), spor 
yaparak üniversitelerin spor bölümlerini ka-
zanma (Salar, 2015: 25), başarı kazanmaktan 
zevk duyma, millî sporcu olarak farklı ülke-
leri görme isteği, yaptığı sporu sevme, dün-
yaca ünlü tanınmış bir sporcu olma (Yıldırım 
ve Sunay, 2009: 103) ve yakın çevrede spor 
yapan bireyler olması (İmamoğlu, 2009: 83) 
gibi nedenlerin geldiği görülmektedir.

Spora katılım amaçları ne olursa olsun genç 
bireylerde düzenli olarak spora katılımın bir-
çok açıdan faydası bulunmaktadır. Geçmiş 
dönemlerde spora katılımın sadece fiziksel 
sağlığı koruma ve geliştirme noktasında fay-
dalı olduğu görüşü hâkim olmakla beraber, 
günümüzde spora katılımın fiziksel gelişimin 
yanında psikolojik, motorik ve genel sağlık 
üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmek-
tedir. Bunun temelinde yatan nedenlerin ba-
şında sporun faydalarına ilişkin olarak yapı-
lan bilimsel çalışmaların artması ve insanların 
bu konuda bilinçlenmelerinin yattığı düşünü-
lebilir. Genç bireylerde spora katılımın fayda-
ları üzerine yapılan çalışma bulguları değer-
lendirildiği zaman; gençlerde düzenli olarak 
spora katılımın fiziksel sağlığı koruduğu ve 
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geliştirdiği (Lee ve diğerleri, 2018: 62; Vi-
cente-Rodriguez, 2006; 561; Hills ve diğerle-
ri, 2011: 866), sosyal gelişime katkı sağladığı 
(Sami ve diğerleri, 2015: 51; Hills ve Walker, 
2017: 39), psikolojik sağlığı olumlu yönde 
etkilediği (Rodriguez-Ayllon ve diğerleri, 
2019: 1383; Vella ve diğerleri, 2015: 304; Se-
ippel, 2006: 51) ve temel motorik özelliklerin 
gelişmesine katkı sağladığı (Saygın ve diğer-
leri, 2005: 205; Zeng ve diğerleri, 2007: 1) 
görülmektedir.

Literatürde yer alan bilgiler değerlendirildi-
ği zaman gençlerde spora katılım nedenleri-
nin birbirinden farklı olduğu, bunun yanın-
da spora katılımın gençler üzerinde birçok 
olumlu etkiye sahip olduğu görülmektedir. 
Bu noktada spor alanında farklı beklentilere 
ve amaçlara sahip olan gençlerin spora katı-
lımlarının arttırılması önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık genç-
lerde spora katılımın önünde birçok engel 
bulunmaktadır. Rekreatif amaçlı spor yapan 
yetişkinler ve profesyonel düzeyde spor ya-
pan ve spordan maddi kazanç sağlayan insan-
lar ile kıyaslandığı zaman, özellikle sporcu 
öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar oldukça 
çeşitlilik göstermektedir. Literatürde yer alan 
çalışmalarda da sporcu öğrencilerin spor ya-
şamlarına devam etmeleri noktasında birçok 
sorunla mücadele ettiklerini göstermektedir. 
Bu sorunların başında ders dışı zamanlarda 
dershaneye gitme, spor ile eğitim hayatını 

aynı anda devam ettirememe, spor yapacak 
zamanın kısıtlı olması, amaca uygun spor ya-
pacak alan bulunmaması, ailelerin spor yap-
maya izin vermemesi, spor yapacak malzeme 
bulma konusunda sorunlar yaşama, beraber 
spor yapacak arkadaşa sahip olmama, düzenli 
olarak spor yaptıracak antrenör bulamama ve 
ders dışı zamanlarda para kazanmak için ça-
lışma gibi problemlerin geldiği belirtilmekte-
dir (Selçuk: 2006: 8; Kaya, 2016: 65; Bayram 
ve diğerleri, 2016: 75).

