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ÖNSÖZ

1962 yılında hazırlıkları tamamlanan ve 1963 yılından itibaren başla 
yan planlı dönem 1983 yılının sonu itibariyle dört plan dönemini içine alan 
20 yılını tamamlamış olacaktır. Başbakanlığın 3.6.1982 tarih ve 19-08194 
sayılı Genelgesi ile bütün kamu kuruluşlarını kapsayacak şekilde başla
tılan, fakat Teşkilât içi hazırlıkları daha önceki yıllardan beri sürdürülen 
V. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına, bu suretle ciddi bir tecrübe 
birikimi ile girilmiş olmaktadır.

V. Beş Yıllık Kalkınma Planının diğer dört plandan farklı ve şanslı ol
duğu bir diğer husus da, bu Planın arefesinde 2-7 Kasım 1981 tarihinde 
İzmir’de toplanan ve toplumun istisnasız bütün kesimlerinin katıldığı 2. 
Türkiye İktisat Kongresinde, ekonomimizin genel rotası içinde makro 
perspektifin belirlenmiş olmasıdır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı böylece 
bu perspektifin ışığı altında ve 1980’den beri uygulanan ve başarıları heK 
vesile ile test edilmiş bulunan istikrar programının zemini üzerinde ha
zırlanma imkânını bulacaktır.

Ülkemizin benimsemiş olduğu plan felsefesinin «merkezi planlama»yı 
benimseyen diğer bazı ülkelerin planlarından çok farklı olarak kalkınma
yı münhasıran kamu sektörünün gerçekleştireceği bir vakıa olarak gör
mediği herkesçe bilinmektedir.

Ülkemizin tarihi gelişimi ve kültürü, diğer alanlarda olduğu kadar 
ekonomide ve özellikle kaynaklar üzerindeki tasarruf rejiminde de dev
lete büyük bir yer vermektedir. Bu bakımdan planlama kavramının bir 
gereği olduğu kadar, tarihi geleneğimizin tabii bir sonucu olarak kalkın
ma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kamu sektörüne ağır
lıklı bir yer verilmektedir. Öte yandan her nevi kaynağın harekete geçi
rilmesinde insan kaynağı, özellikle kişinin yaratıcı gücü rol oynadığın
dan her kesimde bu kaynağın ve yaratıcı gücün seferber edilmesi gerek
mektedir. Bu itibarla, kalkınma planlarının bu yaratıcı gücü sonuna ka
dar seferber edip özel kesimi de desteklemesi ve bu gücün harekete geti
rilmesini kolaylaştırması ve özendirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Kalkın
ma felsefemizde ve kalkınma planlarımızda karma ekonominin esas alın
masını bu temel espri ile açıklamalıyız.

Sözü geçen kalkınma felsefesinin ve bu temel esprinin tabii sonucu 
olarak kalkınma planlarının hazırlanması genelde kamu sektörünün ve 
sadece Devlet Planlama Teşkilâtının sınırlı kadrolarının inhisarına bıra- 
kılmayıp kamu sektöründe ve özel sektörde ilgili alanlardaki çalışmaları 
ile temayüz etmiş uzman ve uygulayıcıların katkılarına açık tutulmuş,



böylece milletimizin temayül ve ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları karşılama 

yollarının kalkınma planlarında en geniş şekilde yer almasına çalışılmış
tır V. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında ise bu hususa özel 

bir itina ve dikkat sarfedildiğini ayrıca belirtmek isterim. V. Beş Yıllık 

Kalkınma Planının hazırlığını yürütmek üzere ekonominin bütün sektör
lerinin ve toplumun bütün kesimlerini inceleyip plana aktarılacak ilke, 

politika ve tedbirlerin tespitini amaç edinen, kamu temsilcilerinin yanın
da ve onlarla beraber çiftçi, esnaf, sanayici ve tüccarlardan oluşan yakla

şık 5000 kişinin katıldığı 103 Özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur.

Komisyona katılan kamu sektörüne ve özel sektöre mensup bu uz
man ve uygulayıcı kadronun fikirlerini tam bir serbestlik içinde belirt
mesine özel bir önem verilmiş, bunların mensup bulundukları kuruluşla

rın ve Devlet Planlama Teşkilâtı'nın görüşlerine uygun düşmediği hal

lerde bile, olduğu gibi belirtilmesine imkân sağlanmıştır.

Çalışmaların bu mahiyetinden kaynaklanan tabii bir sonuç olarak, 
Özel İhtisas Komisyonu raporlarında belirtilen fikir ve görüşlerin ne Dev
let Planlama Teşkilatını, ne de üyelerin mensup bulunduğu kamu ve özel 
sektör kuruluşlarını bağlamadığını belirtmek gerekmektedir. Buna rağ

men Özel İhtisas Komisyonu raporlarının planların hazırlanmasında te
mel yardımcı dokümanlar hüviyetinde olduğunu da belirtmeliyiz.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları, her ne kadar Devlet Planlama 
Teşkilatının genel koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüş ise de, komis
yonların kendilerini yönlendirmesini kolaylaştırmak üzere, daha önceki 
plan dönemlerinde yapıldığı gibi bu dönemde de, komisyon başkanları- 
nın genellikle Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarından başka kişiler 
arasından seçilmesine, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarının da ra- 
portörülk görevini yürütmelerine riayet edilmiştir.

Elinizde bulunan bu belge de, yukarda belirtilen usullerle kurulan 
ve bu atmosfer içinde çalışan Özel İhtisas Komisyonlarından birinin uzun 
süren yorucu çalışmalarının verimli sonuçlarını yansıtmaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatı olarak bu çalışmalara katılan ÖİK başkan- 
larına, üyelere, raportörlere, onların mesailerini Devlet Planlama Teşki- 
lâtı'nın hizmetine vermesini sağlayan ve çalışmalarını kolaylaştıran, çoğu 
zaman ev sahipliği ve sekreterya hizmetlerini üstlenen kuruluşlara, ese
rin tertibinin ve baskısının en iyi şekilde yapılması için gayret gösteren 
elemanlara ve emeği geçen bütün yardımcı personele teşekkürü zevkle 
yerine getirilmesi gereken bir şükran borcu addetmekteyim.

Yıldırım AKTÜRK
Müsteşar



GİRİŞ

Beden eğitimi ve spor, genel olarak ferdi yönden insanın sağlığı, 
karakter gelişimi, morali ve verimliliği; milli yönden sağlam, güçlü, ortak 
duygu ve davranışları yüksek bir insan gücü potansiyeli ve varlığı ile 
doğrudan ilgili en etkili bir eğitim ve sağlık faaliyetidir.

Bu bakımdan zihni ve fikri gelişimin, ancak bedeni gelişmeyle uyumlu 
ve dengeli olması halinde insanın ve toplumun daha sağlıklı, dengeli ol- 
maslı halinde insanın ve toplumun daka sağlıklı, dengeli, mutlu, uzun 
ömürlü, başarılı ve verimli olabileceğinde tam bir görüş birliği vardır.

Günümüzde beden eğitimi ve sporun bu iki ana boyutuna; önemi
ni, gereğini ve ağırlığını süratle artırmakta olan üçüncü bir boyut daha 
eklenmiştir. «Milletlerarası» olan bu boyutla, devletler, beden eğitimi 
ve spor organizasyonlarına ve faaliyetlerine katılmak ve yarışmak su
retiyle dolaylı olarak çok etkili bir şekilde yapılan propaganda ve tanıt
ma imkanına sahip olmaktadırlar.

Beden eğitimi ve sporun bu boyutları, özellikleri ve fonksiyonları
dahi bu konunun çok önemli ve öncelikle bir milli dava olduğunu gös
termektedir. Oysa, özel olarak ülkemizin, bu genel fonksiyonlar yanın
da, beden eğitimi ve sporla doğrudan ilgili başka özellikleri, gerçekleri 
ve ihtiyaçları da vardır. Bunların başlıcaları; ülkemizin hızlı bir şehir
leşme ve sanayileşme içinde olmasının yarattığı uyum problemlerinin; 
ferdi ve milli sağlığımızı zedeleyici, milli, manevi ve moral değerlerimizi 
zayıflatıcı, tahrip edici ve yıkıcı etkilerin artmasıdır. Kalkman ve büyü
yen Türkiye’nin, sanayileşmemizin ve teknolojimizin verimlilikle ilgili
problemlerinden ve sıkıntılarından, insan gücüne ilişkin olanlarının çok 
önemli boyutlar kazanmış olmasıdır.

Bunların hepsinden önemlisi ise gençliğin, kendi milli kültür orta
mında gerektiği ölçüde, yaygınlıkta, her kesimiyle dengeli ve ahenkli bir 
şekilde ilgi ve. desteğe kavuşturulamamış olmasının yarattığı durum ve 
bilinen sonuçlardır.

En dinamik ve hassas; her yeniliğe, fikre, düşünceye, akıma, po
litik ve ideolojik harekete açık ve idealist çağında olan, gerçek hayat 
kaynağımız ve dayandığımız gençliğin ilgi, eğilim ve enerjisi milli amaç-



larımız ve çıkarlarımız doğrultusunda araştırıcı ve yapıcı olanlara kana- 

lize edilemediği; boş zamanları beden eğitimi, spor, izcilik, kampçılık 
gibi kişilik ve karakter geliştirici, milli birlik-beraberlik ruhunu ve. duy
gusunu, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, anlaşmayı, dayanışmayı, milli bü
tünlüğü güçlendirici faaliyetlerle değerlendirilemediği takdirde; zararlı, 
yıkıcı, bölücü, saptırıcı niyetler, tertipler, anarşist ve terörist hareket

ler, daima kendileri için en uygun ortamı ve imkanları bulacaklardır.

Devletçe ve milletçe ilgisiz, sevgisiz, desteksiz, sahipsiz olunma

dığı ve bırakılmadığı halde büyük çoğunluğu ile gençliğin, bölücü ve 
yıkıcı aşırı küçük gruplar tarafından nasıl pasif, sessiz, suskun, seyir

ci veya nemelazımcı duruma getirildiği gözler önündedir. Bu grupların, 
her toplumda olan ve görülen, özellikle gelişmekte olan ülkelerle daha 
çok görülmesi tabii olan bazı farklılıkları, ayrılık ve karıştırıcılık vesile

si ve bahanesi yaparak, Türk Devletini ve Milletini içine düşürdüğü or

tam ve durum çok açık ve acı bir şekilde ortadadır.

Bütün bu acı durum ve sonuçlar, artık gençlik konusunun, her hizmet 
ve yatırımdan önce geldiği gerçeğini göstermiş, anlatmış, benimsetmiş 
olmalıdır. Bunun gereği sözde değil; başta ilgiye, sevgiye, anlayışa ve 

hoşgörüye dayalı tutum ve davranışla tahsis edilecek imkân ve kaynak
lardan, yurt çapındaki teşkilatlanmalara kadar devletçe ve milletçe, ka
mu ve özel sektörle birlikte, bütün gönüllü kuruluşlarla, koordinasyon 
ve işbirliği içinde planlı, programlı ve sistemli bir uygulama ile her yıl 

artan desteklerle ihtiyaçların önceliklerine göre karşılanması ve problem
lerin çözümüne yönelinmesidir.

Beden eğitimi ve sporla ilgili ana konuların ve öncelikli temel ihti
yaçların bu anlayış ve yaklaşımla ele alınması Komisyonumuzun temel 

çalışma ilkesi olmuştur.

Bu ilke gereğince, sporumuzun politikasından teşkilatlamasına, yöne
tim ve işleyişinden planlanmasına, eğitimine uygulanmasına ve değerlen
dirilmesine kadar yeni bir model, sistem, yapı ve yönetim arayışı içinde 

olunmuştur.

Bu maksatla, Beden Eğitimi ve Sporumuz için, önem ve öncelikli 21 
konuda tali komisyon kurulmuştur.

Kurulan tali komisyonların konuları şunlardır:

1. Genel Politika
2. Genel Organizasyon ve Yönetim
3. Temel Kavramlar, Deyimler, Tanımlar

4. Araştırma



5. Spor Hukuku
6. Tesisler ve İşletmecilik
7. Eğitim ve Öğretim
8. Spor Araç ve Gereçleri
9. Federasyonlar ve Kulüpler

10. Yarışma Organizasyonu ve Yönetimi
11. Yayın, Yayım, Tanıtma ve Halkla İlişkiler
12. Dünya Spor Organizasyonları ile İlişkiler
13. İlk, Orta, Yüksek Öğretimde Beden Eğitimi ve Spor
14. Silahlı Kuvvetlerde Beden Eğitimi ve Spor
15. Kamu ve Özel Sektörde Spor
16. Başarılı Sporcuları Koruma
17. Sağlık
18. Sosyal Güvenlik
19. Özel Durumlular için Spor
20. Profesyonellik
21. Gelir Kaynakları

Özel ihtisas Komisyonumuzun çalışmaları, kış mevsiminin en şid
detli dönemine rastlaması dolayısıyla zamanın elverişsiz ve aynı zaman
da yetersiz bulunmasına rağmen, tali komisyonlarda görev alan üyelerin 
spora ve konulara bağlılıkları, ilgileri ve sorumluluk duygularına dayalı 
tutum ve davranışlarıyla, öngörülen zamanda ve olumlu tamamlanmıştır.

Genel Kurul mahiyetindeki toplantılarda son görüşme ve değerlen
dirmeleri yapılan raporlar ile bunlarla ilgili ilave veya karşı görüşler 
aynen genel raporumuzda yer almıştır. Sadece, Genel Kurul'da varılan 
görüş birliğine göre seçilen Ana Redaksiyon Komitesi tarafından Redak
siyona tabi tutulmuştur. Redaksiyon vesilesiyle ve sırasında, tali komis
yonlarca getirilen ilke, politika ve tedbirlerin önceliklerine göre dağılım
larının yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.

Özel ihtisas Komisyonumuzca önem, öncelik ve ağırlık verilen temel 
konular ve tedbirler şunlar olmuştur.

1 — Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmediği tak
dirde Başbakanın Başkanlığında yurt çapında genel koordinasyon ve iş- 
birliğiyle gözetim ve denetimine ilişkin ilke ve yönlendirme kararlarının 
alınması maksadıyle BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK KONSEYİ kurulması,

2 — Gençlik ve Spor Bakanlığının, Devlet tüzel kişiliğini temsilen 
temsilen ve onun bir unsuru-parçası olarak, sadece aşağıdaki görevlerle 
yükümlü olması :



2.1. Gençlik ve Sporla ilgili ana politikaların çerçevesini tespit etme,
2.2. Genel araştırma ve planlama,
2.3. Eğitim - Öğretim ve Yetiştirme,
2.4. Kaynak tahsisi ve desteği,
2.5. Uygulamaları izleme, denetleme, değerlendirme ve yönlendirme.
2.6. Geciktirici ve önleyici hertürlü idari, mali, hukuki engellerin 

kaldırılmasını sağlama,

2.7. Genel Koordinasyonu ve işbirliğini sağlamaya yardımcı olma 
ve bunu güçlendirme.

2.8. Konmuş veya konacak müeyyidelerin yerine getirilmesini sağ
lama ve izleme.

3 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Statüsünün ve bünyesinin;
3.1. İdari, mali, hukuki ve fonksiyonel yönlerden daha özerk,
3.2. Bugünkü gibi kamu tüzel kişilikli,
3.3. Ancak, özel hukuk hükümlerine tabi,
3.4. idari ve şayet ilişkisi açısından yine Gençlik ve Spor Bakan

lığına bağlı.

Hale getirilrek güçlendirilmesi.

4 — Spor faaliyetlerinin, seçimle gelmiş, devamlılık ve istitkrar il
kelerine göre çalışan, kendi organları tarafından organize ve koordine 
edilerek yürütülmesi.

5 — Kitle sporuna, herkes spor anlayışı doğrultusunda gereken öne
min ve ağırlığın süratle verilmesi; bunun gerektirdiği organizasyonel ve 
fonksiyonel düzenlemelerin yapılması.

6 — Okul içi ve dışı beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin organi
zasyon, yönetim, uygulama ve denetim yönlerinden birbirlerinden ayrılması.

7 — Beden eğitfmi ve sporla ilgili özel araştırma merkezleri ve 
entitülerinin kurulması.

8 — Beden eğitim vesporda araştırma, eğitim, öğretim, bilim ve 
tekniğin temel yapılması. Bu maksatla yüksek akademik organların fonk
siyonel hale getirilmeleri. Orta dereceli Beden Eğitimi ve Spor ağırlıklı 
müfredat programlı okulların açılması.

9 — Profesyonelliğin süratle yeniden düzenlenmesi.

10 — Kamu ve özel sektöre bağlı kuruluşların beden eğitimi ve spora 
katkılarının artırılması, bunların özendirilmesi ve desteklenmesi.



Şüphesiz, belirttiğimiz bu öncelikli temel konular ve tedbirler dışın
da, raporların incelenmesinde görüleceği gibi, daha pek çok ilke, poli
tika ve tedbirler getirilmiştir. Bunlar, DPT yetkililerinin, ihtiyaç-kaynak 
dengesi içinde ele alacakları hususlardır.

Komisyon çalışmalarına başından sonuna kadar ilgilerini esirgeme
yen Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Vecdi ÖZGÜL’e ve raporun baskısının 
yapılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Sayın İsmail 
Hakkı GÜNGÖR’e ve ilgili Bakanlık mensuplarına çok sayıda Özel İh
tisas Komisyonunun çalıştığı günlerde bu konuya aftedilen özel önemin 
göstergesi olarak Komisyonumuzun çalışmalarına çeşitli seviyelerde ka
tılan Sosyal Planlama Başkanlığına ve D.P.T.’nin diğer ilgililerine; Be
den Terbiyesi Genel Müdürüne; Milli Olimpiyat Komitesine; Türk Spor 
Vakfına Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Spor Kulübü Başkanlığına ve 
bütün Komisyon Üyelerine şükran duygularımı belirtmeyi bir görev sa
nıyorum.

Avnî AKYOL
Gençlik ve Spor Özel İhtisas 

Komisyonu Başkanı
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SPORDA GENEL POLİTİKA

GİRİŞ :

1 — Sporun Tarifi ve Önemi :

Günümüzde SPOR fertlerin bedenen, ruhen, fikren gelişmelerini ve bu 
öğeler arasında koordinasyon yeteneğini sağlayan bir ilimdir. Ancak bu 
gelişme İlmî metod uygulamakla gerçekleşebilir. Böyle yapılmadığı 
müddetçe Spor, Boş vakitleri doldurmak için oynanan oyun olur.

İlmî uygulamada spor ikiye ayrılır :

a) Zirve sporu veya yarışma sporu, (Profesyonellik bu kısımdadır.)
b) • Toplum veya kitle sporu,

İkisinin arasında sıkı bir işbirliği olmasına rağmen, uygulamada farklar 
vardır. Bir ülkenin onur ve şerefini ifade eden Zirve Sporu aynı zamanda 
orada yaşayanları spor yapmağa teşvik eder, özendirir.

Toplum sporu ise genç, ihtiyar herkesin spor yaparak gelişmelerini 
ve aynı zamanda sağlıklı yaşamalarını sağlar.

Zirve sporu, gelişmekte olan Türkiye için vatandaşlarımızın manevi 
açıdan tatmin olmaları, güvence kazanmaları ve birleşmeleri hem de ül
kemizin dünyaya yeterli derecede tanıtılmasını sağlayabilecek çok önemli 
bir konudur.

Toplum sporu ise «Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur» deyimine 
uygun olarak her Türkün bedenen ve fikren sağlıklı yaşamasını temin et
menin yanında, gençleri sosyal hayata irade sahibi, mücadeleci bir ruh 
içinde hazırlayarak, disiplinli yaşamalarını sağlar. Bu niteliklere sahip 
bir gençliğin çarpık ideolojiler peşinde koşması da önlenmiş olur.

Spor o kadar büyük sosyal bir olay haline gelmiştir ki, artık toplum- 
larda spor yapmak gerekli midir tartışması bir kenara atılarak, nasıl en 
iyi biçimde yapılmalıdır düşüncesi hakim olmuştur En geri kalmış toplum
dan, en ileri gitmişine kadar spor yapma zarureti vardır, aksi düşünüle
mez.

Mes’ele, İlmî açıdan sporun ülke yararına politikasını çizmek, ilkeleri
ni tespit etmektir.



2 — Ülkemizde Durum :

İkinci Dünya Savaşından bu yana, özellikle 1950'li yıllardan itiba
ren bütün dünya sporu bir ilim olarak kabul edip, İlmî metod uy
gulamasına geçmiş olmasına rağmen, içinde bulunduğumuz 1983 sene
sinde dahi Türkiye maalesef bu gerçeği kabul etmeyerek sporu ferdi 
bir düzen olarak yürütme çabası içinde kalmıştır. Neticede bireysel spor 
yapan ülkelerin adedinin azaldığı günümüzde de, ülkemizde zirve spo
runda istenilen bir seviyeye çıkma imkânı kalmadığı gibi, toplum sporuna 
da ilkellikten öteye geçilememiştir.

Sporumuzda çağdaş seviyede bir politika çizilemediği müddetçe duru
mun daha da kötüye gitmesi tabiîdir.

İLMÎ UYGULAMALAR KARŞISINDA, FERDÎ ÇABALARIMIZ ORTAYA 
ANCAK 3İR KARGAŞA TABLOSU ÇIKARABİLMEKTEDİR?

3 — Spor Politikamızın Genel İlkeleri:

a) Yönetimde Çoğulcu ve Dengeli Temsil İlkesi

Ülke sporunun yönetiminde, spor ile ilgili bulunan tüm kurum ve ku
ruluşların dengeli bir biçimde temsil edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için de 
ülke sporunun genel politikasından sorumlu olacak Cumhurbaşkanına veya 
Başbakanlığa bağılı «BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK KONSEYİ» oluş
turulmalıdır.

b) Çağdaşlık İlkesi

Sporun beynelmilel seviyedeki gelişmeleri yakından takip edilmeli, bu 
maksatla merkezi dokümantasyon, arşiv ve tercüme uygulama merkezi 
oluşturulmalıdır.

1 c) Millîlik İlkesi

Uygulama beynelmilel gelişmelerden esinlenerek, milli yapı ve ka
raktere uygun biçimde olmalıdır.

d) Sorumluluk İlkesi

Sporumuz yönetiminin her seviyesinde eşdeğer yetki ve de sorum
luluk ilkesi kabul edilmelidir

e) Açıklık İlkesi

Ülke sporunda görevli kurum ve kuruluşun yetki ve sorumlulukları 
açıkbir biçimde belli edilmelidir.



f) Yaygınlık İlkesi

Sportif faaliyetlerimiz, ülkemizin tüm yörelerini ve orada yaşayan va
tandaşları kapsamalıdır. Ancak tercihler, öncelikler ve proğramlar İlmî 
spor anlayışı içinde yapılmalı ve kullanılan ölçü tek, açık ve seçik olmalıdır.

g) Sporu benimseme ilkesi

Her yaşta ve seviyedeki vatandaşlarımızı bünyelerinde barındıran eği
tim kurumlan, Üniversiteler, Silahlı Kuvvetler, Bakanlıklar, Sendikalar, Be
lediyeler, Kamu ve Özel Kuruluşlarının vb. sporu önemle benimsemeleri 
ve koordine çalışmaları sağlanmalıdır.

h) Spor Kavramlarında açıklık, lisansında birlik ilkesi

Spor kavramlarında ve lisansında ülkemizde mevcut kargaşa ortan 
kaldırılmalıdır. Bunlar beynelmilel seviyede kullanıldığı biçimde benimsen
melidir.

I) Sosyal Güvenlik İlkesi

Ülkemiz sporcuları sosyal güvenliğe ve desteğe kavuşturulmalıdırlar.

j) Dengeli Sporcu İlkesi

Sporcularımızın bedenen, fikren ve manen dengeli gelişmeleri sağ
lanmalıdır.

k) Uygulamada ve Kullanımda Ekonomi İlkesi

Spor Yönetiminin bir işletme kabul edilerek kaynaklar, tesisler, araç 
ve gereç en ekonomik biçimde değerlendirilmeli, özellikle, beynelmilel ya
rışmalar için uygun kamp ve çalışma yerleri hazırlanmalıdır.

I) İlmî Eğitim İlkesi

Her ilim dalında olduğu gibi, Okul (spor tesisi) öğrenci (sporcu) 
her kademede öğretim elemanları kitap (sportif yayınlar) araç - gereç beşli 
düzeni sporda da kurulmalıdır.

Eğitim çağdaş probleminden faydalanılarak, tek bir sistemde gerçek 
leştirilmelidir.

m) Spor Eğitiminin Zorunlu ve Yeterli Olması İlkesi

Vatandaşlarımızın her seviyede İlmî spor eğitimine tabi tutulma
ları kabul edilmeli ve bu konuda yeterli sayıda ve nitelikte spor idarecisi, 
antrenör monitör ve hakem yetiştirilmelidir.



n) Devamlılık ve İstikrar İikesi

Sporun gelişmesinde devamlılık ve istikrar temel ilke olduğundan, 
yönetimde tayin ve seçimlerin, belli amaç ve hedeflere yönelmiş plan 
ve programların, tesbit edilen bir dönemde değiştirilmesi sağlanmalıdır.

o) Spor Yapanların Sağlığının Korunması İlkesi

Ülkemizde çağdaş bir spor hekimliği müessesesi kurulmalıdır. Her 
türlü sportif faaliyette bulunan ve bulunacakların seçimleri, gelişmeleri, 
beslenmeleri, hastalık ve sakatlıkları her aşamada bu teşkilat tarafından 
ilmi bir biçimde tanzim, kontrol ve tedavi edilmelidir.

p) Kulüpler İlkesi

Yönetim ve ekonomik açıdan kulüplere toplum yararına üniform bir 
düzen getirilmelidir.

r) Sporu özendirme İlkesi

Sporu özendirmek için belirli dereceleri, ülkemiz spor seviyesi göz- 
önünde bulundurularak, tutturan kişiler ile üst seviyede sporcu veya takım 
yetiştiren eğitici ve yöneticiler ödüllendirilmelidir.

4 — SONUÇ=

a) Beden eğitimi ve sporun ilkeleri herkese öğretilebilecek kadar 
basittir. Ancak, bu basit ilkeleri eksiksiz uygulayabilmek ana prensip ol
malıdır.

Bu işi formüle etmek başka, aksiyon başkadır.