Görüldüğü gibi literatürde yer alan bulgular 
sporcu öğrencilerin spora katılım sürecinde 
birçok sorunla karşı karşıya olduklarını gös-
termektedir. Spor yapan öğrencilerin ilgi-
lendikleri spor dalını sevmeleri, spor yapma 
alışkanlığı olmayan öğrencilerin spora teşvik 
edilmesi, öğrencilerin sporu bir yaşam tarzı 
haline getirmeleri ve öğrencilerin spor saye-
sinde olumlu davranışlar sergilemeleri spora 
katılım sürecinde karşılaşılan zorlukların çö-
zülmesi ile mümkündür (Selçuk, 2006: 3). 
Sporcu öğrenciler genellikle ailelerinin sa-
hip oldukları sosyo-ekonomik koşullara göre 
spora yönelmekte ve branş seçimi yapmakta-
dır (Devecioğlu ve Sarıkaya, 2006: 11; Kara, 
2006: 1; Ayılgan, 2017: 8; Öz, 2014: 3; Va-
kıf-Durmuşoğlu, 2011: 67). Bunun yanında 
karşılaşılan sosyo-ekonomik sorunların spora 
katılımın ve sporu devam ettirmenin önün-
deki en büyük engellerden olduğu göz önün-
de bulundurulduğunda (Filiz ve Pepe, 2005: 
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996), sporcu öğrencilerin sosyo-ekonomik 
özelliklerinin ve bu konuda karşılaştıkları so-
runların incelenmesi önemli bir çalışma ko-
nusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsam-
da yapılan bu çalışmada sporcu öğrencilerin 
sosyo-ekonomik problemler üzerine yapılan 
araştırılmaların incelenesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Yapılan bu çalışmada nitel araştırmalarda 
yaygın olarak kullanılan doküman analizin-
den yararlanılmıştır. Doküman analizinden 
yararlanılan bu çalışmada da konu ile ilgili 
olarak yapılan çalışmalara YÖK Ulusal Tez 
Merkezi ile Google Akademik veri tabanla-
rından erişilmiştir. Çalışma kapsamında konu 
ile ilgili yapılan araştırma bulguları kronolo-
jik sıraya göre özetlenmiştir.

Konu İle İlgili Yapılan Araştırmalar

Literatürde yer alan birçok çalışmada sporcu 
öğrencilerin karşılaştıkları sosyo-ekonomik 
problemlerin ele alındığı görülmektedir. Lite-
ratürde konu ile ilgili yapılan bazı araştırma 
bulguları aşağıda kronolojik olarak açıklan-
mıştır.

Günel (2018: 60) tarafından yapılan çalışma-
da sporcu öğrencilerin spor yaşamında karşı-
laştıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmış,  
çalışmaya spor yapmaya ilkokul ve ortaokul 
döneminde başlamış olan 1000 öğrenci katıl-
mıştır. Araştırmanın sonunda sporcu öğrenci-

lerin yaşadıkları en büyük maddi sorunların 
başında spor sayesinde para kazanamama 
probleminin geldiği, öğrencilerin %85,9 gibi 
önemli bir bölümünün spor sayesinde pazara 
kazanamadığı tespit edilmiştir.

Görmez (2017: 32) tarafından yapılan çalış-
mada ortaöğretimde öğrenim gören sporcu 
öğrencilerin beklenti ve sorunlarının incelen-
mesi amaçlanmış, çalışmaya Ankara il mer-
kezinde bulunan ortaöğretim kurumlarında 
öğrenim gören 2000 sporcu öğrenci katılmış-
tır. Araştırmanın sonunda sporcu öğrencilerin 
sosyo-ekonomik açıdan yaşadıkları problem-
lerin başında spora hiç bütçe ayırma fırsatla-
rının olmamasının geldiği tespit edilmiştir.

Kaya (2016: 65) tarafından yapılan çalışma-
da lisanslı olarak tenis sporu ile ilgilenen öğ-
rencilerde hem tenis sporuna katılım hem de 
tenis sporunu devam ettirme noktasında ken-
dilerini olumsuz yönde etkileyen unsurların 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Isparta 
ve Burdur illerinde bulunan gençlik mer-
kezlerinde düzenli olarak tenis sporu yapan 
öğrenciler üzerinde yürütülmüş, çalışmaya 
7-16 yaş aralığında bulunan 153 erkek ve 161 
kadın olmak üzere toplam 341 tenis oyun-
cusu katılmıştır. Çalışmanın sonunda sporcu 
öğrencilerin karşılaştıkları sosyo-ekonomik 
sorunlar iki başlık altında ele alınmıştır. Bu 
kapsamda öğrencilerin %7’sinin spor malze-
mesinin bulunmadığı, %8,3’ünün ise ailesine 
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destek olmak için okul dışı zamanlarında para 
kazanmak için çalıştığı tespit edilmiştir.