Eğitim-bilgi-ilim ve tecrübe insanlara çok şeyler verir; ancak, onları 
belirli şartlara sokmadan, belirli kalıplara oturtmadan istenilen sonuç elde 
edilemez.

Amaç, tesadüflere bağlı ve bağımlı olmadan ilkelere bağlanarak he
defe varmak olmalıdır.

b) Buraya kadar belirtilen amaçları, ilkeleri, hususları, ana fonksiyon
ları ve sorumlulukları başarıyle uygulayabilmek ve gerçekleştirebil
mek için, yurt çapında beden eğitimi ve sporun genel politikasının çerçe
vesinin tespitini sağlamak, bu politikaların uygulanmasının gerektirdiği en 
üst koordinasyon ve işbirliği, denetim ve gözetim esaslarım belirtmek ve 
bunların sonuçlarını değerlendirerek gerekli yönlendirmelerde bulunmak 
maksadıyle Cumhurbaşkanının veya Başbakanın Başkanlığında BEDEN 
EĞİTİMİ VE SPOR KONSEYİ kurulmalıdır.



Konseyde, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, Maliye Bakanlığı YÖK-Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, TRT, Tür
kiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türk Spor Vakfı, Türkiye Spor Yazarları ve 
Spor Kulübü, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hizmet ve ağırlıkları 
oranında temsil olunmalıdır. Konseye ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor ala
nında yönetici, uzman, sporcu, yazar olarak tanınmış kimseler arasında 
Cumhurbaşkanınca 4-6 arasında üye seçilmelidir.

Konseyin organizasyon, yönetim ve işleyiş düzeni iie çalışma esasları 
ve usûlleri ayrıca, araştırılarak tesbit edilmelidir.

5 — İLKELER :

a) Spor genel manada toplumun ortak malı ve sosyal bir olgu’dur.

b) Sporda uygulama milletlerarası gelişmelerden esinlenerek, miıü 
bünye ve karaktere uygun bir şekilde olmalıdır.

c) Ülke Sporunun yönetim ve uygulamasında görevli kurum ve ku
ruluşların yetki ve sorumluluk sınırları açık ve seçik bir şekilde belir 
lenmelidir.

d) Eğitim, çağdaş spor ilminden faydalanılarak tek bir sistem için
de gerçekleştirilmelidir.

e) Her yaşta ve her seviyedeki vatandaşlarımızı bünyesinde barındı
ran eğitim kurumlan, üniversiteler, silahlı kuvvetler, bakanlıklar, beledi
yeler, sendikalar, kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar sporun benimsetilmesi 
ve yaygınlaştırılmasında koordineli çalışmalıdırlar.

f) Spor kulüpleri toplum yararına hizmet veren kuruluşlar haline 
getirilmelidir.

6 — TEDBİRLER :

a) Ülke sporunun yönetiminde, sporla ilgili bulunan bütün kurum 
ve kuruluşlar dengeli bir şekilde temsil edilmelidir. Ülkede spor politikası
nı tesbitini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı’na bağlı (veya Başbakanlığa) 
«Beden Eğitim ve Spor Yüksek Konseyi» (1984)

b) Ülkemiz sporcuları sosyal güvenliğe ve desteğe kavuşturulmalıdır. 
(1984-86)

c) Ülke çapında spor tesislerinin dengeli dağılımı ve ortak kullanımı 
sağlanmalıdır. (1984-88)



Beden Eğitimi ve Sporda Genel Organizasyon ve Yönetim Komitesi Raporu

Komite Çalışmasına Katılanlar :

Başkan

Başkan Yardımcısı

Raportör

Üye

Üye (Katılmadı)

Üye

Üye

Üye

Ulvi Ziya YENAL 

Servet ALTUNAY 

Özcan MUTLUGİL 

Ali Saim ARBAK 

Orhan BİLGİN 

Sinan ERDEM 

Prof. Dr. Reşat İNAN 

Hakkı YETEN (Katılmadı )

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



TÜRKİYE SPOR HİZMETLERİ TEŞKİLÂTI

1 — GENEL ESASLAR :

Türk sporunun organizasyon ve yönetimi, çağdaş ve ülkemizin bu gün 
haiz olduğu oluşum içinde aşağıda belirlenen ilkeler doğrultusunda yeni
den düzenlenmelidir.

Komitemiz, bu düşünce ve kanaatleri sporu yöneten Devlet Kuruluş
larının ve Kanunu’nda aynı görüşü paylaştığına inanarak, arzulanan yeni 
organizasyon ve yönetim tarzının somut bir biçimde tesbit edilmesini uy
gun görmüştür. Bu sebeple çalışmalarını bir proje haline getirerek, hedef 
alınan amacın daha iyi anlaşılmasını temin etmek istemiştir.

Ülkemizde spor müsabakalarında arzu edilmeyen tezahüratın yapıldı
ğı ve Devlet Tüzel Kişiliğini temsil eden Bakan, Genel Müdür Federasyon
lar gibi görevlilerin seyirci, basın, kulüpler, yönetici ve teknik adamları 
tarafından ölçüsüz eleştirilere maruz bırakıldıkları bir gerçektir. Diğer ta
raftan spor faaliyetlerinin Devlet tarafından yönetilmesi bu faaliyetleri 
eleştirmek isteyenleri de ister istemez suç işleme endişesi içinde bırak
maktadır.

Mezkûr durum muvacehesinde Devlet Tüzel Kişiliğinin haysiyetini ve 
otoritesini zedelememek gerekir. Yeni organizasyon ve yönetim tarzının bu 
mahzurları ortadan kaldıracak hukuki statüde olması şayanı arzudur.

Tesbit edilen ilkelerin temelini burada şu ana prensiplerde dile getir
mek mümkündür.

İnsan sağlığının teminatı olan sporun, milletlerin yarını gençliğin ah
laklı ve güçlü yetişmesindeki rolü bilinen bir gerçektir. Gençlerin zararlı 
faaliyetlerden korunması ve boş vakitlerini kendilerine ve topluma faydalı 
bir şekilde değerlendirmelerinin sağlanmasına, idare ve halk tarafından 
üzerinde hassasiyetle durulmalı, gerek spor plan ve proğramları, gerekse 
halk katkısının buraya kanalize edilmesine gerekli önem verilmelidir.

a) Sportif faaliyetler yaygın sosyal bir hareket olduğu kadar çok 
yönlü bir sınai ve ticari işletmecilik hüviyetini de iktisap etmiştir. Bu se
beple ülkelerin ekonomilerinin içinde belli bir yeri vardır.



b) Milletlerarası psikolojik etki sağlamada geniş propaganda ve rek
lam vasıtası olmuştur.

c) Spor bütün toplumun müşterek malıdır. O halde, spor faaliyetle
rini düzenleyenlerin ve sporu bilfiil yapanların yönetimde ve düzenlemede 
birlikte görev almaları mali, idari, sınai ve sportif faaliyetlerde müşterek 
sorumluluk taşımaları, ana ilke olmalıdır.

Bu sebeple, yeni yönetim ve organizasyonun amacı sağlayacak bir ni
telikte olması gerekir.

d) Yeni yönetim ve organizasyonda okul, üniversite, ordu ve diğer 
gönüllü halk faaliyetlerinin koordinasyonu sağlanmalıdır.

e) Her türlü sportif faaliyetlerin sosyal faydalılığı ile birlikte yatı
rımların teknik ve ekonomik bakımdan rasyonel ve rantabl olması üzerinde 
önemle durulmalı ve savurganlık önlenmeli, Kamu Kuruluşları ile sıkı iş
birliği yapılarak ellerindeki tesislerde her gün öğrencilerin, kulüplerin, 
sporcuların ve halkın istifadesinin ön planda tutulması temin edilmelidir.

f) Mülki Amir ve Kamu Kuruluşları yetkilileri ülke çapındaki bu faali
yetlerin destekçisi olmalıdır.

g) Mali imkân sağlama yönünden kanunen spor yatırımı ve faaliyeti 
yapmak mecburiyetinde bulunan kuruluşlar, kendilerinin de yeni düzenle
mede görev ve sorumlu oldukları Kuruluşa her yıl bütçelerinden muayyen 
bir miktar katkıda bulunmalıdırlar.

h) Yeni düzenlemede okul, üniversite ve ordu spor faaliyetleri yeni 
kuruluşun görev ve sorumluluğu dışında tutulmalıdır. Ancak Kuruluş, Okul, 
Üniversite ve Ordu’da yapılacak spor faaliyetlerine kanunda yazılı görevleri 
içinde yardımcı olmalı ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmalıdır.

i) Spor Hizmet yatırım ve faaliyetlerini cazip hale getirebilmek için 
azami teşvik tedbirleri uygulanmalıdır.

Bu temel görüş çerçevesinde yeni organizasyonun ilkelerini, aşağıdaki 
şekilde sıralayabiliriz.

2 — KURULUŞ :

Halen Gençlik sorunları ile birlikte spor hizmetlerinden de sorumlu 
olan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşu olan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları arasında tekrarlar, yet
ki tecavüzleri bulunduğu, bununda hizmetin en ekonomik ve verimli şekilde 
görülmesini ciddi ölçüde engellediği ve kaynak israfına sebep olduğu açık
ça görülmektedir.



Bu mahzurları gidermek maksadıyle teklif olarak getirilen ve ana il
keleri verilen modelimizde sporun karar alınmasından uygulamasına ka
dar bütün faaliyetlerin tek elde toplanmasında yarar görülmektedir. Ancak 
Devlet Tüzel Kişiliği ile olan münasebetlerin ve bağlantının tesbiti zaruri 
olduğundan ilgili Bakanlığın Devlet Tüzel Kişiliği adına genel politika çer
çevesini belirtme, yetiştirme tesis yapma, kaynak yaratma, gözetim ve 
denetim konuları ile görevli, sorumlu ve yetkili kılınması ile yetinilmesi 
uygun görülmekte, bu yönde süratle gerekli düzenlemeler yapılması sure
tiyle tekrarların önüne geçilmelidir.

Prensip olarak spor yatırım ve faaliyetlerini politik etkinin dışında tu- 
tuulacak idari hüviyette «Öze! Hukuk Hükümlerine Tabi» bir Kuruluş ile 
yönetilmelidir.

a) Kuruluşun Amacı Görev ve Yetkileri :

Kuruluş, kendi kanununda yazılı görevler ile ilgili iç ve dış faaliyet ve 
münasebetlerde yetkili tek kuruluş olmalıdır.

(1) Sporun çağdaş ilimler uyarınca yayınlanmasını ve gelişmesini 
sağlamalı, planlamalı ve denetlemelidir.

(2) Spor için gerekli saha ve her türlü tesisleri yapmalı, yaptırmalı, 
işletmeli, işlettirmeli ve bunların idamelerini sağlamalı, gerçek ve tüzel 
kişilerle bu konularda iştirakler kurabilmelidir.

(3) Yurttaşın boş zamanlarını sportif yönden değerlendirme çalışma
larını teşkilâtlandırmalı, geliştirmeli ve yönlendirmelidir.

(4) Sporun, ilmi olarak gelişmesini sağlayacak öğretici, yönetici ve 
koruyucu elemanların yetişmesi için her türlü tedbiri almalı, bu maksatla 
yurt içinde ve dışında her kademede ve meslekte uzman yetişmesini sağla
malı, yabancı uzman getirebilmeli ve bunları kuilanabimelidir.

(5) Spor faaliyetlerinin, spor hekimliği gözetiminde ve spor sağlığı 
yönünden kontrol altında yapılmasını sağlamalı, denetlemeli ve gerekli te
sisler kurmalıdır.

(6) Çalışmalarla ilgili tanıtıcı ve uyarıcı yayınlarda bulunmalı, bilim
sel yayınları teşvik etmeli, kendi yayınlarını basabileceği tam teşekkülü bir 
tesis kurmalıdır.

(7) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal alıp, satabilmeli ve kamulaş
tırma yapabilmelidir.

(8) Spor faaliyeti yapan ve spor malzemesi üreten gerçek ve tüzel 
kişilerle, kulüplere ikrazda bulunabilmeli ve icabında iştirakler kurabilme
lidir.

(9) Tam teşekküllü bir sporcu hastahanesi kurmalıdır.



b) Kuruluşun Organları

Kuruluş görevlerini tüzel ve gerçek kişiler vasıtası ile düzenlemeli ve 
vürütmelidir. Kuruluşun organları şöyle olmalıdır:

(1) Genel Kurul,

(2) Yönetim Kurulu,
(3) Denetim Kurulu,

(4) Spor Konseyi,

c) Kuruluşun Genel Kurulu :

(a) Genel Kurul, en üst ve en yetkili karar organı olmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve Bakanlıkların müs
teşarları, YÖK Başkanı ve Üniversitelerin Rektörleri, DPT Müsteşarı, TRT 

Genel Müdürü, Genel Kurmay Spor Şubesi Müdürü Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul Spor Faaliyetlerini yöneten Temsilcisi Müdürü, Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Odalar Birliği ve diğer Birliklerin 
(Ziraat, Mühendisler, Barolar, Belediyeler, Esnaf) Başkanları, işçi ve işve

ren Sendikaları Konfederasyon Başkanları Milli Bankalar Temsilcileri (İda
re Meclisi Başkanı veya Genel Müdürler) T.M.O Komitesi, Spor Yazarları 
Dernek Başkanları ve Uluslararası Spor Birliklerine dahil kuruluşların Baş- 
kanları, Federasyon Başkanları ve 67 ilden seçilecek kulüp temsilcilerin

den teşekkül etmelidir.

b) Genel Kurulun Görevleri :

Kuruluşun en yüksek seviyede karar organı olan Genel Kurulun görev
leri şunlar olmalıdır :

— Sporun yayılması ve gelişmesi için bakanlıklar ve bunlara bağlı 
müesseseler ve diğer her türlü teşekküller arasındaki çalışmalar ile Kamu 
ve Özel Teşebbüsün tüm güçlerini bir hedefe yönlendirerek Türk Sporunu 
arzulanan düzye ulaşmasını sağlamak.

— Spor saha ve tesisleri ve genel yatırım konuları ile ilgili temel 
prensipleri tesbit etmek,

— Yönetim Kurulu tarafından sunulan bütçeyi tasdik etmek,

— Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve faaliyet raporu ile mali rapo
runu görüşüp karara bağlamak,

— Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

— Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

— Denetleme Kurulu raporlarım inceleyip karar vermek,



— Yönetim ve denetim Kurullarım ibra etmek,
— Spor Konseyi asi ve yedek üyelerini seçmek,
— Spor Konseyi tarafından verilecek raporları karara bağlamak,
— Genel Kurul üyelerince verilecek önergeleri inceleyip gereken ka

rarları vermek,
— Tetkikine sunulan işler hakkında görüşünü bildirmek ve karar almak.

(2) Yönetim Kurulu :

Kuruluşun yürütme organı Yönetim Kuruludur. Genel Kurul tarafından 
4 yıl için seçilmeli ve 9 üyeden teşekkül etmelidir. Ancak Kuruluşun bağlı 
olduğu idari merciin temsilcisinin yönetime girmesi şart olmalıdır. Yöne
tim Kuruluna gösterilecek adayların spor veya her türlü işletmecilik bil
gisi ile akademik veya pratik tecrübeye sahip kişilerden seçilmesine dik
kat olunmalıdır. Asil üyeler ile birlikte aynı sayıda ve aynı usulle yedek 
üyelerde seçilmelidir.

Kuruluşun Başkanı, Yönetim Kurulunun Üyeleri arasından Yönetim 
Kurulu tarafından seçilerek 4 yıl süre için atanmalıdır.

(3) Denetim Kurulu:

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 1 Başkan ve 6 üyeden 
teşekkül etmeli, aynı sayıda yedek üye de seçilmelidir. Kurulda Teşekkü
lün bağlı bulunduğu Kuruluş ile Maliye Bakanlığının, Milli Bankaların birer 
temsilcisi bulunmalıdır.

(4) Spor Konseyi :

Kuruluş faaliyetlerini yönlendirmek ve yönetime danışmanlık yapmak 
üzere spor işletmeciliğinde ve genel ekonomi işletmeciliğinde uzman, Üni
versitede akademik kariyerden, Bankalarda Yüksek Kademede yönetim ve 
karar organında bilfiil hizmet yapmış ve yapmakta olan ve içinde Türk Milli 
Olimpiyat Komitesi ve Spor Hekimleri Temsilcilerinin de bulunacağı 15 ki
şilik devamlı hizmet gören bir spor konseyi kurulmalıdır.

Spor Konseyi, Genel Kurul ve gerektiğinde Yönetim Kurulunun verece
ği görevleri yapmalı, Kuruluşun eğitim, sportif ve ekonomik faaliyetleri hak
kında her üç ayda bir tanzim edeceği raporu Yönetim Kuruluna ve yıl so
nunda Genel Kuruluna vermelidir.

Spor Konseyinin alacağı kararlar Yönetim Kurulunca da kabul edildiği 
takdirde ibra edilmelidir. Spor Konseyi, Türk Milli Olimpiyat Komitesi ile 
ortaklaşa hizmet vererek, Millî Federasyonlarımızın Dünya Spor Organi
zasyonlarındaki temsilcileri ile devamlı işbirliği sağlamalıdır.



3 — FEDERASYONLAR

Kuruluşun bünyesindeki federasyonların aynı hükmi şahsiyeti olan 
muhtar kuruluşlar halinde düşünülmesi hedef olmalıdır.

Ancak, bugün hiç bir spor dalı böyle bir kuruluşu gerçekleştirecek 
organizasyon ve imkânlara sahip olmadığı için bunun tahakkukunu zamana 
bırakmak gerekecektir. Bu imkan hasıl olsa dahi Devletin sadece maji ba
kımdan yardımı dışında, sporun hudut ve şumulü göz önünde bulunduru
lursa Devletin bu geniş harekete tamamen bigane kalması da düşünülme
mek gerekir. Günün şartları içinde spor yapan kitlenin idarede sorumluluk 
taşımasını temin edecek bir geçiş dönemi kabul edilerek federasyonların 
aşağıdaki şekilde teşkilâtlandırılmaları öngörülmelidir.

Federasyonlar seçimle iş başına gelmelidirler. Her Spor dalında o 
sporla meşgul olan kulüpler, lisanslı faal sporcu adedine göre tesbit edile
cek nisbette oy sahibi olmalıdırlar. Bu suretle bilfiil spor yapanlar yöne
timde sorumluluk yüklenmiş olacaklardır.

Federasyonlar iş hacimlerine göre (7), (9) veya (11) üyeden kurulma
lıdır. Federasyonların seçimleri Olimpiyatlardan sonra ve 4 yılda bir ya
pılmalıdır. Kuruluş, Federasyonlarda yer alacak üye sayısının yarısından bir 
eksiği iki misli namzet göstermeli, bu namzetlerin yarısı asil, diğer yarısı 
ise yedek olarak federasyon kuruluna seçilmeli, Federasyon üye sayı
sının yarıdan bir fazlası ise yukarıda belirtilen şekilde kulüpler tarafından 
asi! ve aynı sayıda yedek üyeler olarak belirlenmelidir. Kuruluşun Yet
kili organı, Federasyon Hey etlerinin mucip sebep göstermek sureti ile va
zifelerine son verip yeniden seçime gidebilmelidir. Federasyon Hey'etine 
seçilen üyeler kndi aralarından bir Başkan sçmelidirler. Kuruluş her Federas
yona oya katılmayacak ücretli bir Genel Sekreter ve Hesap İşlerini yü
rütmek için bir Muhasebeci tayin etmelidir.

Federasyon Başkan ve Üyeleri fahri olarak vazefe görmeli, şu kadar 
ki kendilerine günün şartlarına göre Kuruluş tarafından bir fahri görev taz
minatı verilebilmeli, seyahatlerinde 1. Derecede Devlet Memuru Hakla
rından faydalanabilmelidirler.

Federasyonlar, faaliyet proğramiarını, bütçe ve kadrolarını Kuruluşa 
tasdik ettirdikten sonra, faaliyet programlarının tatbikinde tayinlerde, tes
bit edilecek usul dairesinde bütçe sarfiyatında, alımlarda ve iç ve dış ya
zışmalarda serbesçe harket edebilmelidirler Her Federasyon ihtiyacı kadar 
komite kurabilmesi, eğitim, hakem, lisans ve ceza mevzuları Federasyon
ların görevleri içinde olmalıdır.



Profesyonel spor dallarının ayrı bir Genel Kurulları bulunmalı, Heyet
lerini bu kurul seçmeli, o spor dalının Federasyon Başkanı bu Heyete Baş
kanlık etmelidir. Federasyon Gene! Sekreteri bu hey’ettede görev yapma
lıdır. Federasyonlar, mükafat ve para cezası dahil ceza verebilmeli'dirler.

4 — KURULUŞUN TAŞRA TEŞKİLATLAR! :

a) Bölge Müdürlükleri,
b) Bölge Danışma Kurulundan ibaret olmalıdır.

Bölgeler :

Her il, Kuruluşun bir faaliyet bölgesi olmalıdır.

Bölge Müdürlükleri:

Bölge Müdürlükleri merkezden yönetim sistemi ile çalışmalıdır.

Bir Bölge Müdürü ile yeteri kadar Bölge Muavini, Şube Müdürlükleri 
ile bürolardan teşekkül etmelidir. Bölge Müdürleri, Kanun, Tüzük, Yönet
melikler ile Kuruluşun direktifleri dairesinde, işleri yürütmek ve denet
lemekle yükümlü ve çalışmalarından Kuruluşa karşı sorumlu olmalıdırlar 
Daha uç birimlere kadar ulaşabilmek için,Kuruluş tarafından uygun görülen 
ilçelerde Bölge Müdürlüklerinin bir alt kademe teşkilat tarafından yürütül
meli, bu teşkilat Bölge Müdürlüğüne bağlı çalışmalardır. En uç birimlerde 
branş faaliyetlerini yürütecek olan ajanlar ve hey'etleri Bölgelerdeki o 
dalda faaliyet gösteren spor kulüpleri tarafından seçilmelidir. Federasyon
lar ve Ajanlar faaliyet proğramlarmm aynı yönelik olmasına dikkat edil
melidir.

5 — KULÜPLER :

Spor Kulüpleri, spor faaliyetinin düzenlediği ve uyguladığı esas birim
leridir. Kulüpler 1630 sayılı Dernekler Kanunu şümulünden çıkarılarak Spor 
Hizmetleri Teşkilatı bünyesinde yeni yapılacak model ve düzenleme için
de Kamu yararı niteliğinde Kurumlar şeklinde yeniden teşkilatlanmaiıdırlar.

Kuülplerin tesciline ait şartlar yönetmelik ile tesbit olunmalı, spor 
kulüplerinin kuruluşa dahil olması ve imkanlarından faydalanması, tescil 
edilmeleri şartına bağlanmalıdır.

Kulüplerin :

a) Mali güçleri, gelir kaynakları, aidat veren üye sayıları ve maddi 
varlıkları,



b) Sosyal ve eğitici güçleri,
c) Uğraşacakları spor dalları ve sporcu sayıları,

Kuruluş tarafından tetkik edilerek yeterli görüldüğü takdirde tescil 
edilmeli ve bu işlemler bir yönetmelikle tesbit olunmalıdır.

Profesyonel spor şubeleri olan kulüpler 1 yıl içinde Anonim şirket
leri kurmalı, 2 yıl içinde o spor dalında okulunu açmalı, 5 yıl içinde ça
lışma tesisini tamamlamalıdır.

6 — GİRİŞLER :

Kuruluşun gelirleri şunlar olmalıdır :

a) Her yıl bütçe kanunu ile Kuruluşa transfer edilmek üzere Devlet 
Bütçesine konacak ödenek,

b) Milli Bankaların yıllık bilançolarındaki net kârlardan ayrılacak 
hisse,

c)Genel Kurula dahil diğer kuruluş ve birliklerin yıllık bütçelerine 
konacak hisse,

d) Spor-Toto, Loto ve sair müşterek bahis gelirleri ve bundan son
ra uygulanacak her türlü şans oyunlarının gelirleri,

e) Kuruluş tarafından organize edilecek her türlü iç ve dış spor faa
liyetleri gelirlerinden hisse, Spor tesislerine giriş ücretleri kuruluş tara
fından tesbit edilmelidir.

f) Belediyeler ve Özel idarelerin Bütçelerine konacak hisse,

g) Otel, Motel, Kamp ve benzeri işletme gelirleri,

h) Yayın gelirleri,

i) Her türlü ilan, yardım bağış faiz ve reklam gelirleri,

]} Her türlü tesisler ile taşınır ve taşınmaz malların işletme gelir
leri, iştiraklerden elde edilen gelirler,

k) Taşınır, taşınmaz malların satışından elde edilen gelirler,

I) Spor Kulüplerinin kuruluşa ödeyeceği tescil ücreti ile Federas
yonlara ödenecek üye aidatı, itiraz ve ceza gelirleri,

m) Şirket haline gelmiş profesyonel Kulüpleri net karlarından hisse,

n) Spor kulüpleri dışında gerçek ve tüzel kişilerin sportif faaliyet
lerinin net karlarından hisse,



7 — YATIRIM VE İŞLETME MUAFİYETLERİ

Spor Kulüpleri ve diğer tüzelve gerçek kişiler her türlü spor tesisi 
yapabilmeli, gelir getirici yatırımlarda ve faaliyetlerde bulunabilmelidir- 
ler. Bu gayelerle taşınmaz mal sahibi olabilmeli, ancak gelir getirici faa
liyetlerden elde edilen gelirlerin tamamı yatırımın gayesine uygun spor 
faaliyetlerine dengeli bir şekilde ayrılış sarf etmelidirler. Bu amaçla ya
tırım projelerinin önceden kuruluşça onaylanması halinde, bütün yatırım 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulmalıdır. Projenin uygulanması ile 
ilgili kontrol kuruluşça yapılmalı, yatırım tutarı gider sayılmalıdır.

Yurt içinde ve yurt dışında, gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenecek 
her türlü spor faaliyeti ile ilgili giderler, Kuruluşça ön müsaade verilmek 
ve belgelenmek kaydıyla masraf getirilebilmeldir. Bu konudaki gelirler 
hertürlü gergi, resim ve harçlardan muaf olmalıdır.

Gerçek ve tüzel kişilerce Kuruluşun da müsaadesini almak kaydıyla 
yurt dışından ithal edecekleri hertürlü spor araç ve gereçleri gümrük ver
gi, resim ve harçlarından muaf olmalıdır.