Pehlivan (2013: 210) tarafından yapılan çalış-
mada okullar arası spor müsabakalarına katı-
lan öğrencilerin sporu bırakmalarına neden 
olan sosyo-ekonomik unsurların incelenmesi 
amaçlanmış, araştırmaya hem ilköğretim hem 
de ortaöğretim kademesinde öğrenim gören 
154 kadın ve 337 erkek olmak üzere toplam 
491 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın sonunda 
sporcu öğrencilerin sporu bırakma nedenleri-
nin başında spordan maddi kazanç elde ede-
meme faktörünün geldiği tespit edilmiştir.

Ünlü (2013: 48) tarafından yürütülen ça-
lışmada ilköğretim çağında spor yapan ço-
cukların ailelerinin spordan beklentilerinin 
incelenmesi ve öğrencilerin spora katılım 
sürecinde katılım sorunlarının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma Nevşehir ilinde bu-
lunan ilköğretim okullarında lisanslı olarak 
spor yapan öğrenciler üzerinde yürütülmüş-
tür. Çalışmanın sonunda sporcu öğrencilerin 
düşük, orta ve yüksek gelir düzeyine sahip ai-
lelerde yaşadıkları, bu kapsamda sosyo-eko-
nomik açıdan ele alındığı zaman her kesim-
den sporcu öğrenci bulunduğu belirlenmiştir. 
Sosyo-ekonomik açıdan ele alındığı zaman 
sporcu öğrencilerin spora devam etmelerine 
engel olan unsurların başında %26,3 ile spor 
malzemelerinin pahalılığı ve %14,4 ile yok-
sulluğun geldiği belirlenmiştir.

Sarı (2012: 81) tarafından yapılan araştırma-
da ortaöğretim öğrencilerinde spor etkinlik-
leri de dahil olmak üzere ders dışı etkinlik-
lere katılım düzeyi üzerinde belirleyici olan 
faktörlerin incelenmesi amaçlanmış, Adana il 
merkezinde bulunan ortaöğretim kurumların-
da öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürütü-
len çalışmaya 9, 10 ve 11’inci sınıflarda öğre-
nim gören 309 öğrenci katılmıştır. Çalışmada 
hem okulların hem de ailelerin sosyo-ekono-
mik yapıları ile ders dışı etkinliklere katılım 
düzeyi arasında negatif yönde bir ilişki oldu-
ğu bulunmuş, bu kapsamda gelir düzeyinin 
düşük olmasının öğrencilerin spor etkinlikle-
ri de dahil olmak üzere ders dışı faaliyetlere 
katılımlarını olumsuz yönde etkilediği tespit 
edilmiştir.

Aslan-Esen (2010: 77) tarafından yapılan ça-
lışmada ilköğretimde öğrenim gören ve vo-
leybol sporu ile ilgilenen çocuklarda branş 
seçiminde etkili olan unsurlar ile sosyo-de-
mografik değişkenlerin spora katılım üzerin-
deki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmaya ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8’inci 
sınıflarda öğrenim gören kız ve erkek sporcu 
öğrenciler katılmıştır. Çalışma toplam 1000 
öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma-
da sporcu öğrencilerin ailelerinin aylık gelir 
durumlarına ilişkin bulgular değerlendiril-
diği zaman, genel olarak öğrenci ailelerinin 
yüksek gelir grubunda bulunan ailelerden 
meydana geldiği tespit edilmiştir. Aile gelir 
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düzeyine göre ebeveynlerin spora bakış açı-
ları değerlendirildiği zaman, aile gelir düzeyi 
düştükçe ebeveynlerin çocuklarını spora yön-
lendirme konusunda isteksiz oldukları tespit 
edilmiş, bu kapsamda aile gelir düzeyinin dü-
şük olmasının öğrencilerin spora yönelmesini 
olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Kızılkaya (2009: 70) tarafından yapılan ça-
lışmada ortaöğretim öğrencilerinde ailenin 
spora katılımdaki etkisinin incelenmesi ve ai-
lelerin spora yönelme sürecinde çocuklarına 
ekonomik olarak katkı sağlama durumlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya or-
taöğretimde öğrenci olan 200 birey katılmış-
tır. Araştırmanın sonunda aile gelir düzeyine 
göre ele alındığı zaman öğrencilerin büyük 
bir bölümünün orta gelir düzeyine sahip ai-
lelerde yaşadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın 
sonunda ailelerin spora yönelme sürecinde 
çocuklarına maddi destek sağlama durum-
ları incelendiği zaman, annelerin %23,2’si-
nin, babaların ise %39,8’inin özellikle spor 
malzemesi alma konusu dışında çocuklarına 
spora yönelme sürecinde maddi destek sağ-
lamadıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya 
katılan ebeveynlerin büyük bir bölümünün 
ise çocuklarına eşofman ve spor ayakkabı 
alarak destek oldukları belirlenmiş, ancak 
söz konusu gereksinimlerin karşılanmasının 
ailelerin temel görevleri olduğu belirtilmiş, 
bu kapsamda ailelerin spora katılım sürecin-