Fiilen spor hizmetlerine tahsis edilen ve bunların niteliklerini taşıyan 
her türlü spor tesisleri, bina ve arazi vergisi ile sair her türlü vergi, resim 
ve harçlardan muaf olmalıdır. Spor tesislerinin tapuya tescilleri, bunlara 
ilişkin ayırma, birleştirme ve cins tashihi gibi işleri de bu muafiyete da
hil olmalıdır.

Kuruluşun hertürlü hak, alacak, gelir ve işlemleri ile bunların tahak
kuk tahsil ve ödemelerine ait kağıt, makbuz ve ilanlar ile kuruluşun ge
lirleri dahil her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olmalıdır.

Kuruluşun taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve gelirleri hacize- 
dilememelidir. Kuruluşun malları Devlet malı sayılmalıdır.

Kuruluşun mal varlığı, 3530 sayılı kanunla kurulmuş Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğünden intikal edecek nakit, taşınır ve taşınmaz mallar 
ile hertürlü değerlerden meydana gelmelidir.

8 — ŞEHİR İMAR PLANLARI :

Belediyler, hazırlanacak şehir imar planlarında, spor tesislerinde ayrı
lacak yerlerin tesbitinde Kuruluşun mütalaa ve teklifini esas almalıdırlar. Bu 
şekilde tesbit edilen imar planlarının spor tesisleri ile ilgili kısımları üze
rinde Kuruluşun izni olmaksızın değişiklik yapılmamalıdır.



500 kişiden fazla eleman çalıştıran Kamu, Tüzel ve gerçek kişilerin 
spr tesisi yapmaları ve bu tesislerde mütehassıs eleman istihdam etme
leri zorunlu olmalıdır. Yapılacak tesisin niteliği, personel sayısı, çalışma 
alan ive tesisi yapanın mali durumu gözönüne alınarak Kuruluşça saptan
malıdır.

Bu tesislerin projeleri Kuruluşun görüşü alınmadan uygulanmamalıdır.

9 — ÜCRETLİ GÖREVLİ İZİN VE ÖDÜLLENDİRME :

Milli, temsili ve Beynelmilel müsabakalar ile sair tüm spor faaliyet
lerinin hazırlık ve müsabaka safhalarında görevlendirilecek yönetici antre
nör, hakem sporcu, öğretici ve diğer görevliler, Kuruluşun göstereceği 
lüzum ve talebi üzerine, Devlet Daire, Kamu Kuruluşları ile İktisadi Devlet 
Teşekküleri ve özel teşebbüs tarafından ücretli görevli izinli sayılmalı
dırlar. Bu kişilerin izinli oldukları süre içinde çalıştıkları iş yerlerindeki 
özlük hakları aynen devam etmeli, itibari ve fiili hizmet zammına tabi iş
lerle çalışan kişilerin bu haklarında aynen devam etmelidir. Bunların ay
lık, ücret ve yevmiyeleri ile her türlü kanunî alacakları, ücretli görevli izin 
süresince kendi daire müesseselerince ödenmelidir. Bu ücretli görev 
izinli süreler ilgililerin senelik ve mazeret izinlerinden sayılmalıdır.

Her kademedeki öğrenci sporcuların kuruluşça görevlendirilmesi ha
linde bağlı bulundukları teşekkül öğrencilik haklarının zayi olmaması için 
gerekli idari tedbirler alınmalıdır.

Kuruluş, hazırlayıcı bir yönetmelik çerçevesinde başarılı kulüp ve 
sporculara çeşitli ödüller verebilmelîdir.

Kuruluşun merkez ve teşkilatlarında teknik ve idari görev alanlara, 
bu görevi almalarını önleyici kanunun hükümleri uygulanmamalıdır.

10 — TAŞITLARDA İNDİRİM :

Kuruluşun faaliyetine katılacak sporcu kafileleri ile kuruluş tarafından 
faaliyetlerde görevlendirilen her türlü elemanlar kuruluşun merkez ve taş
ra teşkilatı tarafından verilecek resmi belge ile Devlet Sektörüne bağlı ve
ya Devlet sermayesine katıldığı müessese ve şirketlerce işletilen ulaş
tırma araçlarında % 50 indirimli seyahat etmelidirler.

11 — İNDİRİMLİ TARİFE :

Kuruluşa ait her türlü tesislerde kullanılacak elektrik enerjisine ve 
su bedeline indirimli tarife uygulanmalıdır.
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12 — İNTİKÂL HÜKÜMLERİ

3530, 4047, 7474 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmalı, 3530 sayılı 
kanun gereğince yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmelikler, yenileri yü
rürlüğe konuluncaya kadar geçerli olmalıdır.

Yeni hazırlanacak kanunun neşri tarihinde, belediyeler tarafından fiilen 
spor hizmetlerine tahsis edilmek üzere istimlâk edilmiş ve üzerinde spor 
tesisleri bulunan taşınmaz mallar, İlk kamulaştırma bedelleri ödemek sure
tiyle kuruluşa devredilmelidir.

Belediyelerin kendi mülkleri üzerinde kurulmuş olan spor tesislerine 
ait taşınmaz mallar ise fiilen spor hizmetlerine tahsis tarihindeki rayiç 
üzerinden kuruluşa devredilmelidir.

Mülkiyeti hâzineye ait ve üzerinde spor tesisleri bulunan hertürlü ta
şınmaz mallar bedelsiz olarak kuruluşa devredilmelidir. Bunların devir tarih
lerindeki kıymetleri, kuruluşun mal varlığına ilâve edilmelidir. Bu Kanunun 
neşri tarihinde yürülükte bulunan 6132 sayılı kanun ve buna ek 7000 sayılı 
kanunda yer alan hak ve selahiyetler taşınır ve taşınmaz mallar kuruluşa 
intikâl etmeli, bunların devir tarihindeki kıymetleri de kuruluşun mal varlı
ğına ilave edilmelidir.

Yeni çıkacak kanunda yazılı hususları belirtmek ve kanunun tatbik şek
lini göstermek üzere hazırlanan kuruluş tüzüğü en geç kanunun neşrini 
takip eden 6 ay içinde yürürlüğe konulmalıdır.

Bu kanunun uygulanmasında ve sporun başarıya ulaşmasında, üstle
rine düşen görevleri yapmayan kişi kuruluşlara müeyyideler uygulanmalıdır.

13 — İLKELER :

a) Sporun sanayi ve ticari yönden işletmecilik karakterine sahip 
olduğu için ülke ekonomisinde önemli bir yeri vardır.

b) Spor milletlerarası seviyede psikolojik etki, propoganda ve rek
lam aracı olarak da kullanılmalıdır.

c) Spor faaliyetlerinin düzenlenmesinde yöneticilerle spor yapanlar 
idari, mali, sınai ve sportif faaliyetlerde ortak sorumluluk taşımalıdır.

d) Mahalli idareler ve diğer kamu kuruluşları ülke çapında spor ak- 
tivlerinin ön planda destekçileri olmalıdır.

e) Ülke çapında her türlü spor organizasyonları, okullarda Milli 
Eğitim Bakanlığı, Üniversitlerde Yüksek Öğretim Kurulu, Silahlı Kuvvet- 
ler’de de Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile koordinasyon ve işbirliği sağlanarak yapılmalıdır.



14 — TEDBİRLER

a) Yeni yönetim ve organizasyonda, öğretim kurumlan (Temel öğ
retim, Orta Öğretim, Üniversite, Türk Silahlı Kuvvetleri ve gönüllü kuruluş
ların) ahenkli işbirliği ile, insangücü-Tesis-Araç Gereç toplumun ortak kul
lanımında olmalıdır. (1984)

b) Ülke sporunun planlamasından uygulanmasına kadar her kade
mede yetkileri tek elde toplayacak bir düzenlemeye gidilmeli'dir.

Ülkede spor hizmetleri her yönüyle politik etkinin dışında tutulacak, 
idari hüviyette «Özel Hukuk Hükümlerin tabii» bir kuruluş tarafından yö
netilmelidir. (1984-85)

c) Kuruluşun gelir ve giderleriyle ilgili bütün işlemler 1050 sayılı Mu- 
hasebe-i Umumiye, 2490 sayılı Arttırma-eksiltme Kanunlarına, Sayıştay vize 
denetimine ve diğer kanunlarda yer alan mali ve idari kısıtlamalara tabi tu
tulmamalıdır. 1984)

d) Spor kulüpleri, spor faaliyetlerinin düzenlediği ve uyguladığı temel 
birimlerdir. Kulüpler, Dernekler Kanununun kapsamından çıkartılarak spor 
hizmetleri teşkilâtı içinde yeni yapılacak bir model ve düzenleme içinde ka- 
mu yararı niteliğinde kurumlar olarak yeni'den teşkilatlandırılmalıdır. 
(1984-85)

e) Profesyonel spor şubeleri olan kulüpler 1 yıl içinde Anonim Şirket 
kurmalı, iki yıl içinde ilgili spor dalının okulunu açmalı, 5 yıl içinde tesis
lerini tamamlamalıdır. (1984-88)

f) 500 kişiden fazla eleman çalıştıran kamu, tüzel ve gerçek kişilerin 
spor tesisi yapmaları ve bu tesislerde uzman eleman istihdam etmeleri 
mecburi olmalıdır. (1984-88)
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA TEMEL KAVRAMLAR, 
DEYİMLER VE TARİFLER KOMİTESİ ÇALIŞMA RAPORU

«Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar, Deyimler ve Tarifler» adını 
taşıyan komitemiz, Komisyon tarafından belirlenen süre içinde müteaddit 
defalar yaptığı toplantılarda aşağıda ana hatları ile belirlenen raporu hazır
lamış bulunmaktadır.

Komitemizin çalışmaları sırasında konuya belirli bir kapsam içinde ba
kılmış, komite tarafından gerekli görülen kavramlar üzerinde durulmuştur.

Çalışmalar sırasında sporda her branş için geçerli olabilecek kavram 
ve tarifler üzerinde uzun süreli çalışabilecek ihtisasa dayalı bir komitenin 
gereği ortaya çıkmıştır. Ancak, bu şekilde sayısı yaklaşık olarak iki bini 
aşabilen kavram ve tarifler ortaya konabilir. Böylece, çeşitli suni farklılık
lar önlenerek dil birliği sağlanabilir. Spor branşlarındaki kavram ve tarifle
rin açık ve seçik bir hal alması ve istikrara kavuşması, uygulanacak spor 
eğitimi ve politikası bakımından da gerekli olan bir husustur. Bu gerçekleş
tirilemediği takdirde kavram anarşisi ile müspet bir noktaya varabilmek 
mümkün değildir.

Aslında komitemizin çalışmaları komisyonumuz için giriş niteliği taşı
maktadır. Komite olarak yer aldığımız komisyonumuzun da önceki komis
yon çalışmalarında ortaya çıkan önemli bir eksikliği gidermek amacı ile 
sporda ve beden eğitiminde temel kavram ve tarifler üzerinde durmayı ge
rekli gördüğü anlaşılmaktadır. Gerçekten önceki Plan Özel İhtisas Komis
yonu raporlarında bu konuda bir çalışma yapılmamış olması özellikle kav
ram anarşisini hafifletici bir eğilimin doğmasını önlemiştir.

Komitemiz çalışmaları sırasında birçok kaynağı gözönünde tutma ihti
yacı duymuş; gerek kavramları seçerken, gerek bunların tariflerini ortaya 
koyarken dar bir çerçeve içinde kalmamağa özellikle itina göstermiştir.

Bilindiği gibi, beden eğitimi ve spor iradeyi güçlendirerek insanın ken
di kendine güvenini kazanmasını sağlayarak şahsiyetin oluşmasımda kolay
laştırır. Kendi kendine güven duygusunun kazanılması başarı için şarttır. Be
den eğitimi ve spor ferdin keşif edilmemiş özelliklerini ve yaratıcı yönü
nü harekete geçiren bir önemli faktördür.

İnsanın beden ve ruh yapısını geliştirmek, iradeyi güçlü kılmak grup 
çalışmasını kolaylaştırmak, karşılıklı dayanışmayı sağlamak, kendine gü
veni yaratmanın yanısıra, ferdin toplum üyeliğini kazanması olan sosyal
leşmesinde de spor önem taşımaktadır. Toplum tesadüfen ve geçici olarak



bir araya gelmiş fert ve sosyal gruplardan kurulu bir insan yığını olarak 
düşünülmeyeceğine göre, fertler arasında anlamlı bir şekilde gelişmesi 
gereken sosyal ilişkiler ağına yaptığı katkı büyüktür

Bir eğitim faaliyeti olarak da değerlendirbilecek olan beden eğitimi 
ve spor ortak amaçları dile getirebilme gücünü ve takdir edebilme duy
gusunu ortaya çıkarmaktadır. Bunların yanısıra, spor, anlayış ve sorum
luluk taşıyabilme ve işbirliği içinde düzen sağlama kabiliyetini de geliştir
mektedir. Sebatlı ve enerjik olmayı sağlaması, sosyal gruba ve topluma 
mensubiyeti değerlendirebilme gücünü ferde kazandırmakla, fer ile top
lum ilişkilerini daha ahenkli kalmaktadır.

Bir başka açıdan sportif faaliyetler fertlere sosyal hareketlilik sağla
yarak toplumda sahip oldukları statüyü yükseltici, tamamlayıcı bir etki de 
yapmaktadırlar. Gelişen sportif faaliyetler yoluyla fertler ve sosyal gruplar 
arasındaki etkileşim dolayısıyla meydana gelen sosyal süreç, rekabet-ça- 
tışma veya mücadele-işbirliği-uyum-bütünleşme’yi kapsamaktadır.

Temel Kavramlar ve Tarifleri :

t — Beden Eğitimi: İnsan bütününü oluşturan fiziki, ruhi ve zihni 
niteliklerin bulunduğu yaşın ve genetik kapasitenin gerektirdiği verim gü
cüne ulaştırılması için rekabet olmaksızın yapılan faaliyetlerin tümüdür.

2 — Spor : Yenme ve muktedir olma gibi insan iç güdüsünü tatmi
nini amaç edinen belirli kurallar içerisinde yapılan rekabete dayalı Sos- 
yalleştirici-bütünleştirici fiziki, zihni ve ruhi faaliyetlerin bütünüdür.

3 — Yarışma: Belirli kurallarla ferden yapılan zaman, ağırlık, mesafe 
ve teknik beceri gibi ölçülerle sonucu belli olan sportif faaliyetlerdir.

4 — Yarışmacı: Bu faaliyetlere katılanlara verilen addır.

5 — Müsabaka: Belirli kurallarla birden fazla ferdin yine birden faz
la ferde karşı yaptığı zaman, ağırlık, mesafe ve teknik beceri gibi ölgü- 
lerle sonucu belli olan sportif faaliyetlerdir.

6 — Müsabık: Bu faaliyetlere katılanlara verilen addır.

7 — Oyun: Her yaş kesitindeki ferdin kendi iç dünyasında meydana 
gelen ve hareket iç güdüsünden kaynaklanan kuralsız faaliyetlerdir.

8 — Sportif Oyun: Oyunun belirli kural ve aletlerle bir başka gruba 
yenme ve yetkin olma amacı ile yapılmasıdır.

9 — Oyunlar: Beynelmilel seviyede belirli aralıklarla yapılan her çe
şit müsabaka ve yarışma türünü kavrayan sportif organizasyonlardır.

10 — Amatörlük: Beden eğitimi ve spor faaliyetini maddi veya ben
zeri bir menfaat amacı gütmeme, yarışmaya katılma karşılığında toplanan 
hasılattan pay almama haline denir.



11 — Amatör: Beden eğitimi ve spor faaliyetini maddi veya benzeri 
bir menfaat amacı gütmeden yapan kimseye denir.

12 — Profesyonellik: Kendi veya başka bir şahıs için seyirci kabul 
ederek paralı seyirci önünde sportif müsabaka ve yarışmaya katılma karşı
lığında toplanan hasılattan pay almaya denir.

13 — Profesyonel: Bu türlü faaliyetlere katılan sporculara profesyo
nel denir.

14 — Kondisyon: Organizmanın o andaki yüksek bir performans düze
yindeki baskılara dengeli ve devamlı bir uyum sağlama halidir.

15 — Performans: Kişinin uyguladığı spor dallarında vardığı yüksek 
başarı düzeyidir.

16 — Antrenman: Ruhi ve organik verim gücünde en yüksek ve de
vamlı neticeyi elde etmek, onu ekonomik kullanmak için belirli bir hedefe 
yönelmiş planlı, sistematik çalışmalardır.

17 — Antrenör: Yukarıda zikredilen amaca yönelik olarak yetişmiş 
veya yetiştirilmiş amatör veya profesyonel olarak faaliyet gösteren kişidir.

18 — Jimnastik: Serbest veya sportif anlamda ferdin tüm organik 
ruhi ve sinir sistemini ahenkli kılabilmek için yapılan çalışmaların tümüdür.

19 — Motivasyon: Fertlerde var olan ve normalde ortaya konması 
karmaşık sinir sistemi ile önlenen gücün kullanılmasını sağlayan uyarıcı 
unsurladır.

20 — Doping: Kişinin normalde performans ötesi bir verim elde et
mesi için tehlikeli yan etkileri olan maddelerin organizmaya sokulmasıdır.

21 — Kitle Sporu: Her yaş kademesindeki insan için yeterli organi
zasyon, malzeme ve uygun çevre ortamı yaratılarak yapılan sportif faali
yetlerdir.

Knmite üyelerimizden Sayın Refik Tağay, Sayın Turgay Renkiikurt ve 
Sayın Yrd, Doc. Dr. Ahmet Yörük’ün değerli katkıları ile ortaya çıkan ça
lışmamızı saygı ile arz ederim.

TEDBİRLER :

Soor terimlerinin derlemesinde ve tarif edilmesinde Üniversitelerle 
müştereken bir Araştırma Komitesi kurulmalıdır. (1984-88)

Beden Eğitimi ve Sporda temel kavramlar, deyimler ve Tanımlar Plan 
dönemi sonuna kadar tesbit edilmelidir. Bunun gerektirdiği yayınlar hazır
lamalı ve basılmalıdır.



BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ARAŞTIRMA KOMİTESİ
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Başbakanlık
Sayın Avni Akyol
Devlet Planlama Teşkilatı
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Gençlik ve Spor Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı

Sayın Akyol,

«Beden Eğitimi ve Sporda Araştırma Komitesi» 28 Aralık 1982, 11, 21 
Ocak ve 4, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde Ruhi Sarıalp başkanlığında Doç. Dr. 
Pervin Clgun (Binyıldız), Dr. Çetin Gürses ve Halûk San’ın iştirakleriy
le toplanmış ve aşağıda başlıkları ve ekte ayrıntıları sunulan projelerin 
beşinci yıllık kalkınma planı çerçevesinde yürütülmesini teklif etme ka
rarı almıştır.

Derin saygılarımızla arz olunur.

Önerilen Araştırmalar :

Proje 1 — Sporcu performansının test ve araştırma merkezlerinin kurul
ması.

Proje 2 — Erken yaşlarda fizik yapı ve fiziki yeteneklere uygun spor dalı
na yönlendirme ve izleme merkezleri.

Proje 3 — Eğitim kurumlarınm beden eğitimi ve spor açısından reorgani- 
zasyonunu araştırma projesi.

Proje 4 — Beden eğitimi öğretim ve eğitim elemanlarının çağdaş ve stan
dart bir biçimde yetiştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışı spor eği
tim kurumlarıyle işbirliği araştırması.

Proje 5 — Beden Terbiyesi Kanununun yenilenme ve uygulanması.

Ruhi SARIALP Dr. Çetin GÜRSES Doç. Dr. Pervin OLGUN Haluk SAN
Başkan Raportör Üye Üye



Proje 1 — Sporcu Performansının Test ve Araştırma Merkezlerinin 
Kurulması 

1 — GİRİŞ VE PROBLEM :

Ülkemizde sporcu performansım fizyolojik verilerek göre sayısal de
ğerlerle saptayacak ve performansın gelişimini bu değerlere göre izleyebi
lecek tıbbi merkezler halen mevcut değildir. Bazı Tıp Fakülteleri ve bu 
fakültelere bağlı hastanelerde konuya, asli görevlerinin dışında bir me
rak sonucu giren tıp adamlarının çabaları ülkemizin bilimsel spor sorunu
na bir çözüm getirememiştir. Öyle ki en üst seviyedeki sporcularımızın 
performans kapasitelerine ait en ufak bir bulguya dahi rastlanmamaktadır. 
Performans kapasitesinin çeşitli fizyolojik testlerle belirlenmesi ve elde 
edilen bulgulara göre genel ve özel antrenman planlamalarının yapılması 
konusu ile halen sporculara hastanelerde zaman zaman yapılan genel sağ
lık muayeneleriyle bir ilişkisi yoktur. Teklif edilen sporcu performans test 
ve araştırma merkezlerinde aşağıdaki görevler yürütülecektir:

a) Çeşitli antrenman ve yarışma dönemlerinde Solunum-Kalp-Dolaşım 
ve diğer oksijen ileti sistem parametlerelerini fizyolojik testler yoluyla 
belirleyerek, sporcuların performans kapasitelerini saptamak.

b) Antrenman metodlarının etkinliklerini belirlemek, yüküm süresi, 
şiddeti, dinlenme aralıkları ve tekrar sayıları gibi antrenman elemanları
nı organizmadan fizyolojik testler sonucu alman bulgulara göre saptamak.

c) Cins ve yaş, yükseklik, soğukluk, sıcaklık gibi çevresel antrenman 
biçimi, beslenme, sürantrene gibi diğer önemli faktörlerin sporcu perfor
mans kapasitesi üzerindeki etkinliğini sayısal olarak belirlemek, önlemler 
almak.

2 — TEKLİFLER :

Önerilen fizyolojik testleri yapacak performans test merkezleri, Ergo- 
Spirometre, oksijen aleti sistemi parametrelerini, tansiyon, ısı, kalp vurum 
sayısı EKG kayıt üniteleri, bilgi işlem sistemleri gibi cihazlarla donanmış
tır. Bazı Tıp Fakültelerinde bu sistemler varsa da spor hizmetlerinde kul
lanılmamaktadır. En önemlisi yukarıda belirtilen performans problemlerini 
çözecek spor tıbbı ile uğraşan elemanların sayısı çok azdır, ve bunlarda 
başka görevlerdedir.



Sporda gelişmiş ülkelerdeki bu tür spor tıp merkezlerinin çalışma 
yöntemleri, görevleri, cihazları etüd edilerek sorun büyük ayrıntılar için
de çözümlenebilir. Sporcuya açık, aslı kadro elemanlarından oluşmuş, gö
revleri sürekli ölçme, değerlendirme, yönlendirme olan ve antrenörlerin 
eline her an en son bulgular ive tıbbi önerileri getiren bu merkezlerin 
kulak, göz, burun ve diğer klinik muayeneleri yapan hastane üniteleriyle 
görev açısından hiçbir ilişkisi bulunmadığının ve anılan merkezlerin spor 
tıbbında en büyük payı aldığını ayrıca belirtmek yararlı görülmektedir.
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Proje 2 — Erken Yaşlarda Fizik Yapı ve Fizikî Yeteneklere Uygun Spor 

Dalına Yönlendirme ve İzleme Merkezleri

1 — GİRİŞ VE MES’ELE :

Günümüzde beynelmilel sportif yarışmalarına katılan ve birçok kez 
başarılı sporcuların yaşları giderek küçülmektedir. Özellikle bazı spor dal- 
larında erken yaşlarda eğitime başlamanın başarı faktörlerinden biri ol
duğu konusu tartışılamaz.

Öte yandan yalnızca şampiyonlar yetiştirmek için değil aynı zamanda 
sporu hayat için vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak benimseyen dinamik 
ve sağlıklı bir toplum yaratmak için de spora erken yaşlarda başlamanın 
gereği açıktır.

Ancak erken yaşlarda spora yönlendirme ve özellikle çocuğun ve ye
teneklerine uygun spor dalının seçimi ülkemiz için henüz çok az araştırıl
mış bir konudur. Spor için ayrılan imkânları geniş olan ülkelerde büyük 
çocuk kitlelerine her türlü spor imkanı sunulmakta çocuk bunlar içinde 
kendi yapı ve beğenisine uygun olana kaymakta, çocuğun yetenekleri tec
rübeli gözlemciler tarafından kontrol edilerek bu dalda çalışmaya devamı 
veya beğendiği bir başka spor dalma yönlendirilmesi sağlanmaktadır. An
cak ülkemiz gibi imkânları kısıtlı ülkelerle mevcut kaynaklardan optimum 
bir yararlanma söz konusudur.

Bu itibarla yönlendirme işleminde en az yanılma payı ile hareket et
mek gerekmektedir. Halen ülkemizde beden eğitimi ve spor açısından çe
şitli spor dallarına uyan erişkin erkeklerin dağılımı incelenmiş ve çeşitli 
yörelerde başarı ihtimali en yüksek spor dallarını belirleyen bir araştırma 
tamamlanmıştır. [TSV) araştırması). Çocuklar üzerinde yapılmış benzer bir 
araştırma bulunmamasına rağmen erişkinler için yapılan araştırmada ele 
alınan ve ömür boyu değişmeyen bazı kriterlerden hareket edilerek «Yön
lendirme» sözkonusu'olabilir. Ancak bu tarz yönlendirmenin longitüdünal 
araştırmalarla seçilecek pilot bölgelerde izlenerek sonuçlarının değerlen
dirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan spora yönlendirme konusunda ailelerin de şuurlandırıl- 
ması ve özendirici programların uygulamaya konulması gerekmektedir.

2 — TEKLİF :

Nüfus yoğunluğu ve sportif imkânları yeterli bulunan illerimizden baş
lamak üzere çocukların yapı ve fiziki yeteneklerine antropometrik öl
çümler ve motorik testler yoluyle uygun spor dalma yönlendirecek ve alı
nan sonuçları değerlendirecek bir araştırma grubu ve merkezin oluşturul
masıdır.



Proje 3 — Eğitim Kurumlarmın Beden Eğitimi ve Spor Açısından 
Reorganizasyonunu Araştırma Projesi

1 — GİRİŞ VE MES’ELE :

Eğitim kurumlarımızda beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin yeter
siz olduğu öğrencilerin beden, karakter ve moral niteliklerinin sporlar yo
luyla eğitilemediği bilinmektedir. Sporlar'daki gelişim ülkelerin kültür ve 
ekonomik seviyeye bağlı olduğu ve ülkemizde bu iki temel çarkı döndür
me gayreti içinde bulunduğuna göre spor sorununa çabuk bir çözüm geti
rilemez. Ancak denenmiş ve başarıya ulaşmış organizasyon modellerinin 
ayrıntılı olarak incelenip, ülkemiz şartlarına adaptasyonu ile çözüm hız- 
landırılabilir.

2 — TEKLİF :

Çağdaş ülkelerin her kademedeki eğitim kurumlarının beden eğitimi 
ve spor teşkilâtı, yönetici ve eğitici personel, ders planları ve kılavuz kitap
ları, saha, tesis ve malzemeleri ile işletme yönetmelikleri, ders dışı faali
yetleri, mali imkânlar gibi temel meselelere getirdikleri çözümler ayrıntı
lı bir biçimde araştırılarak şartlarımıza adapte edilebilir.

Bu amaçla beden eğitimi ve spor davamızı temelden kademeli bir bi
çimde çözümleyecek, başarısı kanıtlanmış b'rr çağdaş organizasyon ve yö
netim modelinin bulunması için bir reorganizasyon araştırma komitesinin 
kurulması teklif edilmektedir.



Proje 4 — Beden Eğitimi Öğretim ve Eğitim Elemanlarının Çağdaş ve 
Standart Bir Biçimde Yetiştirilmesi İçin Yurtiçi ve Yurtdışı 
Spor Eğitim Kurumlarıyla İşbirliği Araştırması

1 — GİRİŞ VE MES’ELE :

Halen spor akademi veya enstitülerinde her öğretim üyesi kendisine 
verilen ders konularını kendi imkânlarıyla işlemektedir. Genellikle, sporla 
evvelce ilişkisi bulunmayan ek görevli bu öğretim üyelerinin verdikleri 
derslerin de sporla ilgisi az bulunmaktadır. Bu mesele çözülemediği takdir
de saha, tesis ve diğer imkânları yeterli olsalar dahi iyi öğretmen ve ant
renör yetiştirme sorunu çözümlenemeyecektir.

2 — TEKLİF :
Spor da gelişmiş ülkelerin spor okullarındaki ders müfredatlarının, 

uygulamalı ve nazari derslerde okutulan kitapların ve yardımcı kitapların 
seçilerek dilimize çevrilmesi ve böylece öğretmen yetiştiren kurumları- 
mızda amaca yönelik, standart bir eğitimin sürdürülmesi gerekmektedir.

Yurtdışındaki ünlü spor eğitim kurumlarıyla sıkı bir işbirliği oluştur
mak çok ayrıntılı eş öğretim ve yönetim ilkesini kabul etmek, şimdiki 
ders kargaşası ve konu ilişkisizliği içinde kaçınılmaz görünmektedir.

Bu amaçla ileri ülkelerdeki spor eğitim kurulularımızdaki eğitim proğ- 
ramları, ders kitapları ile diğer yardımcı kaynakların incelenmesi ve iş
birliğini sürdürecek bir araştırma projesinin ele alınması teklif edilmek
tedir.

Proje 5 — Beden Terbiyesi Kanununun Yenilenme ve Uygulanması

1 — GİRİŞ VE MES’ELE :

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu 1938 yılında çıkarılmıştır. Bu 
kanunla tüm kurum ve bireylerin iyi bir teşkilât içinde üst seviyede spor 
yapmaları amaçlanmıştır.

Ancak değişen ve gelişen şartlar, yürütmedeki aksaklıklar uygu
lamayı yetersiz kılmış ve çeşitli zamanlarda yapılan düzeltme çabaları 
ise sonuç vermemiştir. Kurumlarda kendi anlayışlarıyla oluşan spor yö
netim ve politikaları disipline edilememiştir. Eğitim anlayışının dışında 
amaçlara yönelik çok zayıf uygulamalar genellikte kalmıştır. Ülke spor çarkı 
henüz tek ve güçlü bir elden döndürülememiştir.

2 — TEKLİF :
Sporun eğitim, hukuk maliye, yönetim ve organizasyon gibi temel 

kavramları üzerinde yetişmiş ferdlerden oluşan, bir komitenin kurularak, 
çağdaş ülkelerin bu konudaki kanun ve yönetmeliklerin araştırılarak mev
cut kanunun işler hale getirilebilmesi için ek ve değişikliklerin tesbiti 
veya kendi bünyemize uyan yeni bir (kanunun tekrar ele alınması 
gerekmektedir.



Sayın : Avni Akyoi 
Başbakanlık Plânlama Teşkilâtı 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Gençlik ve Spor Özel İhtisas Komisyonu 
Başkam

Beden eğitimi ve sporda 52 yıldan beri sürdürdüğüm meslek haya
tımda yaptığım incelemeler ve araştırmalar sonucunda edindiğim bilgi
lerle, Devletin Spor politikasında alınması gerekli olan tedbirler konusun
da hazırladığım teklif raporunu belgeleri ile birlikte takdim eder saygı 
ve sevgilerimi sunarım.

4 Numaralı
Beden Eğitimi ve Sporda Araştırma Komitesi 

Üyesi
Spor Yazarı ve Araştırmacısı 

Halûk SAN



BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ARAŞTIRMA 
VE BU KONU İÇİN TEKLİFLER

Spor ve beden eğitimi biribirinden ayrılmayan, içiçe olan ve birbirini 
tamamlayan tek kavramlı konudur.

Tarihin yazılmaya başladığı 6000 yıl öncesinden günümüze kadar ge
len belgelere dayanan incelemeler ve araştırmalar sonucunda, dünya yüzün
de ilk kez Türkler tarafından çıkarılan ferman dediğimiz bugünkü Bakanlar 
Kurulu kararları ve kanunlarla spora ve beden eğitimine yön veren teknik 
Ve yasal konular ortaya konulmuştur.

Osmanlı Türklerinde sporla ilgili ilk ferman, 1480 yılında Fatih Sultan 
Mehmetin oğlu İkinci Beyazıt tarafından çıkarılmıştır. Okmeydanınm spor 
sitesi olarak kurulmasını ön gören bu ferman Topkapı sarayı arşivindedir.

İlk spor kanunu ise 1702 (1114) Hicri yılında ikinci Mustafa tarafından 
yayınlanarak okçuluk bir takım kurallara bağlanmıştır. (Belge : 1)

ikinci kanun ise birinci dünya savaşı sırasında 1916 yılında çıkarıl
mış ve genç derneklerinin kuruluşunu 'düzenlemiştir. (Belge : 2)

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 2.5 yıl sonra 16 Ocak 1924 de 
ATATÜRK’ün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kabul ettiği 170 
ve 171 sayılı iki kararı ile Türk sporuna ilk kez Devlet yardımda bulunmuş
tur. (Belge : 3)

1938 yılında 3530 sayılı «Beden Terbiyesi Kanunu» Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul edilerek, Türk sporuna devletçe yön verilmiştir. 
(Belge : 4)

En son olarak, 7 kasım 1982 de milletçe onaylanan Anayasamızın 59 
uncu maddesi ile spor ve beden eğitimi anayasal bir konu haline getiril
miştir.

PROBLEMLER - MES’ELELER :

Anayasamızın 39 uncu maddesi :

«Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığım geliş
tirerek tedbirler alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı 
sporcuya korur.»



İşte Anayasamızın ön gördükleri, 16 temmuz 1983 den beri yürürlükte 
bulunan 3530 sayılı «Beden Terbiyesi Kanununun 21 ve 22 inci maddeleri 
ile de (Belge : 5)

Bütün problemler hâlâ bu iki maddenin aradan 45 yıl geçmesine rağ
men bütün anlamıyla uygulanamamasından ortaya çıkmış bulunmaktadır.

ALINMASI GEREKLİ TEDBİRELER - TEKLİF VE TAVSİYELER:

1 — İdari olarak : Bu iki maddenin ön gördüğü konuların, Anayasa
mızda da belirlendiği gibi uygulanması Devletin esas politikası olmalı ve 
uygulamayanlar için cezai müeyyedeler kanuna eklenmelidir.

2 — Mali olarak : Beden eğitimi ve sporun Anayasamızda olduğu gibi 
bütün vatandaşlarımıza yaptırılabilmesi ve 3530 sayılı Kanunun 21 ve 22 
nci maddelerini uygulamak için bütün Bakanlıklar ile kamu ve özel kuruluş
ların bütçelerine bu amacın tahakkukuna yarayacak bir bölüm konulması 
için bir kanun çıkarılmalıdır.

3 — Hukuki olarak : 3530 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki Merkez 
Danışma Kurulu, danışma niteliğinden kurtarılarak, bütün Bakanlıkların Müs
teşarları ile Milli Olimpiyat Komitesinden üç üye ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürü ile Federasyonların kendi aralarından seçecekleri beş başkanın 
katılmasıyle «Beden Terbiyesi Genel Müdürü ile Federasyonların kendi ara
larından seçecekleri beş başkanın katılmasıyle «Beden Terbiyesi ve Spor 
Yönetim Kurulu» adı altında kanuni, hukuki ve yetkili bir kurum haline ge
tirilmesi amacıyla bu doğrultuda değiştirilmelidir. (Belge : 6)

4 — Fonksiyonel - Çalışma Konuları ve Faaliyetleri : Bütün dünyada 
olduğu gibi spor federasyonlarının atamayla değil, o dalın Türkiye Birincilik
lerine katılan kulüpler tarafından seçilmesi bugünkü Beynelmilel Federas
yonların üyesi bulunduğumuz için statüleri gereğince zorunludur. Bu neden
le 3530 sayılı kanunun 7 inci maddesinin de bu doğrultuda değiştirilmesi 
fonksiyonel çalışma ve faaliyetleri bakımından zorunludur. Belge : 6)

5 — Organizasyon Yönünden : Sporun bütün yurda yayılması için genel 
ve özel olarak yapılması gereken organizasyonlar için şu tekliflerin göz 
yönünde tutulması Türk spor politikası bakımından zorunludur.

Gerek özel ve gerek kamu kuruluşlarının sporun gelişmesi için yapacak
ları çalışmalar ve kuracakları tesisler için vergi indirimi uygulanması ama
cıyla bir kanun çıkarılmalıdır. Esasen Anayasamızın 59 uncu maddesi Dev
letin başarılı sporcuları korumasını amirdir.



Bu itibarla; çıkarılacak yeni kanunda şu konulara yer verilmelidir.

a) Bir spor dalında şampiyon olanlara % 3, ikinci olanlara % 2, aynı 
kuruluş bir kaç spor dalında dereceye girerse misâlen (a) birincisi, (b) 

İkincisi, (c) üçüncüsü olursa % 6 vergi indirimi uygulanmalıdır.

b) Spor tesisi yapan kuruluşlarda aynı vergi indirimi uygulanmalıdır.

Bir spor salonu yapan kuruluşa % 1, bir stad yapan kuruluşa % 2, 
bir spor sitesi yapan kuruluşa %3 vergi indirimi uygulanmalıdır.

İncelemelerinin ve araştırmalarının sonuçlarını belgeleri ile birlikte 
saygılarımızla arz ederim.

4 Numaralı
Beden Eğitimi ve Spor Araştırma Komitesi 

Üyesi
Halûk SAN

1 — İLKELER :

a) Spor, yalnız şampiyonlar yetiştirmek için değil; daha çok, sporu, 
hayat için vazgeçilmez bir ihtiyaç veya alışkanlık olarak benimseyen di
namik ve sağlıklı bir toplum yaratmanın gereği olarak kabul etmek ana 
politika olmalıdır.

b) Anayasamızın 59 uncu maddesinin amir hükmü mucibince Devlet 
her yaştaki Türk Vatandaşlarını beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbir
leri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu 
korur, her türlü idari, mali ve hukuki tedbir ve düzenlemeler gerçekleştiril 
melidir.

2 — TEDBİRLER :

a) Üniversiteler ve spor teşkilâtımızda her yaştakiler için beden eği
timi ve spor araştırma merkezleri kurulmalıdır. (1984-88)

b) Beden eğitimi ve sporda eğitim elemanlarının çağdaş ve standart 
bir biçimde yetiştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı beden eğitimi ve spor 
araştırma ve eğitim kurumlan ile işbirliği yapılmalıdır. (1984-88)



Sayın: Avni Akyol
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Gençlik ve Spor Özel İhtisas Komisyonu Başkanı
Ankara

Sayın: Avni Akyol

Beden eğitimi ve sporda araştırma komitesi raporuna ek olarak şahsi 
görüşlerimi aksettiren ek raporumu da derin saygılarımla arz ederim.

Ruhi SAR1ALP

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ARAŞTIRMA KOMİTESİNİN EK ŞAHSİ RAPORU

Her kademedeki eğitim müesseseler! ile [ilk, orta, lise, üniversite) be
den eğitimi ve sportif faaliyetlere yer veren bütün kamu ve özel sektör ku
ruluşlarının çalışmaları arasında fikir birliği sağlamak ve yurt sathında 

dengeli bir beden eğitimi ve spor politikası tesis edebilmek için, Milli Eği
tim, Spor ve Gençlik ve Milli Savunma Bakanlıkları ile BTGM, TMOK ve 
Spor Kulüpleri, kamu kuruluşları, özel sektör, Üniversite Cumhurbaşkanına 
bağlı bir Spor Konseyi kurulması uygun mütalaa edilmektedir. Bu Konsey, 
genel planlamadan tesis yapımına kadar her türlü icra ve karar verme yet
kisini haiz olabilmek için kanunlarımızda bunu gerçekleştirebilecek gerek
li değişiklikleri yapabilmelidir.

Bu genel prensiplerin ışığı altında, her kademedeki eğitim kurumları- 
nın Beden Eğitimi ve Spor açısından Re-organizasyonu ile ilgili görüşleri
mizi sunuyoruz:

1 — OKUL MİMARİSİ :

Yeni inşa edilecek okulların mimarisinin, beden eğitimi ve sportif 
faaliyetler açısından, yöresel ve iklim şartları gözönünde tutularak, çağdaş 
eğitim felsefesi objektifi paralelinde uygulanması şarttır. Örneğin; Açık 
hava ve okul içi hareket sahalarının, kişi başına 6 metrekare düşecek şe
kilde planlanması gereklidir.



a) Teklif: Yöresel ve iklim şartları gözönünde tutularak hazırlan
ması gereken okul inşa planlarında; Üniversitelerimizin Mimarlık ve Mü
hendislik Bölümlerinin İlmî hizmetlerinden yararlanılması rasyoneldir.

b) Ayrıntılar: İç mimaride; duvar, tavan sıra ve zemin renklerinden 
koridorlara kadar her türlü dekorasyon öğrencinin başarısını etkilemekte
dir. Bu hususlar önemle dikkate alınmalıdır.

2 — Beden Eğitimi ve Spor Açısından Öğretim Elemanlarının 
Eğitilmesi

Yurdumuzun tüm köy okullarına ve gene il merkezlerine uzak bölgeler
deki ilk, orta ve liselerine uzman beden eğitimi öğretmeni sağlanamadığı 
gözönüne alınacak olursa, bu sorunun en pratik çözümü:

a) İlkokul öğretmenlerinin, öğrenci yaş gruplarına yöneJik «Beden 
eğitimi ve spor faaliyetleri» kursları görerek yetiştirilmesi. Misâl: Yaz 
kursları, sömestr tatillerinde açılacak uygulamalı seminerler gibi.

b) Okul-Aile Birlikleri bünyesinde bazı gönüllü üyelerin konuya eğil
mesi.

c) Okul çevresindeki mevcut imkânlardan yararlanılması ile sağla
nabilir.

3- -TESTLER VE NORMLAR :

a) Kişinin psikolojik ve fiziki durumunun tesbiti ve klasifikasyonu,

b) Kişinin kas gücünün hareket yeteneği ve sıçrama gücü testleri,

c) Genel güc ve kas direnci testleri,

d) Sür’at, çeviklik, ve fleksibilite yeteneği testleri,

e) Vücut Koordinasyonu ve denge testleri,

f) Kalp dolaşım ve solunum sistemlerinin pratik kontrolünü tayin 
edici testler,

g) Genel beceri testleri.

ve yukarda açıklanan testlerin yurt çapında kız ve erkek öğrenciler üze
rinde uygulanarak normlarının tayini (araştırma).



TESTLER VE NORMLAR KONUSUNDA BAŞ VURULACAK KAYNAK
MÜESSESELER

i) AAHPER (American Association for Health, Physical Education and
Recreation,

Adres: 120 16 th Street, north West U.S.A.

ii) İCHPER (International Council on Health, physical Education and
Recreation)

Adres : 1201 16 th Street N. W. VVashington 20036 D. C. U.S.A.

4 — BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AÇISINDAN OKUL PERSONELİNİN 
(Her Kademede) EĞİTİLMESİ :

Müstahdem, memur ve benzeri görevlilerin, beden eğitimi ve spor 
faaliyetleri konularında, öğrencinin başarısı açısından oryante edilmeleri 
gereklidir.

Bu oryantasyonun (ön bilgi) psikolojik, sağlık, işbirliği, teşvik ve yar
dım açısından okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmesi
gereklidir.
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İ L K  O K U L L A R

Okul İçi Organizasyon

Sağlık
Uzmanlığı

OKUL MÜDÜRLÜĞÜ

Danışma Kurulu

a)

Uzman Beden Eğitimi ve 
Spor Elemanı b)

c)

d]
Sportif ve Eğitici Oyunlar

f)
Folklor - Koreoğrafi ve 
Rekreasyon Elemanları g)

Milli Eğitim Müdürlüğünün 
temsilcisi

Okul Müdürü

Uzman Eğitimci

Okul aile birliği gönüllü tem
silci

Sağlık uzmanı (Doktor) 

Psikolog ve pedagog 

Test uzmanı



O R T A  O K U L  V E  L İ S E L E R

Okul İçi Organizasyon

OKUL MÜDÜRLÜĞÜ

Danışma Kurulu

(Okulun bağlı olduğu teşkilâtın 
Beden Eğitimi ve Spor prensipleri muvacehesinde ku- 
Departmanı Başkanlığı rulur).

Beden Eğitimi ve Sportif 
Faaliyetler Uzmanlıkları

Atletizm Uzmanı

Sportif Oyunlar Uzmanı

Folklor ve Koreoğrafi 
Uzmanları

Rekreasyon Uzmanları

Sporcu Sağlık 
Merkezi

Dış Münasebetler Uzmanlığı 
Departmanı



(Üniversite İçi Organizasyon)

ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DEPARTMANI BAŞKANLIĞI

Danışma Kurulu Sporcu Sağlık
Performans ve

Öğretim Görevlisi Ceck-Up Merkezi

Görevleri :

1. Mali îşler
Büro Yöneticiliği

3. Oyun alanları 
Yöneticiliği

Öğretim Görevlisi

Görevleri :

1. Oyun alanı Yöne
ticisi

l .  Yüzme havuzu yö
neticisi

3. Spor takımları yö
netim işleri sorum
lusu

4. Takımların gezi 
planlar sorumlusu

5. Yöneticilerin res
mi gezi planları so

rumlusu

6. Yaz programları 
sorumlusu

7. Kampların organi
zatör ve yöneticisi

8. Tıbbi malzeme so
rumlusu.

9 .  Sosyal faaliyetler 
sorumlusu (Konfe
rans, toplantı, zi
yafet v.b.)

Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi

Görevleri : Görevleri : Görevleri : Görevleri :
1. B.E. ve Spor poli-1. Univ. içi spor fa-1. Spor salonları yö-1. Bütün kollardaki

tikasmı yürütür. aliyetlerini düzen- neticisidir. yarım zaman çalış-
ler. tırıcılann Koordü-

natörüdür.



2. Futbol çalıştırıcısı-2. Müfredat hazırlan-2. Malzeme deposıı2. Atletizm çalıştın- 
dır. masında müdüre yöneticisidir. cısıdır.

yardımcı olur.

3. Yönetim ile çalış-3. Kurulacak araştır-3. Yüzme çalıştırıcı-3. Fizik kondisyon 
tırıcılar arasındaki ma bölümünden sidir. koordinatörüdür,
ilişkiyi sağlar. sorumludur.

4. Burs işleri ile meş4. Cimnastik çalıştırı4. Ağırlık çalışması
gul olur. cısıdır. çalıştırıcısıdır.

5. Detanm audiovisu- 
al eğitim araçları 
ile ilgilenir.

6. Gezileri düzenler.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DEPARTMANI BAŞKANLIĞI’na
BAĞLI BİR

Öğretim Görevlisi (daha vardır)

GÖREVLERİ :

1 — Dış ülke yayınlarını izler
2 — Enstitünün kamu ilişkileirni yönetir.
3 — Enstitü Bülteni
4 — Konu ile ilgili gazete
5 — Radyo
6 — Televizyon haberlerini toplar ve arşivler
7 — Mezunlarla (Alumni) ilişki kurar.

Not: Öğretim Görevlilerinde Aranacak Nitelikler :

1 — En az bir yabancı dili yeteri derecede bilmek,
2 — Beden Eğitimi Öğretmenliği niteliğine sahip olmak,

DİĞER ŞARTLAR :

1 — Öğretim Görevlilerinin beden eğitimi derslerini yürütmeleri «yarım-
zaman» esasına dayanır.

2 — Bütün spor dallarında yetkili «yarım-zaman» çalıştırıcılarının sağlan
ması zorunludur.

3 — Danışma Kurulu beş kişiden oluşur ve Üniversite Öğretim Üyeleri
nin arasından iki yıl için seçilir.

Ruhi SARJALP



ÜNİVERSİTELERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
DERSİ MÜFREDATINI GÖSTERİR ŞEMA TASARISI

Not: Spor hareketleri, ders dışı zamanlarda çalıştırıcıların yönetiminde 
devam eder.

1. Yüzme öğrenimi

2. Yüzmenin bütün stilleri

3. Suni solunum, ilk yardım

4. Kurtarma Yüzmesi

5. Kürek ve yelken

6. Scuba

Yüzme

% 25

Clmnastik

% 25

1. Genel Cimnastik

2. Izometrik

3. Ağırlık çalışması

4. Aerobik, anaerobik

5. Denge

6. Tatbiki Kuvvet

1. Futbol

2. Basketbol

3. Voleybol

4. El topu

5. Su topu

6. Eskrim

Sportif
Oyunlar

% 12.5

1. Hareket analizleri

2. Anatomi (basit)

3. Kinesyoloji (basit)

Teorik 4‘ HİjyCn 
% 12 5 '>' ^ Yardım

6. Spor yöneticiliği ve 
organizasyon

Atletizm
% 12,5

Ferdi
Savunma

1. Koşular

2. Atmalar

3. Atlamalar

1. Boks

2. Güreş

3. Judo

4. Karete

5. Taek-Won-Do

Ruhi SARIALP



PLANCININ GEREKTİĞİNDE YARARLANABİLECEĞİ ESERLER

1 — Administration of High School Athletics (Son Baskı)
Charles E. Forsythe ve İrvin A. Keller

Prentice-Hall, İne, Englevvood Cliffs, N. J.

2 — Modern School Athletics
Tom Mc Nab ed,

Üniversity of London Press Ltd.
St. Paul’s House, VVarvick Lane 
London EC 4 England

3 — Physical Education for Hiğh School Students
American association for Health, physical Education and 
Recreation

1201 Sixteenth Street, N.W. VVashington 6. D.C. U.S.A.

4 — Team Teaching, David Warwick

Üniversity of London Press Ltd.
St. Paul’s House Varvvöck Lan e London EC 4 England

5 — Fitness For Elementary Sohoole Children
Through Physical Education 
Vidctor P. Dauer

Burgess Publishing Company
Minneapoiis, Minnesota 55415 U.S.A.

Ruhi Sarıalp



SPOR HUKUKU KOMİTESİ

Komite Çalışmasına Katılanlar :

Başkan : Bülend SAVCI .

Üye : Kemal KAYA

Üye : Nef’i GÜVEN

Prof. Dr. : Erol CİHAN

Prof. Dr. : Süheyl CİHANER

Prof. Dr. : Metin EMİROĞLU



SPOR HUKUKU RAPORU



SPOR HUKUKU RAPORU

GİRİŞ :

Komitemiz çalışmalarına başlarken, spor sorununa çözüm getirecek 
veya en azından çözüm getireceği varsayılan, alınması kolay tedbirleri 
raporuna dercetmeye ve böylece şimdiye kadar kalkınma planlarında yer 
aldığı halde gerçekleştirilmek imkanı bulunamıyan tedbirlerden hiç değilse 
bir kısmının, bu plan devresinde gerçekleştirmek imkanım sağlamayı pren
sip ittihaz etmiştir.

Bu itibarla; tetkikatımız sırasında tesbit edilen eksikliklerin tümü 
rapora dercedilmemiş, olabirlik imkânı yanında, konunun ehemmiyeti 
de öncelikle nazarı dikkate alınmış, sade ve gerçekçi bir rapor tanzimine 
çalışılmıştır.

Genel görüşmeler sırasında 3530 sayılı Beden Terbiyesi yasasının 
son derece mükemmel hükümlere sahip olduğu ve ancak iyi işletildiğinin 
iddia edilemiyeceği hususu, hemen bütün konuşmacılarca teyit edilmiştir. 
Bu genel görüş açısı, esas bakımdan, komitemizce de benimsenmiştir. An
cak, tüm bunlara rağmen, kanunun iyi işletilmemiş olması yanı sıra, bu
günün şartlarına göre bazı ek hükümlere ihtiyacı olduğu da inkâr edilemez 
bir gerçektir. Komitemizin çalışmaları sırasında tesbit ettiği bu aksaklıkla
rın, bundan evvelki plan döneminde de aynen tesbit edildiğini görmek, gü
zel örneğini teşkil etmektedir.

Bu genel görüş bakışı altında tesbit ettiğimiz tavsiyeleri kendi başlık
ları altında aşağıdaki şekilde belirtmeye çalıştık.

1 — Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilât Kanunu :

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kuruluşundan bu yana bir teşkilât yasasına 
sahip olamamıştır. Teşkilât kanun tasarısını hazırlamış ve hükümete su
nulacak halde bulunduğu bilinmektedir. Her ne kadar 657 sayılı yasanın 
verdiği imkanlar içerisinde bir teşkilâtlanma yapılmış ise de, bunun kifa
yet etmeyeceği kanunî bir düzenlemenin şart olduğu izahtan varestedir.