de çocuklarına yeterli düzeyde maddi destek 
sağlamadıkları belirtilmiştir.

Canal (2008: 2) tarafından yapılan çalışmada 
sporcu öğrencilerin yaşadıkları sosyo-eko-
nomik sorunların incelenmesi amaçlanmış, 
çalışma spor lisesi öğrencileri üzerinde yü-
rütülmüştür. Araştırmaya Sivas, Malatya, İs-
tanbul, Eskişehir ve Elazığ illerinde bulunan 
spor liselerinde öğrenim gören 490 sporcu 
öğrenci katılmıştır. Araştırmanın sonunda öğ-
rencilerin spora katılım konusunda sosyal ve 
çevresel açıdan birçok olumsuzlukla müca-
dele ettiği, bunun yanında ekonomik sorun-
lar nedeniyle spor yaşamlarını devam ettirme 
konusunda problem yaşadıkları tespit edil-
miştir. Aynı çalışmada sporcuların yaşadıkla-
rı ekonomik sorunların başında spor malze-
melerinin çok pahalı olmasının, bu nedenle 
spor malzemesi alma konusunda maddi sorun 
yaşamalarının geldiği tespit edilmiştir.

Hergüner (2001: 165) tarafından yapılan 
araştırmada farklı ortaöğretim kurumlarında 
öğrenim göre sporcuların beklenti ve prob-
lemlerinin incelenesi amaçlanmış, araştırma-
ya Ankara il merkezinde bulunan ortaöğretim 
kurumlarında öğrenim gören 1073 sporcu 
katılmıştır. Araştırmada sporcu öğrencilerin 
spor yaşamlarını devam ettirme sürecinde 
karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunlar ince-
lendiği zaman, birçok sporcunun spor saye-
sinde maddi kazanç sağlayamadığı için sporu 
bırakmak zorunda kaldığı, spor malzemeleri 
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pahalı olduğu için alamadıkları ve ekonomik 
durumun ilgilendiği spor dalına özgü beslen-
me giderlerini karşılamadığı tespit edilmiştir.

Güçlü (2000: 98) tarafından yapılan çalışma-
da üniversite öğrenimi gören sporcu öğrenci-
lerin spor yaşamlarını devam ettirme sürecin-
de yaşadıkları ekonomik sorunların incelen-
mesi amaçlanmış, araştırmaya Ankara ilinde 
bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gö-
ren 500 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın so-
nunda öğrencilerin maddi sorunlar nedeniyle 
yaşadıkları problemlerin düşük gelir düzeyi-
ne sahip ailelerde yaşayan öğrencilerin sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgula-
ra göre, düşük gelir düzeyine sahip ailelerden 
gelen sporcu öğrencilerin özellikle maddi ko-
nularda ve barınma konusunda önemli sorun-
lar yaşadıkları bulunmuştur.

Literatürde yer alan araştırma bulguları farklı 
düzeylerde de olsa sporcu öğrencilerin eko-
nomik sorunlar yaşadıklarını ortaya koyuyor 
olsa da, gelir ve eğitim düzeyi yüksek olan 
aileler ise çocuklarını spora yönlendirme ko-
nusunda daha istekli oldukları için gelir düze-
yi yüksek ailelerde yetişen öğrencilerin spora 
yönelmelerinde ekonomik sorunlar önemli 
bir yer tutmamaktadır. Bu konuda yapılan 
bir çalışmada yaz spor okullarına katılan öğ-
rencilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin in-
celenmesi amaçlanmış, çalışmaya yaz spor 
okullarına kayıt yaptırmış olan 115 kız ve 
175 erkek olmak üzere toplam 290 öğrenci 

katılmıştır. Araştırmanın sonunda çocuklarını 
yaz spor okullarına yönlendiren ailelerin ge-
lir düzeyinin yüksek olduğu, bunun yanında 
ebeveynlerin %94,1 gibi önemli bir bölümü-
nün çocuklarının spor yapmasını desteklediği 
tespit edilmiştir (Mamak ve Koç, 2011: 357).