Bakanlığın, yasa ile belirli ve günün icaplarına olduğu kadar, ilerideki 
gelişmeleri de kapsayacak, bir teşkilâta sahip olması kaçınılmazdır. Bu 
itibarla, Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilât Kanununun, bu plan döneminde 
gerçekleştirilmesi gerekli görülmüştür.



2 — Beden Terbiyesi Kanunu’na Ait Tüzüğün Değiştirilmesi :

Bilindiği gibi, 3530 sayılı yasaya göre hazırlanan Tüzük bir kez değiş
tirilmiş ve halen bu değişik şekliyle uygulama alanında bulunmaktadır. 
Bu tüzüğün, bu günkü şartlara göre kifayetli olduğu söylenemez. Bu tüzü
ğün tümünden yeniden eie alınması, gereken değişikliklerin yapılması zo
runlu görülmüştür. Özellikle, Spor Federasyonlarının beynelmilel kuralları 
göz önünde bulundurmak suretiyle faaliyetlerini sürdüreceği hususunda 
tüzükde bir hükmün bulunmasına şiddetle ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. Bi
lindiği gibi, milli federasyonlar, beynelmilel kuralların hak tanıdığı husus
larda kendi nizamlarını uygulayabilirler. Genelde uygulama, milletlerarası 
kurallara ve beynelmilel federasyonların tüzüklerine göre yapılmak zorun
dadır. Spor faaliyetlerini artık son derece beynelmilel ilişkilerle irtibatlı 
olarak yürütmek zorunluğu vardır. Bazı zamanlarda spor federasyonlarımız, 
böyle bir hükmün yokluğu dolayısiyle, beynelmilel kurallara göre yapmak zo
runda oldukları tasarrufları üst makamlara anlatamaz duruma gelmektedir
ler. Tüzükte böyle bir düzenlemenin yapılması, esasen uymakla mükellef 
olduğumuz bu kuralların belirli bir mesnedini teşkil ederek, spor faaliyeti
ni yürüten Federasyonlarımıza destek sağlayacak nitelikte olacaktır.

3 — Spor Faaliyetlerinin Spor Kulüpleri Aracılığıyla Sürdürülmesi :

3530 sayılı Yasanın, Anayasaya aykırılığı dolayısiyle iptal edilen eski 
13. maddesinin, bu iptal hükmü ile ilgisi olmayan ikinci fıkrası da maale
sef iptal kapsamı içine alınmıştır. Bu hüküm, 3530 sayılı yasanın ana da
marını teşkil etmekte iken, bu boşlpk yüzünden faaliyetlerin nasıl sürdü
rüleceği hususu boşlukta kalmıştır.

Bilindiği gibi, 3530 sayılı kanun, tüm spor faaliyetlerinin kurulacak 
spor kulüpleri eliyle yürütülmesi gereğini amaçlamıştır. Amma şu anda 
kanunda bunu belirleyen, yani fiili durumu kanuni bir görev haline getirmesi 
gereken hüküm mevcut değildir. Bu yasanın büyük bir eksikliğini teşkil 
etmektedir. Komitemiz, böyle bir hükmün mutlaka kanun veya yeniden dü
zenlenmesi tavsiye edilen tüzükde yer alması gereğine işaret etmeyi görev 
bilmiştir.

4 — Kiralama Uygulaması Mes’elesi :

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, stad ve spor tesisleri büfeleri
nin kiralanması dolayısiyle meydana gelen ihtilâflarda, büyük bir sıkıntı 
bulunmamaktadır. Bu büfeler, İhâle Yönetmeliğine göre kiralanmakta, kira 
süresi bir yılı kapsamakta ve fakat yıl sonunda kira aktinin 6570 sayılı 
Kanun’a tabi tutulması yüzünden, yerlerin tahliyesi mümkün olamamakta 
ve büfelerden değerleriyle orantılı gelir sağlanamamaktadır.
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Nitekim, Fenerbahçe Stadı büfesi ihalesinde meydana çıkan büyük 
kira bedeli tutarları, 6570 sayılı kanun nedeniyle tahliyesi mümkün olma
yan diğer büfelerden ne kadar eksik gelir temin edildiğini ortaya koymuş 
bulunmaktadır. Rakkamlar arasındaki farklılık çok büyük meblağlara var
maktadır. Misâlen Fenerbahçe’den yıllık 10 milyonluk bir kira karşılığı sağ
lanırken Mithatpaşa’dan 150.000 lira gibi, bu gün için komik olacak bir 

kira geliri sağlanmaktadır. Bu kira farklarının Beden Terbiyesini milyon
lara varan gelir kaybıyla karşı karşıya bıraktığı açıkça ortadadır.

Buna, zor olduğu takdir edilmesine rağmen, bir çözüm getirilmesi ge
rekeceği Komitemizce öngörülmüştür. Spor tesisleri büfelerinin 6570 sayı
lı kanun kapsamından çıkarılabilmesi için bir çalışma yapılmasının tavsi
ye edilmesi Komitemizce kararlaştırılmıştır.

5 — Hazine ve Belediye Taşınmazları Üzerindeki Spor Tesisleri :

Türkiye düzeyinde üzerinde spor kulüpleri ve bunların gerek kendi 
ve gerekse Beden Terbiyesi teşkilâtının yardımı ile kurulmuş büyük spor 
tesisleri olan hazine ve Belediye taşınmazları mevcuttur. Bu tesisler ku
ruluş tarihindeki şartlara göre izin ve devletin bu yoldaki dolaylı katkılarıy
la kurulmuşlardır. Bugün, değeri milyarlara varan bu tür spor tesisleri Hâzi
nenin ecrimisil ve Belediyelerin tahliye talipleri ile hayatiyetlerini kay
betme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu tesisler, Beden Ter
biyesi Kanununun ön gördüğü gençlere dönük ve amatörce uğraşlar ver
mekte, bağrına binlerce genci toplamakta ve büyük çapta sosyal spor 

yapımına katkıda bulunmaktadırlar. Bu spor tesislerine ait taşınmazların 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne kanuni olarak intikalinin sağlanması 
son derece olumlu görülmüştür. Bütün bu nedenlerle, hâzineye ait taşın
mazların bedelsiz olarak, Belediyelere ait taşınmazların ise, spor tesisinin 
ilk kurulduğu tarihteki değeri üzerinden Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne intikalini sağlayacak kanuni düzenlemeye gidilmelidir.

6 — Nazım İmar Planları ve Spor Tesisleri :

Bilindiği gibi, Nazım İmar planlarının yapımında spor tesislerinin ye
rini, plan üzerinde, tesbit etmek için dahi spor teşkilatıyla bir işbirliğine 
gidilmediği gibi, tesbit edilen ve plana alınan spor tesisleri yerlerinin, ge
ne teşkilatın haberi olmaksızın, değiştirildiği bir gerçektir.

Daha Nazım İmar planlarının yapımı sırasında bu planı yapanların, 
spor tesislerinin yerini tesbitte, spor teşkilatı ile işbirliği yapmasını zo
runlu kılacak kanuni'düzenlemeye mutlak bir ihtiyaç vardır. Bu kanuni dü
zenlemenin mutlaka kanun şeklinde olması büyük zamana bağlı olabilir. Bu 
kanuni düzenlemenin bir kararname ile bile sağlanabileceği kanaatine var
mıştır.



Türkiye’de gereken yere, ihtiyacı olan spor tesisini yapma esaslarını 
belirlemeğe yönelik ve Devlet Planlama Teşkilâtı’nın da önerdiği bir ça
lışmaya başlanmış iken, bunun Nazım İmar planlarının düzenlenmesi sıra
sında yapılacak işbirliği ile daha mükemmel hale getirilmesi, yerin tesbi- 
tinde iktisadi fonksiyonların nazarı dikkate alınmasına ve verimlilik esas
ların tesbitine de imkân verecektir.

Bütün bu sebeblerle Komitemiz, Nazım İmar Planlarının yapılışı sı
rasında spor teşkilâtının açık izni olmaksızın spor tesislerine ayrılmış yer
lerin değiştirilmesini önleyen bir amir hükme ihtiyacı olduğuna kesinlikle 
inanmıştır. Ayrıca bu yoldaki kanuni düzenlemelerin yukarıda da belirttiğimiz 
gibi sağlanabilmesi Bakanlıklararası bir koordinasyon kararı ile de gerçek- 
leştirilmelidir. Ama ne şekilde sağlanırsa sağlansın, bir nizamın getiril
mesi zorunludur.

7 — Beynelmilel Normlardaki Malzemelerin Temini :

Spor malzemelerinin temini her zaman için Türk Sporunun ilerlemesi
ne evvel olan bir faktör durumunu korumaktadır. Bilindiği gibi, her spor 
disiplininde, beynelmilel Federasyonlarca tastikli spor malzemesi ile mü
sabaka yapılabilmektedir. Müsabakalarda kullanılacak spor malzemelerinin 
normları bellidir. Yerli olarak imal edilen malzemelerin beynelmilel fede
rasyonlarca tasdik edilmemesi halinde bunların antrenmanlarda dahi kul
lanılması mümkün olamaz. Bu nedenle, standart spor malzemelerinin ya 
yukarıda belirtilen şartları haiz yanı tastikli malzeme olması lâzım, ya da 
bu malzemelerin yurda ithâli gerekir.

Filhakika, Devlet Planlama Teşkilâtının çok yakın ilgisi ile resmi ka
naldan yurda ithal edilecek spor malzemelerinden gümrük resmi alınma
ması bir Kararname ile sağlanmıştır. Ancak, kararname sadece Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşlar tarafından yapılacak ithalatı kapsa
maktadır. Halbuki, bugün bazı spor disiplinlerinde, spor alt yapısı olan 
kulüpler malzeme yokluğu yüzünden kendi branşlarında hiç bir çalışma ya
pamamaktadırlar. Diğer taraftan Federasyonlar ise, ithal ettikleri malzeme
ler ile ancak kendi müsabakalarının devamlılığını sağlayabilmekte, gerek 
bölgelere ve gerek kulüplere malzeme yardımı yapmaktan yoksun bulun
maktadırlar. Bu durum o spor branşlarında kulüp çalışmalarını, yani diğer 
tabiri ile sporun kitleye yayılabilmesini önlemektedir. İdman yapacak mal
zeme bulamıyan sporcunun, sadece federasyon müsabakalarında boy gös
termesi ise anladığımız mânâda sporun yapılmasına imkân vermemektedir.

Belli bir örnek göstermek gerekirse, Masa Tenisi, Tenis, Cimnastik, 
Eskrim spor dallarını saymak mümkündür. Yerli top beynelmilel normlara 
uygun değildir. Antrenman için bile kullanılamaz. Başka imkan da yoktur.



0 halde bir masa tenisi takımı, bir tenis takımı ve bu spora gönül verimiş 
gençler ne ile çalışacaklar, hangi malzeme ile bölge müsabakalarım yapa
caklardır? Bu problemin iki çözüm yolu vardır. Birisi yerli malzemenin bey
nelmilel normlara uygun yapılmasını özendirici tedbirler almak diğeri ise 
bu sağlanıncaya kadar sadece Federasyonla sınırlı olan ithal imkânlarını 
bölge ve kulüplere kadar indirebilecek tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Komitemiz, ilk etapta, gümrük tarifesini sıfıra indiren kararnamenin 
sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ona bağlı teşekkülleri kapsayan hük
mün, kısıtlayıcı ifadeden kurtarılması tedbirini önermektedir. Bölgelere ve 
kulüplere de spor malzeme imkanları tanınmalı ve bu suretle yapılacak 
ithalâttan da gümrük resmi alınmamalıdır. Böylece yerli imalâtın beynel
milel normlara uygun şekle dönüşmesi de teşvik edilmiş olacaktır.

Sayın Başkan,

Komitemiz yaptığı incelemeler sonunda, yukarıda kendi başlıkları al
tında sebeplerini belirlemeye çalıştığı hususların öncelikle ilke kararlan 
olarak nazarı dikkate alınması gerektiğine inanmış ve bu tedbirlerin alın
ması halinde sporda ilerlemenin daha mümkün bir hale geleceği kanaatine 
varmıştır.

Raporumuzun neticesinde tesbit edilen ilke kararlarını aşağıdaki şe
kilde takdirlerinize ve tasviplerinize sunuyoruz.

İLKE KARÂRLARI :

1 — Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilât Kanunu çıkarılmalıdır.

2 —- 3530 sayılı Kanunun tüzüğü yeniden ele alınmalı özellikle beynelmilel
kurallara uygun hizmet görülmesi gerektiği hususuna tüzükte yer 
verilmelidir.

3 —- Beden Terbiyesi Teşkilâtının faaliyetlerini spor kulüpleri eliyle yü
rüteceği hususunu belirtecek kanunî düzenlemeler yapılmalıdır.

4 — Üzerinde spor tesisi bulunan hazîne ve belediye taşınmazlarının
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne devrini temin edecek kanunî dü
zenlemeler yapılmalıdır.

5 — Spor tesislerinde kiraya verilen büfelerin 6570 sayılı Kanun kapsamı
dışında tutulması için kanunî düzenlemeler yapılmalıdır.

6 — Nazım İmar planlarının yapılmasında ve değiştirilmesinde Beden
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün muvafakat ve müsaadesinin aranma
sını sağlayacak kanunî düzenlemeler yapılmalıdır.



7 — Spor malzemelerinin ithalden gümrük resmi alınmaması hakkındaki 
kararname yeniden ele alınmalı, gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

Raporumuzu Genel Kurulun takdirlerine arz ederim.

Saygılarımızla,

SPOR HUKUKU KOMİTESİ :

Prof. Dr. Erol CİHAN Av. Kemal KAYA Av. Nefi GÜVEN

Av. Süheyl CİHANER Av. Bülent SAVCI
Başkan

Komisyon kararıyla aşağıdaki iki madde ilâve edilmiştir.

8 — Spor Hukukunun Yüksek Öğretim Kurumlarında bir bilim dalı olarak
okutulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

9 — Türk Spor mevzuatının derlenmesi ve anlaşılabilir bir dille kılavuz
haline getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

1984 İÇİN SPOR HUKUKU KOMİTESİ’NİN TEKLİFLERİ

1 — Spor Hukuku Alt Komitesinin teklifleri geçmiş plan dönem
lerinde, Bakanlık - Hükümet - Parlamento ilişkilerinin başarısızlığı yüzünden 
gerçekleştirilememiştir. Gençlik ve Spor, kanunî olarak alınması gerekli 
tedbirler konusunda TBMM’ne girememiştir.

Görüldüğü kadariyle bu kez de, seçimler sonrasındaki yeni Hükümet 
ve yeni Meclis beklenecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hukuk düzenlemelerini sayıca az hukuk
çuya ve Bakanlık mensubuna hazırlatmakla yetinmemeli, özel, kamu ve 
gönüiiü kuruluşların da görüşünü alarak hareket etmelidir. Böylece, uzun 
yıllara dayalı kanunlar hazırlanabilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığına, plan, bu tedbirleri yapmak yükümlülüğü 
vermeli, Bakanlık ve Genel Müdürlükteki tüm kanunî çalışmalar toparlan
mak, kamuoyunun ve yukarıda temas ettiğimiz kuruluşların da katkısı ile 
yeni Meclise sunulması için hazır hale hemen getirilmelidir. 1984 planına 
alınmalıdır.

Rıza SÜMER



SPOR HUKUKU KOMİTESİ

1 — İLKELER :

a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesin
de Bakanlık ve Genel Müdürlük Spor Kuruluşlarını, kamu, özel ve 
gönüllü kuruluşların mutlaka görüşünü almalı, bunu sıhhatli bir 
çalışma ilkesi olarak uygulamalıdır.

b) BTGM’nün faaliyetlerini, spor kulüpleri eliyle yürüteceği hükmü 
kanuna konmalıdır.

Nazım imar planlarının yapımında ve değiştirilmesinde, BTGM'nün 
olurunu gerektirecek kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.

2 — TEDBİRLER :

a) Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilât Kanunu çıkarılmalıdır. (1984)

b) 3530 sayılı BTGM Kanunu değiştirilmelidir. (1984)

c) 3530 sayılı Kanun'a bağlı Tüzük yeniden ele alınmalıdır. (1984)

d) Spor malzemelerinin ithalinde, gümrük resmi alınmamasına ilişkin 
Kararname yeniden ele alınmalıdır. (84-85)

e) Üzerinde spor tesisi bulunan hazine ve belediye gayrimenkulleri 
BTGM’ne, kanuni değişikliklerle devredilmelidir.



SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TALİ KOMİSYONU

Komite Çalışmasına Katılanfar :
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Üye : Dr. Özcan BOLCAN
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Üye : Zuhal SAYDAR
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Üye : Erdoğan OKÇU



SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ RAPORU

1 — GİRİŞ :

Ülkemizde her geçen gü nartan genç nesil kesiminin beden eğitimi 
ve spora yönlendirilebilmesi, ülkemizin genel ekonomik, kültürel ve sos
yal faaliyetleri paralelinde ve Anayasa’da yer alan «Spor ve Gençlik» 
olgusu içinde düşünmelidir.

Gösteri ve yarışmalarla spora ilgi ve rekabet isteği canlı tutulurken 
temel ilke teşkilâtlı ve İlmî biçimde kitlelerin spora aktif olarak katıl
malarını sağlamak olmalıdır.

Bu ilke çerçevesinde, çok amaçlı, olabildiğince çok kişinin kullanımı
na açık tesisler yaygınlaştırılmalıdır.

Her yaş kesiminde sağlıklı ve başarılı bir toplum yetiştirmek amacıy
la bölgelerin özelliklerine göre belirlenmiş olan spor dallarına ilişkin tesis
lerin planlanması zorunludur.

Bu planlamada, ihtiyaçtan fazla seyirci kapasiteli tesislere yer veril
melidir.

2 — DURUM TESBÎTİ :

Türkiye’de hiçbir spor tesisi bulunmayan 323 ilçe yerleşim merkezi 
bulunmaktadır.

Kamu ve özel Kurum ve Kuruluşlar ile bunların dışında kalan gönüllü 
ve diğer kuruluşlara ait spor tesislerinin sayıları, nitelikleri ve kullanım 
biçimlerinin belirlenmesi gereklidir.

Şu ana kadar yapılan çalışmalara göre, Beden Terbiyesi Genel Mü- 
dürlüğü’nün 67 il ve ilçelerde, çeşitli türde hizmette bulunan ve yapımı 
sürdürülen spor tesislerinin sayısı 900’e yaklaşmıştır. Milli Eğitim Bakan
lığına ait spor salonlarının sayısı ise 287 dir.

Bunun dışında 12 Eylül 1980'den sonra il, ilçe, bucak ve köylerden 
çok sayıda tesis yapım isteği gelmiştir.

Bu arada, spor tesislerinin çeşitli kesimler arasındaki kullanımında or
tak ilkeler ve dayanışma sağlanamamış, tesisler kullanılırken ihtiyaç fazla
sı boş zamanlar atıl olarak kalmıştır.



3 — PROBLEMLER

Başta her dereceli okullar olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlara ait 
spor tesisleri, ülke gençliği ve sporu yararına verimli ve ortak kullanılama
mış, konu sosyal bir olay olarak gündemde kalmıştır.

3530 sayılı Yasanın 21. maddesi işletilememiştir.

Kent İmar Planlarında spor tesisleri için yeterli seviyede arsa ayrılma
makta, tahsis edilen arsalar genelde nicelik ve nitelik açısından uygun 
olmayan yerlerde gösterilmektedir.

Özel ve kamu mülkiyetindeki arsaların kamulaştırılmaları ise güçlük
ler yaratmaktadır.

Devletin ayırdığı mali kaynakların yetersizliği ve başka nedenler tesis
lerin zamanında hizmete açılmasını geciktirmekte ve maloluş bedelleri he
saplananın çok üstünde bir rakama ulaşmaktadır.

Mevcut spor tesislerimizi, yeterli ve eğitilmiş eleman bulunmaması, 
hizmet içi eğitimdeki büyük eksiklikler, tesislerdeki kadro sayısının da az
lığı veya yokluğu, ek çalışma için ücret ödenememesi ve bunların sebeb 
olduğu bir planlamanın yapılamaması yüzünden verimli ve geniş bir kesi
me hizmet edecek şekilde işletilememektedir.

Spor tesislerimizin, özellikle kamuya ait olanlarının bakım ve onarım, 
bütçe, araç - gereç ve personel yetersizliği yüzünden istenen seviyenin çok 
altında gerçekleştirilmektedir.

4 — TEKLİFLER - İLKELER :

Bu plan döneminde çok amaçlı, ekonomik, yapımı kısa sürede tamam
lanabilecek, tip projeler hazırlanmalı işletmecilikte sağlanacak tasarruflar
da gözönünde bulundurulmalıdır. Bu tesisler, okulların ve nüfus ve sportif 
yapının elverişli olduğu yerlerde gerçekleştirilmelidir.

Tesisler, yerleşim merkezlerinin içinde veya çok yakınında planlanma
lı, ulaşım problemi bulunmamalıdır. Tesisler, sosyal ve yardımcı ünitelerle 
birlikte düşünülmelidir.

Ülke genelinde, uzun vadede gerçekçi bir Master Ana Planı hazırlan
malı, bu planda şu ilkelere uyulmalıdır.

a) Nüfus belirlenmesi,
b) Ekonomik durum,
c) Sosyal yapı,
d) Sportif yapı,
e) Hedef Grupları Önceliklerinin belirlenmesi,
f) Standartların tesbiti,



Metropol kentler ve kalabalık kentlerde yapılacak büyük ölçekli spor 
tesislerinin planlanmasında fizibiliteler gerçekçi bir araştırmaya ve etüde 
dayandırılmalıdır. Büyük yatırımlara gidilirken, gerekliliği çok iyi tesbit 
edilmelidir. Tesis yatırım politikası -ile ülke ihtiyaçları birbirine uyumlu 
olmalıdır.

İllere göre, tesis yapımına uygun yerler ve gelişim yöreleri ile yerle
şim kademeleri belirlenmelidir.

Belediyeler, Kent İmar Planlarında spor tesislerine mutlaka yer ayır
malı, bu yerlerin ve yapılacak tesislerin tesbitinde Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü’nün görüşü esas olmalıdır. Kamu ve özel kuruluşların ya
pacağı her türlü spor tesisleri konusunda Beden Terbiyesi Genel Müdürlü* 
ğü Koordinatörlük görevini yerine getirmelidir.

Toplu konut, turizm geliştirme, Sanayi Organize bölgeleri ile benzer 
yerleşim ve iş merkezlerinde spor tesisleri için yer ayrılmalı, bu konuda 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün görüşü esas olmalıdır.

Spor tesislerinin yapımında kırsal ve kalkınmada öncelikli yöreler 1. 
derecede gözetilmelidir. Devletçe tahsis edilecek yatırım ödenek yapı ke
sinlikle arttırılmalıdır.

Spor yatırımlarının tek merkezden yürütülmesi için Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü’nün uzman personel ile desteklenmesi sağlanmalıdır.

Kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğretim kurumlan, sendikalar, ko
operatifler, bankalar ve özel kuruluşların spor tesisleri yapmaları konusun
da kanunî düzenlemelere gidilmeli ve kanunî etkinlikler arttırılmalıdır.

Profesyonel dalı bulunan spor kulüpleri, 5. Plan dönemi içinde, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslar çerçevesinde tesis yap
malıdırlar.

Kamulaştırmalarda vadeli sistem geliştirilmeli, spor tesislerinin yapıl
dığı alanların re’sen tescili yoluna gidilmelidir.

Spor yapı mimarisi ve etraktürü ile fonksiyonu günün teknolojik şart
larına göre projelendirilmelidir.

Büyük toplulukların bulunduğu her dereceli okul ve üniversitelerle ka
mu ve özel kuruluşlara ait iş yerlerinde hizmet üniteleri ile spor tesisleri 
birlikte planlanmalı, günümüzde varolan eksiklikler ise belli bir planlama 
ile tamamlanmalıdır.

Spor - Toto'dan yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na aktarılan 
paylar, sadece spor alanlarında kullanılmalıdır.



Her derecedeki öğretim kurumlan ile kamu ve özel kuruluşların Spor 
tesisleri, belirlenecek esaslar içinde, ortak kullanılmalı, bu tesislerin ülke
miz ve gençliğimiz için büyük bir alt yapı kaynağı olduğu görüşünden ha
reketle, spor kulüplerinin ve halkın yararlanmasına açılmalı, mevcut tüm 
tesislerin kullanımında ivedilikle bir atılım yapılmalı, konu ile ilgili tüm il 
lerdeki planlama ve uygulamada Valilere yetki verilmelidir.

İşletmecilik verimli ve düzenli bir hale getirilmelidir.

Spor tesislerinin bakım, onarım ve işletmeciliğinin ekonomik ve düzen
li olarak yerine getirilmesi için, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Üretim 
ve işletmecilik yapabilecek döner sermayeli bir sisteme kavuşturulmalıdır. 
Genel Genel Müdürlüğe bağlı bölgelerde bu konuda atölyeler kurulmalıdır.

Devlet Personel Kanunu’nda Beden Eğitimi ve Spor sınıfı oluşturulmalı, 
bu sınıftaki elemanların ek çalışma ücretleri yeterli seviyede tutulmalıdır.

Türkiye Elektrik Kurumu ve öteki ilgili kuruluşlarca, spor tesislerinde 
elektrik su ve havagazı ödemelerinde yüzde 50 indirim uygulanmalıdır.

Belediyeler, her türlü amatör yarışma ve müsabaka gelirlerinden pay 
almamalı, profesyonel müsabakalardan da alacağı pay % 5'i geçmemelidir.

Küçük yerleşim merkezlerinde yapılan ve yapılacak spor tesislerinde 
mutlaka en az 1 eğitici ve öğretici personel bulundurulmalıdır.

TEKLİFLER

1 — Zirve sporunda çalışma ve hazırlık için spor tesisleri yapılmalı
dır. Tesis yapımında, dünyada mevcut spor mimarisinden yararlanılmalıdır

(Sinan ERDEM)

2 — 2008 yılında ülkemizde Olimpiyat düzenlenmenin düşünülmesi 
nedeniyle, Olimpiyat yeri tesbit edilmeli, plan ve projeler hazırlanmalıdır.