TARTIŞMA ve SONUÇ

Sporcu öğrencilerin sosyo-ekonomik prob-
lemleri üzerine yapılan araştırmalar incelen-
diğinde; değerlendirildiğinde; sporcu öğren-
cilerin hem spora yönelmede hem de spor da-
lına devam etmelerinde sosyo-ekonomik fak-
törlerin önemli bir yere sahip oldukları görül-
mektedir. Sporcu öğrencilerin karşılaştıkları 
ekonomik problemlerin başında spor malze-
melerinin pahalı olması, bu nedenle spor mal-
zemesi alma konusunda sorunlar yaşanması, 
ailelerin spor malzemesi almaları konusunda 
öğrencilere maddi destek sağlamaması, ilgi-
lenilen spor dalı sayesinde para kazanma ko-
nusunda problemler olması, bunun yanında 
spor dalına özgü beslenme ürünlerini alacak 
maddi imkâna sahip olmama gibi sorunların 
geldiği tespit edilmiştir. 

Sporcu öğrencilerin spor yaşamlarına devam 
etmelerini olumsuz yönde etkileyen sosyo-
ekonomik unsurların başında ailelerin ekono-
mik durumlarının iyi olmaması gelmektedir. 
Literatürde yer alan çalışma bulguları değer-
lendirildiği zaman; gelir düzeyi yüksek ailele-
rin çocuklarını spora yönlendirme konusunda 
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istekli oldukları göze çarpmaktadır (Mamak 
ve Koç, 2011: 357). Bu noktada gerek spor-
cu öğrencilerin spora devam etmeleri gerekse 
de daha fazla sayıda öğrencisinin spor yaşa-
mına başlaması için öncelikli olarak ülkenin 
sosyo-ekonomik yapısının güçlendirilmesine 
ve hane halkı gelir seviyesinin arttırılmasına 
gereksinim duyulduğu söylenebilir.

Yapılan bazı çalışma bulguları ailelerin gelir 
düzeylerinin düşük olmasının spor malzemesi 
alma konusunda sorunlar yaşanmasına neden 
olduğu, bunun yanında sporcu öğrencilerin 
spor sayesinde maddi kazanç sağlayamadık-
ları için sporu bırakmak zorunda olduklarını 
göstermektedir (Hergüner, 2001: 165). Bilin-
diği gibi spor malzemesi bazı spor dalların-
da performansı ya da spora katılımı doğru-
dan etkilemese de bazı spor dallarında doğru 
malzeme kullanılması oldukça önemlidir. Bu 
noktada sporcu öğrencilere malzeme deste-
ği sağlanmasının spora katılımın arttırılması 
noktasında önemli bir konu olduğu görül-
mektedir. Sporcu öğrencilerin spor sayesin-
de maddi kazanç sağlayamamaları nedeniy-
le sporu bırakmaları da günümüzde oldukça 
yaygındır. Bilindiği gibi devlet her sporcuya 
maddi destek sağlamamaktadır. Başarılı spor-
culara destek sağlanması için de sporcunun 
uzun yıllar antrenman yapması ve müsabaka-
larda derece elde etmesi gerekmektedir. Ye-
tenekli bir sporcu bu düzeye gelinceye kadar 

genellikle maddi kazanç sağlayamadığı için 
sporu bırakmaktadır. 

Maddi kazanç sağlayamadığı için sporu bı-
rakan öğrencilerde genellikle aile baskısı 
sporun bırakılmasına zemin hazırlamaktadır. 
Çünkü maddi durumu kötü olan birçok aile 
çocuklarının yeteneği olsa bile ev ekonomisi-
ne katkı sağlaması için çocuğunu okul dışı iş-
lerde çalıştırmaktadır. Literatüre yer alan ça-
lışmalarda da (Kaya, 2016: 65) sporcu öğren-
cilerin aile ekonomisine katkı sağlamak için 
okul dışı işlerde çalıştıklarını göstermektedir.

İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde yer 
alan öğrencilerde aile gelir düzeyinin düşük 
olması spora devam etme sürecini olumsuz 
yönde etkilerken, üniversite eğitimi alan 
sporcu öğrencilerde gelir düzeyinin düşük ol-
ması barınma ihtiyacı gibi temel gereksinim-
lerin karşılanmasına engel olmaktadır (Güç-
lü, 2000: 98). Bilindiği gibi insanlar temel ge-
reksinimlerini karşılayamadıkları sürece spor 
etkinliklerine yönelme ve düzenli antrenman 
yapma fırsatları da azalmaktadır. Bu kapsam-
da özellikle üniversite öğrenimi gören sporcu 
öğrencilere yönelik maddi desteklerin arttı-
rılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasının 
öğrencilerin yükseköğretim boyunca da spo-
ra devam etmelerine katkı sağlayacağı söyle-
nebilir.

Sonuç olarak; son yıllara Türkiye’de genç-
lerin spora katılım düzeylerinin arttığı gö-
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rülmekle beraber, sporcu öğrencilerin spor 
yaşamlarını devam ettirme konusunda birçok 
sorunla karşılaştıkları da bilinmektedir. Sos-
yo-ekonomik sorunlar sporcu öğrencilerin 
spora devam etmelerinin önündeki en büyük 
engeller arasında yer almaktadır. Literatürde 
yer alan araştırma bulguları değerlendirildi-
ğinde; sporcu öğrencilerin spora devam et-
melerini sağlamak için hane halkı gelir düze-
yinin yükseltilmesi, sporcu öğrencilere maddi 
destek ve malzeme yardımı yapılması, ailele-
rin çocuklarını spora yönlendirme konusunda 
bilinçlendirilmesi ve sporda sponsorluk faali-
yetlerinin geliştirilmesi gibi önlemler alınma-
sı gerektiği söylenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction and Purpose:  It is observed that the sedentary lifestyle among children and 
young people, who are under the influence of various social factors such as the development 
and widespread use of technology, increases the prevalence of harmful habits, and in parallel 
with sociological corruption, negative behaviors (peer bullying, violence, aggression, etc.) have 
increased. In addition, it is observed that in parallel with technological developments, young 
people become Internet and social addiction and parallel to this, anti-social personality structure 
has increased. It is known that exercising regularly gives beneficial results in eliminating or 
reducing these problems. Although participation in sports activities has occurred intensively in 
every period of history, it is observed that the participation level of people in sports has increa-
sed especially in developed and developing countries. At this point, increasing the participation 
of young people in sports is very important for future generations to be physically, mentally, 
socially, and psychologically healthy. Although, in the past, the opinion that participation in 
sports was beneficial only in terms of protecting and improving physical health, it is known that 
participation in sports has positive effects on psychological, motor, and general health as well as 
physical development. On the other hand, there are many obstacles to the participation of young 
people in sports. Similarly, it is observed that young people who regularly participate in sports 
and have expectations from sports in the future face various problems in the process of training 
and participating in competitions. Socio-economic problems have a large place among the fac-
tors that negatively affect the participation of young people who do sports both for recreational 
and licensed sports.  At the beginning of these problems, it is stated that there are problems 
such as not being able to find a coach to regularly make sports, and working to earn money 
outside of the classroom, not going to the classroom during extracurricular times, not being 
able to continue sports and education at the same time, the limited time to do sports, the lack of 
suitable sports areas, the families not allowing to do sports, having problems in finding sports 
equipment, having friends to do sports together ((Selçuk: 2006: 8; Kaya, 2016: 65; Bayram and 
others, 2016: 75).  Minimizing socio-economic problems is very important in increasing the 
participation of young people in sports. In order to achieve this, it is very important to work on 
determining the socio-economic problems experienced by young people who do active sports 
and to minimize these problems. In this research, it is aimed to examine the researches on the 
socio-economic problems of athlete students. Method: Document analysis, one of the qualita-
tive research methods, was used in this research. Within the scope of the research, the research 
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findings related to the subject are summarized in chronological order. Discussion and Conc-
lusion: When the information obtained is evaluated; The most important economic problems 
faced by athletes are that sports equipment are expensive, so there are problems in purchasing 
sports equipment, families do not provide financial support to students in purchasing sports 
equipment, there are problems in earning money thanks to the sports branch of interest, as well 
as financial opportunity to buy sports nutrition products. The fact that the state does not provide 
financial support to every athlete and the pressure of the families to quit sports due to the lack 
of financial gain can cause a talented athlete to leave sports completely. When the research fin-
dings in the literature are evaluated; It can be said that measures such as raising the household 
income level, providing financial support and material aid to the athlete students, raising the 
awareness of families about directing their children to sports, and developing sponsorship acti-
vities in sports should be taken in order to enable the athlete students to continue sports.