(Ali TOZKONMAZ)

3 — Milli Eğitim Bakanlığına ait tesislerin ortak kullanımına ilişkin 
birçok görevlinin belki de bilmediği bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu ne
denle, mülkiyeti kime ait olursa olsun, tesislerin ortak kullanılması görev 
ve sorumluluğunun İl Danışma Kurullarına verilmesi gereklidir.

(Ziya YİĞİT)

4 — Spor tesisi ve spor işletmeciliği kavramlarının tarifi yapılmalıdır.

5 — Spor tesisleri, gençlik ve kültür tesisleriyle birlikte düşünülmeli
dir. Tesislerden, sadece sporcular değil halkın da yararlanması sağlanma
lıdır. Öncelikle, amatör sporcular ve kulüpleri yararlanmalıdır.

(Özgen KARAYEĞEN)
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SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ

1 — İLKELER :

a) İllere göre tesis yapımında en uygun yerler tesbit edilmelidir.

b) İmar planlarında Spor Tesislerinde yer verilmeli, bu konuda BTGM' 
nün görüşü esas olmalıdır. Özel ve kamu kuruluşlarının yapacağı 
bütün tesislerde de aynı ilke uygulanmalıdır.

c) Toplu konut, turizmi geliştirme ve organize sanayi bölgelerinde 
de ekonomik, ucuz, açık-kapah, çok maksatlı tesisler bulunmalıdır.

d) Spor mimarisi geliştirilmeli, kamulaştırmada kolaylıklar getiril
melidir.

e) Her derecedeki öğretim kurumlan ile özel, kamu ve gönüllü ku
ruluşlara ait spor tesisleri, öncelikle okullara ve kulüplere olmak 
üzere, halka açılmalı, ortaklaşa kullanılmalıdır.

f) Spor tesislerinin bakım, onarım, uzman personel, araç-gereç gibi 
mes’eleleri çözüme kavuşturulmalıdır.

g) Tesislerde en az 1 eğitici ve öğretici eleman bulunmalıdır.

2 — TEDBİRLER :

a) İşletmecilik verimli bir hale getirilmeli, BTGM üretim ve işlet
mecilik yapabilecek döner sermayeli bir sisteme kavuşturulmalı
dır. (1984)

b) Elektrik ve havagazı ücretlerinde, spor tesislerinde % 50 indi
rim uygulanmalıdır. (1984-88)

c) Ülke çapında, uzun vadeli gerçekçi bir Mastar Ana Planı hazır- 
lanmalıdır. (1984-88)

d) Kamu ve özel büyük kuruluşlarla, sendika ve kooperatiflerin de 
tesis yapması için kanuni düzenlemeler yapılmalı, mevcut ka
nunlar etkin hale getirilmelidir. (1984-88)

e) Profesyonel dalı bulunan Spor kulüpleri 5. Pian döneminde tesis 
yapmalıdırlar. (1984-83)

f) Devlet Personel Kanunu'nda beden eğitimi ve spor sınıfı oluştu
rulmalı, bu elemanların ek çalışma ücretleri arttırılmalıdır. 
(1984-88)



BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMİTESİ
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BEDEM EĞİTİMİ VE SPORDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
TALÎ KOMİSYONU

Beden Eğitimi ve Sporda Eğitim ve öğretim konusunu iki bölümde in
celemek uygundur. Bunlar:

1 — Eğitim Kurumlar!

2 — Öğretmen, antrenör ve öğretim üyelerinin yetiştirilmesidir.

1 — EĞİTİM KURUMLAR! :

a) Bugünkü Durum :

1930 lardan günümüze dek Yüksek Öğretmen Okulları, Türk Sporuna 
değerli elemanlar kazandırmış fakat asli görevleri Ortaöğretime beden eği
timi öğretmeni yetiştirmek olmuştur. Daha sonra Gazi Eğitime paralel ola
rak Edirne, İstanbul Atatürk, İzmir Buea ve Diyarbakır Eğitim Enstitülerin
de de aynı tipte yetersiz eğitim yapılmıştır. Daha sonra 1976’da bu boş
lukları kapatmak amacı ile 19 Mayıs Ankara, İstanbul Anadoluhisarı ve Ma
nisa Gençlik ve Spor Akademileri kurulmuş ise de; kanununun çıkmaması, 
öğretim elemanlarının yetiştirilmesinde kalıcı ve amaca uygun bir sistemin 
uygulanmaması, mezunlarının istihdam problemleri ve politik baskılar Genç
lik ve Spor Akademilerinde beklenen gelişmeyi engellemiştir. 41 sayılı ka
rarname ile Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren Kuruluşlarımızın Üniver
site çatısı altında birleştirilmesi çok isabetli olmuştur. Hali hazırda Eği
tim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinde (Marmara, Gazi Ulu
dağ ve 9 Eylül) Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirilmektedir.

Tedbir ve Teklifler

(1) Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor bölümleri, her eğitim 
kademesinde ihtiyaç duyulan, çağdaş bilgileri alınış nitelikli beden eğiti
mi öğretmeni yetiştiren ve değişik spor dallarında antrenör, spor yöneticisi, 
planlayıcısı ve gençlik lideri yetiştirmeyi amaçlayan Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Fakülteleri haline getirilmelidir.

(2) Eğitim proğramları, bir beden eğitimi ve spor öğretmeni de bu
lunması gereken aşağıdaki dört özelliğe göre düzenlenmelidir.



a) Eğitim formasyonu
b) Sportif formasyon
c) İlmî hazırlık
d) Sosyal sorumluluk

(3) Üniversite gençliğinin zinde, sağlıklı ve dinamik bir ortamda ye
tişmelerini ve ayrıca ömür boyu uygulayabilecekleri egzersiz alışkanlıkla
rını kazanmalarını sağlayıcı zorunlu beden eğitimi programlarını planlamak 
ve gerçekleştirmek.

(4) Uzman getirerek özellikle Türkiye’de öğretim elemanı olmayan 
derslerin gerçekleştirilmesi, örneğin; Biyomekanik, sporda gözlem ve de
ğerlendirme, atletizm ve kürek gibi gerekmektedir.

(5) Beden Eğitimi ve Spor alanında lisans-üstü ve doktora eğitimi, 
alt yapı kurularak ve yeterli elemanlarla takviye edilerek belirli bir mer
kezde başlatılmalıdır.

(6) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak «Bölgesel Be
den Eğitimi ve Spor Eğitim Merkepleri» kurulmalıdır.

(7) Genç yaştaki üstün nitelikli sporcuların kaybolmamaları ve ye
tişmelerini sağlamak için yurdun belirli yörelerinde, tesisleri yeterli du
rumda olan Ortaöğretim Kurumlan «Spor Ağırlıklı Ortaöğretim» kurumlan 
şekline dönüştürülmelidir .

(8) Belediyelerin bünyesinde, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
«Eğitimde Koordinasyon ve Araştırma Müdürlüğü» ile müştereken çalışa
cak, Beden Eğitimi ve Spor Koordinatörlükleri kurulmalıdır.

(9) Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ordu Spor 
Teşkilâtı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü gibi Beden Eğitimi ve Spor
la ilgili devlet teşekkülleri yıllardır aralarında istenilen seviyede koordinas
yon sağlanmadan ayrı ayrı usullerle yönetilmiş ve bu durum Türk Spo
runun gelişmesine engel olmuştur.

Bütün uyarı ve gayretlere rağmen adı geçen teşekküller arasında is
tenilen koordinasyonun kurulamamış olması yüzünden ve bundan sonra 
Türk Sporunu tek elden yönetecek otoriter bir kuruluşa kavuşmak ama
cıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı «Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Konseyi» 
kurulmasını zaruri görmekteyiz.

2 — ÖĞRETMEN - ANTRENÖR ve ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 
YETİŞTİRİLMESİ :

a) Bugünkü Durum :

Şimdiye kadar Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirilmesine hem sayı, 
hem de nitelik bakımından gereken önem verilmemiştir. Halen mevcut Eği-



tim Fakültelerinin ilgili dallarında senede 500-600 kişi yetiştirilebilmekte- 
dir. Bugünkü durumda Ortaöğretimde 2680, Yükseköğretimde ise 1000 öğ
retmen açığı vardır.

Beden Eğitimi ve Sporun uygulamalı dallarında Yükseköğretim Ku- 
rumlarında ders verecek öğretim üyesi sayısı çok azdır. Uygulamalı dal
larda, öğretim dalının yamsıra spor bilimi esaslarından geçen spor bilimi 
yan dallarında da öğretim üyesi yok denecek kadar azdır.

Antrenör ve Monitörlerin özlük Hakları da açıklığa kavuşturulamamış
tır. Nitekim Devlet Personel Kanunu’nda da bu husus açıklığa kavuşturul
madığından bu kişiler Genel İdare Hizmetliler sınıfında istihdam edilmek
tedirler.

Ayrıca spor yöneticileri, gençlik liderleri ve tesis yöneticileri gibi alan
larda da boşluklar mevcuttur.

b) Tedbir ve Teklifler :

(1) Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Beden Eğitimi ve Spor 
multi - disipliner bir eğitim sistemi içinde ele alınmalıdır. Beden Eğitimi 
ve Sporun değişik alan ve konularında İlmî araştırmalar yapacak ele
manları yetiştirmek kaçınılmazdır.

Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yüksek Öğretim kademelerin
de eğitim verecek elemanlar yetiştirmenin yamsıra, spor kulüpleri, özel 
ve kamu kuruluşlarındaki spor faaliyetleri, özürlüler için spor, ceza evle
rinde spor rekreasyon (Gençlik Lideri) uzmanı, izci liderleri, spor yöne
ticileri yetiştirecek bir eğitim programının bir bütün olarak ele alınması 
zorunludur.

(2) Her eğitim kademesinde ihtiyaç duyulan çağdaş bilgileri almış, 
nitelikli Beden Eğitimi öğretmeni yetiştirmek ve Beden Eğitimi öğretmen
lerine bilgi ve görgülerini günün şartlarına göre yenilemek için hizmetiçi 
eğitim programları düzenlemek ve onları enaz bir spor disiplininden antre
nör belgesine sahip kılmak gerekmektedir.

(3) Değişik spor dallarında nitelikli antrenör, uzman, spor yöneticisi 
ve gençlik lideri yetiştirilmelidir.

(4) Bölgesel Beden Eğitimi ve Spor Merkezlerinde düzenlenecek hiz
metiçi ve telafi kursları ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun 
olanlarla daha önceden antrenörlük belgesi almış olanlar arasındaki farklar 
ortadan kaldırılmalıdır.

(5) Antrenör ve Monitör yetiştirilmesi spor federasyonlarının yöne
tim ve denetiminden alınmalıdır. Bu eğitim Beden Terbiyesi Genel Müdür-



lüğüne bağlı olarak çalışacak Eğitim Koordinasyon ve Araştırma Müdürlü’ 
ğü, Spor Federasyonları ve Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümleriyle işbirliği halinde önceden tesbit edilmiş eğitim programları ve 
kadroları ile kurulacak olan Bölgese! Beden Eğitimi ve Spor Merkezlerinde 
yürütülmeli ve sınavlar merkezi sistemle yapılmalıdır.

(6) Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin uygula
malı spor dallarındaki branş derslerini yürütecek öğretim üyesi eksikliği 
tesbit edilmeli eldeki mevcut elemanlar yanlış uygulamalardan kaynakla
nan ünvan ve hak mahrumiyeti giderilerek değerlendirilmelidir. Bu konuda 
ileri gitmiş ülkelerdeki uygulamalar esas alınarak yeniden düzenlenmelidir.

(7) Eğitim Fakülteleri, Spor ve Beden Eğitimi Bölümlerinde lisansüstü 
doktora ve akademik ünvanlara erişme yolları açılmalıdır.

(8) Devlet Personel Kanunu’na «Spor hizmetlileri sınıfı» ilâve edilme
lidir.

7 NOLU KOMİTE RAPORUNA 
EKLENMESİ KABUL EDİLEN TEKLİFLER

1 — Orta kademe idareci ve bütün spor dallarına hizmet verecek 
eğiticileri yetiştirmek üzere spor meslek liseleri açılması,

2 — Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde kulüp yöneticileri, Antre
nör, Sporcu, hakem ve diğer görevlilerin hizmetiçi eğitimi ve genel spor 
eğitimine tabii tutulması. Basın ve TRT ile işbirliği yaparak yönetim, sağ
lık, korunma, bakım, beslenme ve centilmenlik gibi temel konularda eği
time tabi tutulmaları,

3 — Eğitim Fakültelerine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölgelerinde 
öğretim eleman bulunmayan derslerin yapılması için yurt dışından ivedik- 
le eleman getirilmelidir.

4 — Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin Üni
versite Rektörlerine bağlı Yüksekokul veya Fakülte haline getirilmesi.

5 — Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor bölümü uygulamalı 
ders hocalarının YÖK Kanunu’nda değişiklik yapılarak üyesi olma imkân
larına kavuşturulması.

6 — Genç yaşta üstün nitelikli sporcuların yetişmelerini sağlamak 
için yeterli tesislere sahip ortaöğretim Kurumlan bünyesinde «Spor Ağır
lıklı Ortaöğretim» Kurumlan kurulmalıdır.



Komite Çalışmasına Katılanlar:

Başkan : Vahit ÇOLAKOĞLU

Üye : Ümit GÜNGÖR

Üye : Cemal ERBAY

Üye : Sami YAVRUCUK
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SPOR ARAÇ VE GEREÇLERİ RAPORU

1 — GENEL:

Sporcunun ilk ve en önemli ihtiyacı, yapacağı sporun araç ve gerecidir.

Yurt içinde imal edilen spor araç ve gereçleri, sporcunun İhtiyacına 
cevap veremediği gibi özendirici yanı da yoktur. Ancak hayat boyu spor 
yapan amatör kitlenin ihtiyacını görmektedir.

Bu gün yurdumuzda :

a) Spor Sanayii imalâthaneleri hemen hemen küçük atelyelerden 
ibarettir.

b) Olimpik ölçülerdeki spor malzemlerinin % 100'e yakın kısmı yurt 
dışında (kanunlu, kanunsuz yollarla) getirilmektedir..

c) Bu sanai için gerekli alt yapı tesisleri yok denecek kadar az ve 
dağanıktır.

d) Bu sanai ile uğraşan firmalar ekonomik yetersizlik içindedirler.

2 — TEDRSREIER :

Genel oiarak tedbirleri ü çetapta incelemek gerekir :

a) İvediklikle yapılması gereken, DEVLET MALZEME OFİSİ’ne dayalı 
bir «spor malzemeleri ofisi» kurmak,

b) Her malzeme için ayrı ayrı araştırmaların yapılıp, idari, mali, hu
kuki tedbirleri getirerek işi rayına oturmak,

c) İşi rayına oturttuktan sonra, ofisi müstakil bir şekle getirmek ve
ya Halka açık bir Anonim Şirket Halinde ihracata dönük olarak çalıştırmak.

(1) Devlet Spor Malzemeleri Ofisi marifeti ile özel Sektörün yetişe
mediği (araştırma sonuçlarına göre imalatı planlanan) bazı malzemeleri imal 
etmek veya malî teşvikte bulunmak veya işletmeciliğinde öncülük et
mek suretiyle yerli imalatı teşvik ve desteklemek.

(2) Federasyonların yurt içi imalattan tatmin olmıyacakları olimpik 
malzeme ihtiyaçlarım bu ofis aracılığı ile kanuni yollardan ithal etmek,



(3) Gene bu ofis aracılığı ile veya Devlet Planlama Teşkilâtı içe
risindeki bir fonla Spor Araç ve Gereçlerinin Milletler arası standartlara 
uydurmak amacı ile araştırmalarının yapılması gerekmekte olup bundan 
sonra da hangi malzemelerin yurt dışından ithali gerekir, hangi malzeme
lerin yerli olarak yapılması gerekmektedir kararına vararak uygulamaya 
koymak.

(4) Yurt içinde spor Malzemeleri Sanayii, bazı patentler alınarak ku
rulursa bunun genel ekonomiye katkısı, hele ihracaata dönük olursa % 20 
civarında olması gerekir. Bu meblâğ hiçbir zaman küçümsenemez. Bu işte 
çok kalındığından çabuklaştırılmasında milli menfaatler bulunmaktadır.

(5) Konfeksiyon-Trikotaj - Deri ve bir kısım Demir Çelikten mamul 
Spor Araç ve Gereçleri, Dikiş, Dokuma ve işlenmesi, Sümerbank ve 
M.K.E. gibi kuruluşlarla karşılanabilir.

(6) Kurulacak Spor malzemeleri sanayiinin % 50 civarında Turizm ge
lirlerini artırıcı katkısı olacağı düşünülmektedir.

Sami Yavrucuk Ümit Güngör Cemal Erbay Vahit Çolakoğlu

Üye Üye Üye Komisyon Başkanı



SPOR ARAÇ VE GEREÇLERİ

C) TEDBİRLER :

1 — Federasyonların kalite ve standart yönünden yurt içi imalatla 
geçrekleştiremedikleri Olimpik malzeme ihtiyaçları, Devlet Malzeme Ofisi 
aracılığı ile ve kanuni yollardan ithal edilmelidir. (1984-88)

2 — Devlet Malzeme Ofisi’ne bağlı bir «Spor Araç-Gereçleri Merkezi» 
kurulmalı, bu merkezde spor malzemelerinin ayrıcalıklı olarak araştırmaları 
yapılmalı, merkezin bağımsız bir şekle getirilerek, halka açık bir Anonim 
Şirket halinde ihracata dönük olarak çalışması sağlanmalıdır. (1984-88)

3 — Yine Ofis aracılığı ile ve TSE ile işbirliği yaparak, spor araç 
ve gereçlerinin milletlerarası kalite ve standartlara uydurulması sağlanma
lıdır. (1984-88)

4 — Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla imalâtı gerçekleştirilemeyen ve 
yapılan araştırmalar sonucu imalatı planlanan malzemelerin, diğer kuru
luşlarca yapımı teşvik edimelidir. (1984-88)
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SPOR FEDERASYONLARI VE SPOR KULÜPLERİ KOMİTESİ

Komite çalışmasına katılaniar:

Başkan Haşan POLAT

Başkan Yar. Jerfi FİRATLI

Raportör Bülend SAVCI

Üye Tolga YAĞIZATLI

Üye Mehmet İĞNEBEKÇİLİ

Üye Osman SOLAKOĞLU

Üye Fahiman AKDAĞ

Üye Rahmi MAGAT

Üye Rıza SÜMER

Üye Nejat KÖK

Üye Yalçın KARADENİZ

Üye Abbas KÖSELİ

Üye Sabri ALINAK

Üye Ferhan DİNÇER



FEDERASYONLAR VE KULÜPLER

1 — FEDERASYONLAR:

a) Federasyon Başkanları iş başına seçimle gelmeli, seçim sistemleri
ve şekilleri ayrıca tesbit edilmelidir. Seçimler dört yılda bir ve Olimpiyatları 
takiben yenilenmelidir.

b) Federasyonlara bir ölçüde idari ve mali özerklik sağlanmalı, en 
azından, mevcut mevzuatın imkân vereceği, rahatlatıcı tedbirler alınmalı, 
ve tavsiye edilmelidir.

c) Spor federasyonlarının müesseseleşmesi ana hedef olmalıdır. Bu 
itibarla; kadrolar yeniden elden geçirilmeli başta Genel Sekreter olmak 
üzere sözleşmeli ve branşında yetenekli personel kullanılması sağlanma
lıdır.

d) Federasyon Başkanları Genel Müdür adına kendi faaliyetleri konu
sunda bölgelere talimat verme yetkisine kavuşturulmalıdır.

e) Dünya ve Avrupa Spor Teşkilatlarına bağlı bulunmamız dolayısiyle 
dış spor temaslarının ayrı ayrı Başbakanlık Komisyonuna şevki önlenmeli
dir. Bu temasların toptan, komisyondan geçirilerek formalitelerinin kısıt
lanması sağlanmalıdır.

f) Halen bir yönetmelikle yürütülmekte olan ve 3530 sayılı yasaya 
aykırı olan profesyonel futbol faaliyetlerinin Futbol Federasyonu bünyesi 
içinde görmekle beraber, profesyonelliği kanunî bir 'dayanağa ihtiyacı oldu
ğu kanaatine varıldığından bu husus kanuna konulmalıdır.

g) Federasyonların yıllık faaliyet proğramları içinde yapmakları yurt 
içi ve yurt dışı seyahatlerinde ilgili devlet kuruluşları azami kolaylığı 
sağlanmalıdırlar.

2 — KULÜPLER :

a) Spor kulüplerinin kuruluş, yatırım, tesis vesair hizmet alanlarındaki 
özellikleri göz önüne alınarak, Dernekler Kanunu’nda ayrı bir bölüm altında, 
özel hükümlerle kurulması ve işlenmesi sağlanmalıdır.

b) Halen Ülkemizde mevcut spor tesisleri göz önüne alınarak kulüp 
kurabilme şartları yeniden tespit edilmelidir.

c) Kulüplerin spor teşkilâtına tescili sırasında ilgili federasyonların 
görüşü alınmalı, bu olmadan tescilleri yapılmamalıdır.

d) Kulüplerin teşekkül ve tescilleri ile ilgili yeni düzenlemeler getiril
melidir.



e) Halen sportif faaliyetler kulüplerimiz marifetiyle yürütülmekte ol
duğundan, bu teşekküllere gereken mali destek sağlayacak kanunî düzenle
melere gidilmeli, Dernekler Kanununun bu husustaki kısıtlayıcı hükümlere 
bertaraf edilmelidir.

f) Müessese kuüpleri ile diğer spor kulüplerin, arasında mevcut den
gesizlik giderilmelidir.

h) Profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüplerin, profesyonel 
şubelerinin idaresinde dilerlerse şirketleşmeye gidebilmelidirler.

i] Profesyonel futbol işlerinin, Futbol Federasyonunu bünyesi içinde 
oluşturulacak «Profesyonel Futbol Kurulu» tarafından yöneltilmesi sağlan
malıdır.

j) Kulüplerin mali ve sportif murakabesi önemle ve ciddiyetle sürül- 
melidir.

k) Gençlik ve Spor Bakanlığı-Beden Terbiyesi Genel Müdürlğü-Ordu 
Spor Teşkilatı-Milli Eğitim Bakanhğı-Y.Ö.K gibi devlet teşekkülleri yıllardır 
aralarında bir koordinasyon kurmada nayrı ayrı usullerle yönetilmiş ve 
bu durum Türk sporunun gelişmesine, öteden beri engel olagelmiştir.

Bütün ikâzlara, gösterilen gayretlere rağmen adı geçen teşekkülleri
miz istenilen koordinasyonun kurulamamış olması yüzünden ve tasvip gör- 
düğ ütakdirde yukarıda teklif ettiğimiz hususların zaman kaybedilmeden 
yerine getirilmesi amacı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı bir «Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksek Konseyi» kurulmasını zaruri görmekteyiz.

Teklifimiz kabul edildiği takdirde Türk sporunun tek elden yönetecek 
bu Otoriter kuruluşun sporumuza kısa zamanda sıhhate kavuşturacağına 
inanıyoruz.

Haşan POLAT 
Başkan

Terfi FIRATLI Bülent SAVCI Yalçın KARADENİZ
Asbaşkan Raportör Üye

Osman SOLAKOĞLU Fahiman ÂKDAG Sabrı ALINAK
Üye Üye Üye

Ferhan DİHÇER Rıza SÜMER
Üye Üye

Tolga YAĞİZÂTLİ Nejat KÖK Mehmet İĞNEBEKÇİLİ
Üye Üye Üye

(Katılmadı) (Katılmadı) (Katılmadı)

Rahmi MÂĞÂT Abbas KÖSELİ
Üye Üye

(Katılmadı) (Katılmadı)



FEDERASYONLAR VE SPOR KULÜPLERİ

1 — FEDERASYONLAR :

1938 yılında yürürlüğe giren 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre; 
Federasyon Başkanları Beden Terbiyesi Genel Müdürünün teklifi ve Genç- 
lik ve Spor Bakanının onayı ile atanmaktadırlar. Federasyon Başkanları da 
kurullarını bizzat tespit edip Beden Terbiyesi Genel Müdürünün onayına sun
maktadırlar.

Yani federasyonlar açısından ülkemizde merkezi otoriteye dayanan 
bir sistem uygulanmaktadır.

a] Federasyonlarımızın İdari Açıdan Aksayan Yönleri Şunlardır:

(1) Federasyonlarımızın çoğunda batılı anlamda Genel Sekreterlik mü- 
essesesi hala kurulamamıştır. Bunun bazı önemli nedenleri bulunmaktadır. 
Nitekim, yabancı dil bilen ehliyetli kişiler 3 ve 4. derece kadro ile tatmin 
olmaktadırlar. Teşkilât yan ödeneklerden tamamen mahrûm durumdadır. Do
layısıyla ehliyetli personelin gelmesi sağlanamamaktadır. Hatta mevcutlarda 
başka kurumlara geçmektedirler.

(2) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde 1976 yılında Daire Başkan
lıkları kurulmuştur. Zamanla Daireler suni olarak genişletilmiş ve araların
da yetki ve görev uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır.

Dairelerin gelişmesi ise federasyonların küçülmesine sebep olmuştur. 
Çünkü vasıflı personel dairelerce kendi bünyelerine alınmıştır.

(3) Fderasyonlarımızın mevcut problemlerinden birisi de teknik ele
manların (Antrenör-Teknik Direktör), futbol dışında yüksek ücret ve muka
veleyle istihdam edilememesidir. Nitekim 4 ila 13 derece maaşla ehliyetli 
spor hocalarını çalıştırmak, hatta işe almak mümkün olmamaktadır.

b) Teklifler :

Yukarıda arzedilen analizler, çözümlerini içlerinde bulundurmaktadır.

(1) Federasyon Genel Sekreterliklerinin batılı anlamda oluşturulabil
mesi için Genel {sekreter ve yardımcılarının kadro dereceleri yükseltilmeli, 
bunlara ikramiye, fazla mesai gibi yan ödeme imkanları sağlanmalıdır.

(2) İdari açıdan federasyonlar ihtiyaçları bulunan personelle donatıl
malıdır.



(3) Teknik Direktör ve Antrenörler için yüksek ücretli sözleşmeli kad
rolar tahsis edilmelidir.

(4) Federasyonlara nisbi bir otonomi sağlayacak kanunî düzenleme
lere gidilmelidir.

2 — SPOR KULÜPLERİ :

Spor alanında gelişmiş ülkelerde sporcuların kaynağını genellikle okul
lar ve kulüpler teşkil etmektedir.

Bu kaynaklar açısından üzerimizdeki durum gözden geçirildiği zaman, 
olumlu bir tablonun ortaya çıktığım söylemek mümkün değildir.

1982 yılında yapılan tesbite göre Türkiye'de 2488 spor kulübü mevcut
tur. Mevcut 2488 spor kulübümüzün envanteri :

Gençlik ve Spor Kulübü : 2.203
Müessese Spor Kulübü : 30

Askeri Spor Kulübü : 66
İhtisas Spor Kulübü : 189

TOPLAM : 2.488

a) Spor Kulüplerimizin Bünyevî Durumu Analiz Edildiğinde Şu 
Özelliklere Sahip Oldukları Görülmektedir.

(1) Mevcut spor kulüplerimizin çoğu futbol dışındaki diğer spor dalla
rına ilgi göstermektedir.

(2) Bazı spor kulüplerimizin kulüp merkezi dahi bulunmamaktadır. 
Bunlar ticarethanelerden veya kahvehanelerden yönetilmektedir.

(3) Faal spor kulüplerimizin üye sayıları çok azdır. Bunlar gençlere 
yönelmek yerine belirli ve sınırlı sayıda bazı kişilere imkan vermemekte
dirler.

(4) Spor kulüplerimizin yönetim kurullarında görev alanlar, spor ko
nusunda genellikle yetenekli kişiler değildir.

(5) Profesyonel şubesi olan kulüpler borçları yüzünden amatör dallara 
önem vermektedirler.

(6) Spor Kulüplerimizin tesis ve finansman yönünden yetersizdir.



b) Alınan Tedbirler, Teklifler :

(1) Spor kulüplerinin suni artışa itibar edilmemiştir. Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 9 Haziran 1981 tarih ve 1981/41 sayılı genelgesiyle, böl- 
gelerin tesis ve imkanları dikkate alınmadan ve gerekli araştırmalar yapıl
madan kulüp sayılarının arttırıldığını belirterek, spor saha ve tesislerinin 
miktar ve nitelikleri yeterli duruma gelmedikçe kalifiye öğrenci sağlan
madıkça, spor araç ve gereçleri temin edilmedikçe yeni kulüp tesciline 
gidilmeyeceği direktifini vermiştir. (Müessese kulüpleri bu genelgenin dı
şına bırakılmıştır).

Gençlik ve Spor Bakanlığı da 23 Temmuz 1981 tarih ve 1981/43 nolu 
genelgelerinin ikinci maddesinde;

«İlçe, bucak ve köylerde spor kulübü kurulmamış ise Beden Terbiyesi 
Bölge Başkanlığına yapılacak başvuru ile yöre ismini alan spor kulübü 
kurulması sağlanacaktır. Ancak spor kulübü enflasyonundan kaçınılacaktır» 
talimatını vermişlerdir.

(2) Son yıllarda petrol krizi ve diğer nedenlerle bütün dünya'da yay
gınlaşan enflasyon, spor faaliyetlerinin de son derece pahalılaşmasına yol 
açmıştır. Özellikle kamp, malzeme ve ulaşım ücretlerinin yükselmesi kulüp
lerimizi çok güç durumda bırakmıştır. Tabiatıyla tesis yapım maliyeti de 
artmıştır.

1976 yılında 3,5-4 Milyon liraya mal olan saha çimlendirme bugün 15 
milyon liraya yapılabilmektedir. Keza 1976 yılında 3-4 Milyon liraya mal 
olan spor salonları bugün artık 35-45 Milyon liraya çıkmaktadır.

(3) Amatör kulüplerimize kendi çabaları dışında bölge imkânlarıyla 
spor yapabilecekleri yerler, özellikle semt saha ve tesisleri sağlanmalıdır.

(4) Tesis yapımında kulüplere uzun vadeli ve çok düşük faizli kredi 
sağlama imkânları araştırılmalıdır.

(5) Kulüplere mutlaka toplu idare merkezi binaları yapılmalı bunlar 
tesislere yakın olmalıdır. (Bunların finansmanı Spor-Toto kupür ücretinden 
veya % 8 amatör hissesinden karşılanabilir).

(6) Son yıllarda müessese spor kulüplerinin kurulması sporumuz 
üzerinde çok olumlu bir etki yapmıştır. İmkânları geniş olan müessese ku
lüplerinin kuruluşunu teşvik edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan büyük 
bankalarımızın birer birer spor kulüpleri kurmaları memnuniyet vericidir.

İhtisas kulüplerinin kurulması ve güçlenmesi de büyük önem taşımak
tadır. Dolayısıyla bu kulüplere de gereken destek sağlanmalıdır.

Tolga YAĞİZATLI
Komisyon Üyesi



1984 PLANI İÇİN TEKLİFLER

1 — İlke ve tedbirlerin planlanması ve uygulanmasına 1984 yılında 
başlanmalıdır.

2 — Amatör dallarda faaliyet gösteren spor kulüplerine devlet yardımı 
1984 yılında gerçekleştirilmelidir.

3 — Federasyonlara belli ölçülerde özerklik tanınmalıdır.

4 — Tüm spor kulüplerinin eğitim ve denetimi için, eğitim yöne ağır 
basan bir planlama, 1984 yılında, kamuoyunun da görüşü alınarak yapılma
lıdır.

5 — Özellikle gençlik kulüplerine semtlerinde lokal kazandırmak ko
nusunda 1984 de planlama çalışmalarına başlanmalı, bunun için Gençlik ve 
Spor Bakanlığında çalışmaları sürdürülen yeni bir gençlik teşkilâtının kap
samı buna göre düşünülmelidir.

6 — Spor kulüpleri ve onların üst kuruluşları, kamu yararına çalışan 
kuruluşlardan sayılmalıdır.

7 — Federasyon başkanlarının seçiminde, bundan önce uygulanan usu
lün seçim kurallarına tam uyabilmesi için 1984 de tedbirler alınmalıdır.

Rıza SÜMER



FEDERASYONLAR VE KULÜPLER

1 — İLKELER :

a) Federasyonların müesseseleşmeleri ana hedef olmalı, kadroları 
yeniden gözden geçirilerek, sözleşmeli personel çalıştırmalarına 
müsaade edilmelidir.

b) Federasyonlara araç-gereç, uzman ve teknik eleman takviyesi ya
pılmalıdır.

c) Spor kulüplerinin eğitim ve denetimine önem verilmelidir.

d) Kulüplere, Devlet'desteği ile lokal kazandırılmalıdır.

2 — TEDBİRLER :

a) Federasyon başkanları seçimle işbaşına gelmeli, seçim sistem ve 
şekilleri ayrıca tesbit edilmeli, seçimler 4 yılda bir, Olimpiyat
ları takiben yapılmalıdır. (1984-85)

b) Federasyonlara bir ölçüde idari ve mali özerklik sağlanmalıdır. 
(1984-85)

c) Profesyonel futbol, yine Futbol Federasyonu’nun bünyesinde ka
nuni bir dayanağa kavuşturulmalıdır. Profesyonel Futbol Kurulu 
oluşturulmalıdır. (1984)

d) Profesyonel şubesi bulunan kulüpler, arzu ederlerse bu şubeler 
için şirketleşmeye gidebilmelidirler. (1984-85)



YARIŞMA ORGANİZASYONLARI VE YÖNETİM KOMİTESİ

Komite Çalışmalarına Katılanlar

Başkan

Başkan Yardımcısı

Raportör

Üye

Üye

Üye

Suphi BATUR 

Erdenay OFLAS 

Saip GARİBOĞLU 

H. Semuhi OR 

Nejat KÖK 

Sinan ERDEM



YARIŞMA ORGANİZASYONLAR! ve YÖNETİMİ

1 — GİRİŞ :

Bugün dünyada spor, milletlerin barış içinde yaşamalarını, geniş halk 
kitlelerinin birbiriyle kaynaşarak bedeni ve ruhi açıdan sağlıklı bir şe
kilde hayatlarını sürdürmelerini sağlayan en büyük araç olarak kabul edil
mektedir.

Bu büyük güç barışçı, bedeni ve ruhi esenliği ve boşalımı sağlayıcı, 
eğlendirici ve yönlendirici özelliklerinin yanında; bugün ülkelerin tanıtımı
nı gerçekleştiren en güçlü propaganda aracı ve ayrıca başlı başına bir 
ilim dalı haline gelmiştir. Ülkeler olarak ikili veya çok milletli yarışmalarda 
karşı karşıya gelmekle, adlarının mümkün olduğu kadar çok duyurulması
nı sağlamaya çalışmaktadırlar. Küçük ya da geniş kapsamlı organizasyon
lar birbirini izlemekle, yarışmalarda kazanılan başarılan kadar, organizas
yonların başarıları da büyük oranda propaganda vesilesi olabilmektedir.

Bu durumda ülkemizin de, mümkün olan en yüksek oranda, tüm medeni 
sistem ve usulleri kullanarak, planlı ve programlı bir şekilde spor orga
nizasyonları gerçekleştirmesi zarurî hale gelmiştir.

2 — DURUM TESBİTİ :

a) Genel Durum :

Ülkemizde milli ve beynelmilel yarışmaların organizasyonu esaslı 
bir temele oturtulmamış durumda sürdürülmektedir.

(1) Uzun vadeyi kapsayan plan ve program yapılmakta, dolayısıyla 
plan ve hazırlık dönemi çok kısa bir süreye sığdırılmaktadır.

(2) Bu tür yarışmaların organizasyonu tamamen kişilere bağlı olarak 
alınmakta ve düzenlenmektedir.

(3) Düzenleniş şekli ve kişilerin arzularına göre değişiklik göster
mektedir.

(4) Organizasyonlar arasında koordinasyon olmadığı, gibi organiza 
tör kuruluşlar arasında da koordinasyon yoktur.

(5) Bu organizasyonlarda gaye ve hedef tesbit edilmemektedir.
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(6] Genellikle tek dalda yapılan ve ikili karşılaşmalar şeklinde dü
zenlenen organizasyonlarda daha başarılı olunmaktadır.

b) Özel Durum :

(1) Zorunlu organizasyonlar: Balkan Şampiyonaları gibi döner sis
temle yapılması gereken yarışmaların bile kesin bir programı yoktur; yine 
kişilere bağlı olarak organizasyonlar yapılmaktadır.

(2) Zorunlu olmayan organizasyonlar.

(3) Olimpiyatlar

(4) Dünya Şampiyonaları

(5) Avrupa Şampiyonaları

Bu organizasyonlara, tesisler yeterli olmadığından ve büyük harcama
lar gerektirdiğinden, talip olunmamaktadır.

(6) Avrupa Kupası Final Müsabakaları : Halk tarafından gösterilen 
büyük ilgi ve organizasyonun başarılı olması gibi nedenlerle alınabilmek
tedir.

(7) Mahalli teşkilât birimlerinin kendi çabalarıyla ve karşılıklı olarak 
düzenlenen yurt içi ve yurt dışı ikili karşılaşmalar.

3 — PROBLEMLER

a) İdari :

(1) Organizasyonları gerçekleştiren kurumların idari yetkileri yoktur.

(2) Organizasyonda görevli üst komisyonla, alt komiteler arasında da 
yeterince koordinasyon sağlanamamaktadır.

(3) Organizasyonda görevli alt komitelerin birbirleri arasında da ye
terince koordinasyon sağlanamamaktadır.

(4) Genelde, çeşitli boyuttaki organizasyonların düzenlenmesi için 
temel ilkeler belirlenmediğinden, uygulamada farklılıklar ortaya çıkmak
tadır.

b) Mali :

(1) Uzun vadeye dayanan programlar yapılamadığından, bütçeye, dü
şünülen organizasyon için gerçekçi rakamlar konulamamakta; ödenek ye
tersizliği durumunda ise aktarma veya ek ödenek tahsisi zareleri aran
maktadır.



(2) Organizasyon ünitelerinin sarf yetkilerinin bulunmaması, mut
laka çeşitli kademelerden geçen onay alınmasının zorunlu olması, uygula
mada işlemlerin uzamasına ve zaman kaybına yol açmaktadır.

V
4 — ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER - TEKLİF VE TAVSİYELER :

a) İdari :

(1) Organizasyon yapan kuruluşlar arasında koordinasyonu ve den
geyi sağlayabilmek için; Milli Savunma, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Ba
kanlıkları ile BTGM, TMOK, TRT ile Üniversite temsilcilerinden ve kendini 
kabul ettirmiş seçkin spor adamlarından oluşan, Cumhurbaşkanına bağlı 
bir SPOR KONSEYİ kurulmalı; bu Konsey genel planlamadan tesis yapımı
na kadar her türlü konuda karar ve yürütme yetkisine sahip olmalı ve 
bunları gerçekleştirmesi için kanunlarda değişiklik yapılmalı,

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığı BTGM bünyesinde bir «Yarışma Or
ganizasyonları Müdürlüğü» kurulmalı,

(3) Bütün ülke için en az 4 yıllık, değiştirilemiyecek bir makroplan 
yapılmalı,

(4) Bu planda Milli yarışmalar, yerleri ve organizatör kuruluşlar gös
terilmeli; ferdi ve bölgevî etkilerle değişikliğe uğramasını engelleyecek 
tedbirler getirilmeli,

(5) Yarışmaların düzenlenmesi konusunda önce genel, sonra değişik 
dallara göre özel ilkeler tesbit edilmeli,

(6) Yarışmaların amaç ve hedefleri belirlenmeli,

(7) Organizasyonda görevli ünitelere, sorumluluklarıyla orantılı yet
kiler verilmeli,

b) Mali :

(1) Hazırlanan plan gözönünde bulundurularak, gerekli bütçe zama
nında ve tam olarak verilmeli,

(2) Ödeneklerin sarf yetkisi, organizasyonu gerçekleştiren üniteye 
ait olmayı, gereksiz formalitelerle zaman kaybı önlenmeli,

(3) Organizasyonlara gerekli mali kaynakların sağlanmasına yardım
cı olmak üzere, bir fon oluşturularak aşağıdaki konularda «Sporda gelir 
kaynaklarının arttırılması Komitesi’ne teklifte bulunulmalı,

(aa) 3530 sayılı B.T. Kanununun 21. Maddesi uyarınca 500’den çok 
işçi ve memur çalıştıran müesseselerin spor tesisleri yaptırmaları zorun*



ludur. Müesseseler bu tesisleri yapamıyorsa, bedelleri oluşturulmuş bulu
nan fona aktarılmalı,

c) Hukuki :
Yarışmalar için kurulacak organizasyon ünitesine kesin şekilde karar 

ve yürütme yetkisi verilmeli,
d) Fonksiyonel :
Çalışma konuları ve faaliyetler yönünden
(1) Organizasyonun kapasitesine göre değişik konularda alt komite

leri kurulmalı, bu komitelere mahalli idarelerden de temsilciler alınmalı.
(2) Yarışma yapılacak spor dallarına göre ayrı ayrı yürütme komite

leri kurulmalı bu komitelere tesis görevlilerinin de katılmaları sağlanmalı,
e) Organizasyon Yönünden :
(1) Genel organizasyon
[aa) Genel planlanmanın yapılması,
(bb) Değişik konularda kurulmuş alt komitelere yürütme yetkisinin 

verilmesi,
(cc) Yapılacak ara toplantılarında, gerçekleştirilenlerin gözden geçi

rilmesi,
(2) Özel Organizasyon
(aa) Spor dallarına göre ilgili, bilgili, ve tecrübeli kişilerden oluşacak 

yürütme komitelerine yetki verilmesi,
(bb) Komitelerce personel ve hakemlerin görevlendirilmeleri, gereki

yorsa eğitilmeleri,
(cc) Komitelere alınmış tesis ilgililerinin aracılığı ile tesis ve mal

zemenin amaç doğrultusunda hazırlanması,
(dd) Yarışmaların yapılması.

5 — SONUÇ :

Sonuç olarak, giriş bölümünde temâs edilen amaçlar gözönüne alınarak, 
planlanan organizasyonların gerçekleştirilebilmesi için, 4. bölümde «Alın
ması gerekli tedbirler, teklif ve tavsiyeler» başlığı altında sıralanan öne
rilerin sağlanması gerekmektedir. Bunlar bir arada olursa bir bütünlük teş
kil ettiğinden, tekliflerin tamamının birlikte değerlendirilmesi zorunludur.

1 — İLKELER :

Çeşitli boyutlardaki organizasyonların düzenlenmesi için temel ilke
ler tesbit edilecektir.

2 TEDBİRLER :

a) BTGM’nün bünyesinde bir «Yarışma Organaizsyonları Müdürlüğü» 
kurulmalıdır. (1984)

b) Bütün ülke için en az 4 yıllık bir «Makro-Plan» yapılmalıdır. (84)



BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YAYINLARINI TANITMA VE 
HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ

Komite Çalışmasına Katılanlar :

Başkan Necmi TANYOLAÇ

Raportör : Halûk SAN

Üye Doğan KOLOGLU

Üye : Ergun HİÇYILMAZ

Üye : Cüneyd KORYÜREK (Katılmadı)

Üye : Togay BAYATLI (Katılmadı)

Üye : Kemal DENİZ (Katılmadı)



BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YAYINLARI ■ TANITMA VE 
HALKLA İLİŞKİLER

1 — GİRİŞ :

Türk Sporunun gelişmesi, bilimselliğe, geçmişin araştırılmasına, tek 
nolojik süreç içerisinde çağdaş spora yaklaşımının sağlanmasına ve halkla 
bütünleşmesine bağlı olmaktadır. Çağdaş Spor kavramının en ince nokta
larına kadar incelenmesi, Türk toplumunun gene! problemlerden soyutlan
madan ele alınması, özetle dünle bugünün araştırılıp, yarma ulaşılması, 
bilimselliğin gereği olmaktadır.

2 — DURUM TESBİTİ :

Bir ülkede sporun kitlelere maledilmiş olması, o ülkenin sporda başa
rı kazanmasına direkt etken olmaktadır. Gene Sporda bu çizgiye ulaşmak 
için bir ülkede sosyo - ekonomik şartların uygun ve yüksek seviyede olması 
kaçınılmazdır.

Bir başka deyişle, spor toplumların ekonomik yapısı ve problemleri ile 
eşdeğer olmaktadır.

Ancak, sporu İlmî amaçlarla ele aldığımızda, temel amacın toplu
mun sağlığı olduğu görülecektir.

Bu itibarla, sporu topluma maletmek bu konuda bütün imkânları ve 
bütün araçları kullanmak gerekmektedir. Çocukları, gençleri ve aileleri 
spor konusunda güdümlemek ve özendirmek, toplumun ilgisini devamlı 
canlı tutmak önemli bir etken olmaktadır.

Bunun da yolu ^basılı, sözlü ve görüntülü spor yayınları ile toplumu 
gerçek amaca yönelik olarak etkilemek, spor faaliyetlerini tanıtmak, sağlık 
için spor toplum için spor kavramlarını halka maletmek ve basın ile iliş
kileri sağlıklı korumak çok önemli olmaktadır.

3 — PROBLEMLER :

Türk sporunun yönlendirilmesinde, Türk spor örgütü, Federasyonlar, 
Kulüpler, Sporcular, Yöneticiler, Teknik adamlar, Spor okulları ve Spor ya
zarları direkt rol oynamaktadırlar. Sporun topluma özendirilmesinde, yay-



gınlaştırılmasında, İlmî temellere oturtulmasında spor yazarlarına ve 
basına önemli görevler düşmektedir. Spor kuruluşları ile toplum ara
sında İlmî bir köprü kurulması, spor yayınları ile çağdaş görüşlerin 
ve yorumların kamuya yansıtılması gerçekten önemli bir görev olmakta
dır. Bu konuda spor teşkilâtları ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) 
tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde, İlmî 'usullerle sporun 
toplumla bütünleşmesini sağlıyacak yayın düzenine geçmesi zorunlu gö
rülmektedir. Bu aynı zamanda, bir politikanın da gereği olmaktadır.

Toplumla, kitle iletişim araçlarının ortak çalışmalarında, ülkemizde 
spor konularında yapılacak araştırmalardan sporun bugününden, gelecekte 
yapılmak istenenlerden, ileri ülkelerin spor görüş ve uygulamalarından ya
rarlanmak ve doğru görüş ve yorumları topluma yansıtmak, mevcut boş
lukları doldurmak, sporcunun da içinde bulunduğu toplumun bu konudaki 
özlemlerini gidermek zorunlu görülmektedir.

4 — ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER VE TAVSİYELER :

Özetlemeye çalıştığımız konuların düzenlenebilmesi için, İDARİ, MALİ, 
HUKUKİ, FONKSİYONEL ve ORGANİZASYON yönünden yapılacak çalışma
lar sırasıyla aşağıda özetlenmiştir.

a) İdari : Türkiye Spor Yazarları Derneği, Uluslararası Spor Yazar
ları Birliği’nin (AIPS) üyesidir. Beynelmilel Spor Yazarları Birliğinin (A!PS) 
yönetim kurulunda, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) de bir yö
netim kurulu üyesi bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye Spor Yazarları Derne
ği, bir kulüp olarak da faaliyet göstermekte, tesis, sporcu, yayın gibi ko
nularda İlmî çalışmalar ve araştırmalar ile Türk Spor Teşkilâtı’nın ve fe
derasyonlara yardımcı olmaktadır.

Yapılan çalışmaların ve araştırmaların kalıcı, gerçekçi ve uygulamaya 
hemen adapte edilebilecek yapıda olması bakımından Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü ile Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin birlikte bir «Spor 
Kültür ve Araştırma Merkezi» kurması gerekmektedir.

b) Mali : Spor Kültür ve Araştırma Merkezi’nin fonksiyonlarını ger
çekleştirebilmesine ödenek konmalıdır.

c) Hukuki : Spor Kültür ve Araştırma Merkezi’nin kurulabilmesi için 
bir kanun çıkarılmalıdır.

d) Fonksiyonel : Spor Kültür ve Araştırma Merkezi, Türkiye Spor Ya
zarları Derneği (TSYD), Beynelmilel Spor Yazarları Birliği (AIPS), Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü (BTGM) Federasyonlar ve bunların üyesi bu
lunduğu Beynelmilel Federasyonlar, Türk Milli Olimpiyat Komitesi



(TMOK) Beynelmilel Olimpiyat Komitesi (CIO) ve Türk Spor Kulüplerinden 
edinilecek bilgilerin, Spor Kültür ve Araştırma Merkezinin Tercüme, Yayın, 
Arşiv, Kütüphane, Müze, Araştırma, İstatistik ve Tanıtma ve Halkla İlişki
ler Servisleri aracılığı ile Türk Spor severlerine ve özellikle bütün Mille 
te aktarılarak, he ryaştaki vatandaşı İlmî spora özendirmeyi amaç edin
mesi bu hizmeti gayesine yöneltecektir.

5 — ORGANİZASYON :

a) Genel Organizasyon;

Türk Spor Teşkilâtı bünyesinde kurulacak olan, «Spor Kültür ve Araş
tırma Merkezi» 9 bölümden oluşacaktır.

Türk Spor Teşkilâtı ile Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin seçecekleri 9 
Bölüm Başkanı Kültür ve Araştırma Merkezi’nin yönetim kurulunu oluştu
racaklar ve teşkilâtın çalışma usulünü ve programını hazırlıyacaklardır.

b) Özel Organizasyon :

Spor Kültür ve Araştırma Merkezi’mn bölüm ve bürolarını, Türk Spor 
Teşkilâtı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği birlikte oluşturacaklar ve mer
kez için gerekli olan uzmanları atayacaklardır.

Bu Bölümler :

1 — Spor Araştırması ve Derlemesi Uzmanlar Bölümü,
2 — Spor Tarihi Uzmanlar Bölümü,
3 — Spor İstatistiki Uzmanlar Bölümü,
4 — Spor Çevirileri Uzmanlar Bölümü,
5 — Spor Yayınları (Dergi, Kitap, Film, Fotoğraf, Video) Uzmanlar

Bölümü,
6 — Spor Kütüphanesi Uzmanlar Bölümü,
7 — Spor Müzesi ve Arşiv Uzmanlar Bölümü,
8 — Basın ve Yayın Organları ile İlişkiler Uzmanlar Bölümü,
9 — Tanıtma ve Halkla İlişkiler Uzmanları Bölümü,

1 — İLKELER :

a) Kamu için beden eğitimi ve spor eğitici yayınları yapılmalı 
ve yayılmalîdır.

b) Yayın organları arasında koordinasyon kurulmalıdır.
c) Yayın organları gerçek manada yönlendirilmelidir.

2 — TEDBİRLER :

Spor Kültür ve Araştırma Merkezi kurulmalıdır. (1984)



DÜNYA SPOR ORGANİZASYONLARIYIM İLİŞKİLER TALİ KOMİSYONU

Komite Çalışmasına Katılanlar

Başkan

Başkan Yardımcısı 

Raportör 

Üye 

Üye 
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Üye

Sinan ERDEM 

Cüney’d KORYÜREK 

Nejat KÖK

Güner FRİK (Bulunmadı) 

Tolga YAĞIZATLI 

Togay BAYATLI 

Doğan KOLOĞLU



DÜNYA SPOR ORGANİZASYONLARI İLE İLİŞKİLER

1 — GİRİŞ :

SPOR, günümüzde insanlık tarihinde eşine rastlanmamış, büyük sosyal 
bir olay haline gelmiştir.

Ülkeler sporu, fertlerin bedenen ve fikren gelişmesini sağlayan bir ilim 
olarak kabul etmekte ve uygulamanın ancak İlmî metodlar ile kabul ol
duğunda hem-fikir bulunmaktadırlar.

Böylesine önemli bir İlmî sosyal bir olayda Türkiye’nin kendi içine 
kapanık bir sistemle yönetilmesi düşünülemez.

Bu sebepten ülkemizin dünyada mevcut tüm Spor Organizasyonları ile 
sıkı bir işbirliği içinde bulunması şarttır.

Bu teşriki mesai aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirilebilinir:

A) TEMSİL :

a) Üye Olma: Beynelmilel veya bölgesel önemli spor teşkilâtlarına, 
ülkenin ilgili kuruluşlarının muntazam bir biçimde üye olması,

b) Katılma: Üye olunan sportif organizasyonlara karşı sorumlulukları
mızın aksaksız yerine getirilerek, tertip edilen kongre ve toplan
tılara katılınması,

c) Görev: Bu organizasyonlarda tayin veya seçim suretile görev 
alındığında aksaksız bu vazifenin yerine getirilmesi,

B) SPOR POLİTİKASI :

a) Karara İştirak : Genel politika, kurallar, yarışmalar, statüler v.s. 
gibi konularda alınacak kararlara, şuurlu olarak oy vermek suretile 
katılınır.

b) Teklif Vermek : İlgilenilen konu ve ülkemiz açısından ileriye dö
nük teklifler hazırlanarak, bunların tatbik mevkiine konulması için 
gerekli çalışmaları yapmak suretile, politikanın tespitine yardımcı 
olunur.



C) TANITMA

a) Genel Faaliyette : Dünya Spor Organizasyonlarının çalışmalarına 
katılan yetenekli temsilcilerimiz, ülkemizi en iyi biçimde diğer 
ülke temsilcilerine tanıtabilecekleri gibi, sportif meselelerimizi de 
aktarabilirler.

b) Ülkemizde : Temsilcilerimiz sporun gelişmesi açısından alınan ka
rar ve tedbirleri, kural ve statü değişikliklerini ülkemiz spor teş
kilâtına aktararak, mükemmel bir şekilde görevlilerin gelişmeleri 
takip etmelerini sağlayabileceklerdir.

2 — DURUM TESBİTİ :

Dünya Spor Organizasyonlarını aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:

a) Devamlı Olanlar : Beynelmilel Olimpiyat Komitesi (CİO) — Bey
nelmilel Federasyonlar Kıtasal Organizasyonlar -Bölgesel Organi
zasyonlar- UNESCO Spor Teşkilâtı Özel Beynelmilel Organizas
yonlar. Türçı bu teşkilâtların alt komisyo nve komiteleri.

B) Geçici Oianiar :

Muayyen bir yarışmanın tertip komiteleri (Olimpiyat Oyunları Or
ganizasyon komiteleri gibi)

Türkiye’nin spor teşkilâtları bahse konu Dünya Spor Organizasyon
larının çoğuna üyedir. Ancak bu teşkilâtlarda görev almış, önemli 
mevkilerde bulunan az sayıda temsilcimiz vardır.

3 — PROBLEMLER :

A) TEMEL PROBLEMLER :

— Dünya Spor Organizasyonlarının statüleri, amaçları, teşkilatları 
Türkiye’de bilinmemektedir.

— Bu organizasyonlara üye olmak ve katılma şuursuz bir şekil
de yapılmaktadır.

— Temsilci olanların, görev alanların ülkemiz spor teşkilatında 
belirgin bir statüleri mevcut değildir.

— Temsilcilerin sık sık değiştirilmesi, bazen birkaç toplantıya il
gisi olmayan bir kişinin gönderilmesi, faaliyeti temelinden 
bozmaktadır.
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— Temsilciler teşkilâtlanmamıştır ve spor teşkilâtı ile koordinas
yon mevcut değildir.

B) İDARİ VE MAL! PROBLEMLER :

— Dünya Spor organizasyonları ile İlişkiler ülkemizde tamamen 
ferdi bir olaydır.

— Böyle bir görev üstlenenler, kendi gayretleri ile çalışmalarını 
sürdürmekte, faydalanma kısır bir seviye'de kalmaktadır. Bu se

bepten:

— Eğitim açısından çok önem arz eden bu konudan istifade yok 
denecek kadar azdır.

— Temsilcilerin veya görev alanların faaliyetlerini sürdürmeleri 
için gerekli mali destek yoktur.

— Çıkış izni, pasaport vs. gibi idari formaliteler, temsilcilerin gö
revlerini yapmalarına mani olmaktadır.

C) FERDİ PROBLEMLER :

— Temsilci seçimi ülkemizde tesadüflere bağlıdır. Önemli olan, 
konuya yaklaşımı lisan bilgisi, temsil niteliği gibi vasıfların 
seçimde rol oynamasıdır.

4 — ALINMASI GEREKEN TEDBÎRLER :

A) İDARİ :

a) Temsilci Seçimi : Temsil niteliğini haiz, geçerli lisan bilgisi olan 
ilgili bulunduğu spor dalına dönük özel bilgi ve tecrübe sahibi, öğ
renme ve gelişme vasfı olanların temsilci seçilmesi şarttır. ,v

b) Koordinasyon : Temsilcinin ilgili spor örgütü ile koordinasyonu 
sağlanmalı, spor teşkilatında yeri belli olmalıdır.

c) Süreklilik : Temsilcilerin görevleri devamlı olmalı ve değiştirilme- 
melidirler.

d) Destek : Temsilcilerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli 
olan izin, pasaport gibi idari kolaylıklar sağlanmalıdır.



B) MALİ

— Üye olunan Dünya Spor Organizasyonlarına taahhüt edilen eko
nomik vecibeler zamanında yerine getirilmeli,

— Temsilcilerin faaliyetlere katılma masrafları için bütçede fasıl 
ayrılarak gerektiği biçimde karşılanmalı ve temsilcilik yalnız 
ekonomik imkânları olanlara inhisar ettirilmemelidir.

— Kongre ve toplantılar zaman zaman ülkemizde yapılmalı ve 
bunlar için ödenek ayrılmalıdır.

C) HUKUKİ :

Temsilcilerin statüsü kanun ve yönetmeliklerde belli edilmelidir.

D) FONKSİYONEL :

a) Teşkilâtlanma : Dünya Spor Organizasyonları ile ilişkileri idare 
edecek, spor teşkilâtımızın içinde bir ünite kurulmalıdır.

b) Rapor verme zorunluğu Faaliyet gösteren temsilciler devamlı ola
rak bağlı oldukları üniteye gelişmeler konusunda rapor verme zo
runluğu getirilmelidir.

c) Koordinasyon Toplantıları : Temsilciler yılda asgari iki defa bir 
araya gelerek gelişmeleri hep beraber gözden geçirmeli, müşterek 
politikayı tespit etmeli ve yapacakları tekliflerle spor teşkilâtına 
yardımcı olmalıdırlar.

d) Organizasyon, Plan ve Program Çalışmaları : Bu başlık altında top
lanan bütün çalışmalarda temsilcilere ve görüşlerine yer verilme
lidir.

5 — SONUÇ :

— Sporun dünyadaki gelişmesini takip edebilme,

— Bu gelişmeleri ülkemize aktarabilme,

— Başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, tüm çalışmalarda ülke
mizi istifade ettirebilme,

— Ülkemizi tanıtma,
açısından Dünya Spor Organizasyonları ile geniş çapta bir iliş
kiye girmemiz, yetenekli temsilciler göndermemiz şarttır.
Ancak bu faaliyet teşkilâtlanmazsa, çalışmalar ferdi olur, faydası 
asgaride kalır.



BEYNELMİLEL SPOR KURULUŞLARI İLE 
İLİŞKİLERİMİZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının ilişkileri bulunan 
Beynelmilel Spor Teşkilâtı iki ana grupta toplanmaktadır. Bunlar Beynel
milel Bağımsız Spor Kuruluşları ile Beynelmilel Siyasî Spor Kuruluşlarıdır.

A) BEYNELMİLEL BAĞIMSIZ SPOR KURULUŞLAR! ŞUNLARDIR :

1 — Beynelmilel Spor Federasyonları :

Her spor dalma bir Beynelmilel Spor Federasyonu bulunmaktadır. Bun
ları bu birliğin (FİFA) mevcuttur. Bütün ülkelerin Millî Futbol Federasyon
ları bu birliğin (FİFA) mevcuttur. Tüm ülkelerin Millî Futbol Federasyon
ları bu birliğin üyesidirler. Diğer taraftan, FİFA'mn denetimde 5 kıtanın 
futbol konfederasyonları bulunmaktadır. Bunlardan Avrupa Konfederasyonu 
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)’dır. Türkiye Futbol Federas
yonu FİFA ve UEFA'nın üyesidir.

Diğer tüm spor dallarında da aynı şekilde Beynelmilel Teşkilâtlar ku
rulmuştur.

1981 yılı itibariyle, çeşitli Beynelmilel Spor Federasyonlarında 17 Türk 
üye bulunmaktadır. Bunlardan 4'ü icra komitelerinde, 13’ü ise Komisyonlar
da üyelik yapmaktadırlar.

2 — Akdeniz Oyunları İcra Komitesi :

Akdeniz’de kıyısı bulunan ülkeler arasında her 4 yıl bir Akdeniz Oyun
ları organize edilmektedir. Türkiye bu kuruluşun üyesidir.

3 — Beynelmilel Olimpiyat Komitesi (C.I.O.) :

Bu komite Olimpiyat Oyunları konusunda tek yetkili Beynelmilel kuru
luştur. Ayrıca, Amatörlük kurallarını da düzenlemektedir. Kendisine üye 
olan ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu oluşturmaktadır. 
Genel Kurul Başkanı İspanyol asıllı Antonio Sarnaranch’tır. Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi C.I.O’nun üyesidir.

4 — Beynelmilel Okul Federasyonları :

Orta seviyede okullar Beynelmilel Spor Federasyonu F.I.S. ve Üniver
siteler Beynelmilel Spor Federasyonu FİSU’ya Bakanlığımız üye bulun
maktadır. FIS Gimnastiade FISU ise Üniversite Oyunlarını düzenlemektedir.



5 — Bölgesel Organizasyonlar :

Genellikle coğrafi açıdan birbirine yakın olan ülkeler arasında Beynel
milel Bölgesel Organizasyonlar yapılmaktadır. Balkan Şampiyonaları Ka
radeniz Kupası vb. gibi,

S — Beynelmilel İzci Teşkilâtlar! :

Bakanlığımız Dünya ve Avrupa İzcilik Teşkilâtlarının üyesi bulunmak
tadır.

B) BEYNELMİLEL SİYASÎ SPOR KURULUŞLARI İSE ŞUNLARDIR :

1 — R.C.D. :

Bölgesel Kalkınma ve İşbirliği Teşkilâtı üyesi ülkeler arasında futbol 
dalında yapılan RCD Turnuvaları 1971 yılından sonra sekteye uğramıştır. 
Bu turnuvanın yeniden ele alınması beklenmektedir.

2 —- İslâm Oyunları İcra Komitesi :

İlk defa 1980 yılında Türkiye tarafından organize edilen I. İslâm Spor 
Oyunlarıyla İslâm Ülkeleri arasında oluşmuş bir Beynelmilel Teşkilâttır.

3 — Unesco :

Unesco bünyesinde ilk defa 5 - 1 1  Nisan 1976 tarihlerinde Paris’te 
Spor Bakanlığı Konferans düzenlemiştir. Bu konferansta UNESCO'nun Spor 
alanında da çalışmalar yapması için tavsiyede bulunulmuştur.

26 Ekim 3 Kasım 1976 tarihleri arasında Nairobi'de toplanan UNESCO 
Genel Kurulu, Bakanlar Konferansının tavsiyelerini olumlu bulmuştur. Ni
hayet, 24 Ekim 28 Kasım 1978 tarihlerinde Paris’te yapılan UNESCO 20. 
Genel Konferansında Spor Komitesinin kurulması kararlaştırılmıştır. Aynı
Konferansta «Herkes için Spor Kanunu» onaylanmış ve spor çalışmaları için 
bir fon kurulmuştur.

4 — Avrupa Konseyi :

Avrupa Konseyince uzun yıllar spor konferansları düzenlenmiştir. A.n- 
cak daimi bir «Spor Geliştirme Komitesi»nin kuruluşu, buna paralel olarak 
Genel Sekreteryanın ve daimi spor bürosunun oluşması 1978 yılında gerçek
leşmiştir.

Milyonlarca kişiyi peşinde sürükleyen sporun son yıllarda çok etkili 
bir Beynelmilel propaganda aracı haline gelmesi ve ülkelerin bu alana dev^



harcamalar yapmaları üzerine Beynelmilel Siyasî Kuruluşlar bu konuyu 
bünyelerine almaya ve geliştirmeye başlamışlardır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 21 Aralık 1981 tarih ve 1981/67 nolu genel
geleriyle, Beynelmilel formlarda Bakanlık siyasetinin ana çizgilerinin tes
pit edilmesinde Karar Makamına danışmanlık görevi üstlenmek üzere Bey
nelmilel Çalışma Grubu oluşturulmuş bulunmaktadır .Grup görevini etkin
likle sürdürmektedir.

TEKLİF :

Bağımsız Beynelmilel Spor Federasyonlarına üye olanların çalışmala
rını koordine etmek ve düzenlemek üzere Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünde de bir Beynelmilel Çalışma Grubu oluşturulmalıdır.

Tolga YAĞIZATLI
Komisyon Üyesi

1 — İLKELER :

Dünya Spor Organizasyonlarına gönderilecek temsilcilerin seçimi belli 
ve objektif ilke ve kurallara bağlanmalıdır.

2 — TEDBİRLER :

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Dış İlişkiler Daire Başkanlığının 
dünya spor organizasyonları ile sağladığı ilişkiler geliştirilmeli; Spor orga
nizasyonlarında edinilen bilgiler, belli bir plan ve program dahilinde bü
tün kamu, özel ve gönüllü kuruluşlara aktarılmasının gerektirdiği düzen ve 
işleyiş kurulmalıdır. (1984)

b) Dünya Spor Organizasyonları ile tesis edilecek münasebetler tek 
elden planlanmalı, programlanmalı ve koordine edilmelidir. (1984-85)



İLK, ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KOMİTESİ

Komite Çalışmalarına Katılanlar :

Başkan Prof. Dr. Albay Dinçer ÖĞÜN

Üye Prof. Dr. Kaya ÇİLİNGİROĞLU

Üye Haşan SELÇUK

Üye Prof. Dr. Turgay ATASÜ

Üye Prof. Dr. Neşet BİLÂLOĞLU

Üye Doç. Dr. Erdal POYRAZOĞLU

Üye Prof. Dr. Kenan KARABAY

Üye Şevki ULUS

Üye Ali GÜR

Üye Özcan METE

Üye Albay Reşit YÜCESOY



İLK, ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMDE 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında «Beden Eğitimi ve Spordan» ay
rıca söz edilmemiş, sadece genel eğitim içerisinde düşünülmüştür. İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Planından itibaren «Beden Eğitimi ve Spor» ayrı 
olarak ele alınmaya başlanmış ve özellikle Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında ağırlıklı şekilde yer almıştır. Fakat mevcut sorunların çözümü için 
öne sürülen tekliflerin hemen hiçbiri uygulanamamıştır.

Türkiye süratli bir şekilde kalkınmakta olan büyük bir ülkedir. Bu 
nedenle büyük ekonomik zorlukları mevcuttur. Ayrıca son 20-25 yıl da ül
kemize çok önemli sosyal ve ekonomik problemler girmiştir. Bu büyük eko
nomik problemler ve zorluklar arasında «Beden Eğitimi ve Spor» için öngö
rülen yatırımlar mecburen çok geri plana itilmiştir, diye düşünülebilir. 
Ancak bu düşünce ve mazerete katılmak mümkün değildir.

Bir ülkenin kalkınma ve gelişmesinde esas unsur insan gücüdür. Bu 
gücü oluşturan insanı, beyin gücü mükemmel, fizik kapasitesi yüksek ruh 
sağlığı tam olarak yetiştirmek gerekir. Ülkemizin de kalkınma planların
da hedef aldığı doruk noktalara ulaşabilmesi için programlanan uygula
maları yerine getirecek; İlmî usullerle (yetiştirilmiş, öğrendiklerini 
uygulamaya yöneltebilen, yaratıcı, dürüst karakterli, yılmadan ve yorul
madan çalışabilen ve mücadele edebilen fizikî ve ruhî bakımdan sağlıklı 
nesillere ihtiyacı vardır.

Bu nedenle çocuklarımızı çağın İlmî gereklerine göre (kendimize 
has bir Milli Eğitim sistemiyle yetiştirmemiz gerekir. Türk çocuklarının 
ve gençliğinin problemlerini ortaya koyup çözüm yollarını aramak ve gençlik 
hizmetlerini eksiksiz olarak vermek gerekir. Küçük çocukluk yıllarından 
itibaren sistemli ve İlmî usullerle Temel Beden Eğitimi uygulayarak 
fizikî ve ruhî bakımdan sağlıklı, ömür boyu spor yapmaya inanmış nesiller 
yetiştirmek gerekir.

Bu itibarla; ilkokul öncesi dönemden başlayarak İlköğretim, Ortaöğ
retim ve Yükseköğretim kademelerinde gerçek bir «Beden Eğitimi ve Spor 
Seferberliği» başlatmak gerekir. Bunun mali yükü ne kadar olursa olsun, 
planlanan kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek genç nesillerin yetiştiri- 
lebilmesi hedefinin yanında çok ehemmiyetsiz kalacaktır.



Çağımızın İlmî icâblarına göre düzenlenen, yeterli oranda Millî 
Kültürel muhtevalı dersler, faaliyetler, beden eğitimi ve spor faaliyetleri içe
ren bir Milli Eğitim sistemiyle; en üst seviyede bilgi ve beceriye sahip, 
sağlıklı, mücadeleci, yılmayan, aynı amaca yönelik, birbirlerine kenetlen
miş, ülkemizin ve milletimizin birliğini, mutluluğunu ve kalkınmasını he
def almış nesillerin yetiştirilmesi için yapılacak harcamalardan daha isa
betli ve değerli yatırım düşünmek de mümkün değildir.

EĞİTİM KURUMLARINDA GENEL DURUM 

1 — BEDEN EĞİTİM DERSLERİ :

İlk ve Ortaöğretimde haftalık ders programlarında genellikle iki saat 
beden eğitimi dersi mevcuttur. Ortaöğretimde sınıflara ve modern-klasik 
eğitim yapan okullara göre değişmek üzere haftada bir saat beden eğitimi 
dersi de programlanmaktadır. Bu dersler .çeşitli sebeblerle - beden eğitimi 
öğretmeni sayısının azlığı, öğrenci sayısının fazlalığı, spor tesis ve alan
larının yetersizliği haftalık ders programlarında diğer ders aralarına konu
larak programlanmaktadır. Böylelikle beden eğitimi derslerinin özelliğine 
uygun zamanlama yapılamamaktadır.

Yüksek öğretim Kuramlarında ise şimdiye kadar beden eğitimi ve 
spor dersi mevcut değildi. YÖK’ün almış oiduğu yeni bir kararla 1983-1984 
Eğitim Öğretim yılından itibaren Yüksek Öğretim Kurumlarında beden eği
timi veya güzel sanatlar dallarından biri seçmeli olmak üzere mecburi ders 
olarak konulmuştur. Bugüne kadar Yüksek Öğretim Kurumlarında beden 
eğitimi ve spor faaliyetleri daha çok ferdi gayretlerle ve yarışma sporları
na yönelik şekilde yürütülmüştür.

Okullarımızın bir çoğunda beden eğitimi ve spor faaliyetleri teme! 
beden eğitimi ve öğretiminden çok yarışma sporlarına yöneltilmektedir. 
Böylece belirli bir grup spor yaparken büyük çoğunluk seyirci durumunda 
kalmaktadır.

Beden eğitimine özendirici, kitle sporuna yönelik ve hayat boyu sağ
lık için spor inancını kavramını geliştirecek eğitim ve uygulama yapıla
mamaktadır.

2 — BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ :

Eğitim Kurumlarımızda görev yapmakta olan Beden Eğitimi Öğretme
ni sayısı yetersizdir. Giderek artan okul ve öğrenci sayısı da dikkate alın
dığında bu eksiklik her yıl daha da önemli seviyeye yükselmektedir.



Özellikle İlkokullarda Beden Eğitimi Öğretmeni bulunmadığından bu 
ders mevcut sınıf öğretmenleriyle yürütülmekte ve bu yüzden arzu edilen 
eğitim verilememektedir. Çoğu zaman da beden eğitime ayrılan ders saat
leri diğer derslerin takviye edildiği boş saatler olarak değerlendirilmekte
dir. Ortaöğretimde de Beden Eğitimi Öğretmeni olmayan okullarda zorunlu 
gayeye uygun olmamaktadır.

Bir kısım Beden Eğitimi Öğretmenlerimizin almış oldukları Eğitim-Öğ- 
retimin eksikliğinden dolayı beden eğitimi dersleri arzu edilen seviyeye ve 
gayeye uygun olmamaktadır.

3 — OKUL YÖNETİCİLERİ :

Eğitim Kurumlarımızda beden eğitimi ve spor faaliyetleri yöneticilerin 
konuya gösterdikleri ilgi derecesine göre değişmektedir.

4 — SPOR TESİSLERİ VE MALZEME :

Eğitim Kurumlarında spor tesis ve alanları yetersizdir. Büyük bir kıs
mında spor tesisi mevcut değildir. Mevcut olanların da hepsi yeterli se
viyede değildir. Ayrıca mevcut tesislerin ortak kullanılması da düşünülme
miştir.

Tesis yetersizliği yanında araç, gereç ve malzeme noksanlığı mevcut
tur. Okullar için ayrılmakta olan malzeme tahsisatları geçtiğimiz yıllardan 
itibaren giderek azalmıştır.

TEKLİFLER :

1 — Beden Eğitimi Derslerinin haftalık ders programlarında öğrenci
ler için daha uygun saatlerde planlanması sağlanmalıdır. Bazı ülkelerde 
uygulandığı gibi ilk ya da son ders saatlerinin ayrılması gibi uygulama dü
şünülebilir.

Beden Eğitimi için ayrılan süre arttırılmalıdır. Ders saatlerinin iyi de
ğerlendirilerek gerekli eğitim ve öğretim verilmelidir. Beden Eğitimi sev- 
dirici eğitim ve uygulama yapılmalıdır. Kitle sporuna yönelik ve hayat bo
yu sağlık için spor kavramını geliştirici çalışmalar yapılmalıdır.

2 — BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ :

Beden Eğitimi Öğretmeni açığını kapatmak üzere tedbirler alınmalı
dır. Bu yıldan itibaren Eğitim Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümle
rinden Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirilmeye başlanmıştır. Lisans sevi-



yesinde eğitim verecek olan bu kaynağa kontenjanı arttırılarak daha fazla 
sayıda öğrenci alınması ve öğretmen açığının daha kısa sürede kapatıl
ması sağlanmalıdır.

Bu süre içinde Öğretmen ihtiyacını karşılamak için başka kaynaklar 
araştırılmalıdır. Bu amaç için geçtiğimiz yıllarda Spor Akademilerinden 
mezun olanları hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirerek görevlendirmek 
düşünülebilir. Diğer ders öğretmenlerinden nitelik itibariyle uygun olan 
ve arzu edenlere kurslar düzenleyerek yararlanma yoluna gidilebilir.

Okullarımızda halen Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Öğ
retmenlere hizmet içi eğitim kursları düzenleyerek bilgi ve görgülerine 
günün gereklerine göre yenilemeleri sağlanmalıdır.

Askerlik Derslerinde olduğu gibi Silahlı Kuvvetlerden destek sağlana
bilir.

Çeşitli spor dallarında milli olmuş, iş, sosyal ve tahsil durumu müsait 
ve uygun nitelikte olan eski sporculardan yararlanma yoluna gidilebilir.

3 — OKUL YÖNETİCİLERİ :

Okul yöneticilerinin Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerini teşvik edici, 
kolaylaştırıcı ve imkan sağlayıcı olmaları sağlanmalıdır.

4 — SPOR TESİSLERİ VE MALZEME :

Eğitim Kurumlarınm spor tesisi noksanlığı giderilmelidir. Bundan sonra 
yapılacak okullara bölge özelliklerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit 
edilen standart tipte, projelerinde yer verilerek yeterli kapasitede spor 
tesisleri ve alanları konulmalıdır. Mevcut okullarımızın bu alandaki eksik
likleri ve yetersizlikleri giderilmelidir. Eğitim Kurumlarmda ve diğer çe
şitli kuruluşlardaki tesisler ortak bir program dahilinde, özenle korunarak 
ve her kuruluşun özellikle başta emniyet olmak üzere tüm prensiplerine 
uyularak yararlanma yoluna gidilmelidir. Bunun için Bakanlıklararası seviye
de gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Spor tesis ve alanlarının yetersizliği yanında malzeme eksikliğinin de 
giderilmesi gereklidir. Beden Eğitim ve Öğretiminin yapılabilmesi için zo
runlu olan malzeme Endüstri Meslek Liselerinde yaptırılarak daha ekonomik 
olarak sağlanmalıdır.

Ülkemizin Geleceği olan gençler ve Türk Sporunun kaynağını teşkil 
eden okullarımız için çok büyük rakamlara ulaşsa bile bunun sağlanması 
zorunludur.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



İLKELER VE TEDBİRLER

1 — Beden Eğitimi Öğretmeni sayısını arttırmak, yeterli hale getir
mek üzere, Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bö
lümlerine daha fazla öğrenci alınmalıdır. Bunun için ihtiyaca uygun bir in
san gücü ve eğitim plânlaması yapılmalıdır.

2 — Eğitim Kurumlarının spor tesislerine kavuşturulmaları sağlan
malıdır. Bölge özelliklerine, ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun standart tipte 
projeler yapılmalıdır.

3 — Eğitim kurumlarının müfredat programlarında beden eğitimi ve 
spora daha çok zaman ayrılmalıdır.

4 — Millî Eğitim Bakanlığı’nca yıllara göre planlanarak ve bütçelerde 
yeterli tahsisat ayrılarak, eğitim kurumlarının beden eğitimi ve spor araç- 
gereç ihtiyaçları kısa sürede karşılanmalıdır.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE 
SPOR KOMİTESİ

Komite Çalışmasına Katılanlar :

Başkan : Alb. Hüsamettin YILMAZ

Raportör : Prof. Dr. Orhan ERTEM

Üye : Alfa'. Reşit YÜCESOY

Üye : Fikret GÜÇ (Katılmadı)



1 — GİRİŞ

Modem çağ, yurt savunmasında son teknik gelişimlerin ortaya çıkar
dığı harp silah ve araçları ile, büyük ölçüde «uzaktan savaş» fikrinin geliş
mesine sebeb olmuştur. Oysa, her türlü savaşın başarısı, yetenekli insan 
gücünün modern harp silah ve araçları ile birlikte kullanılması ve bu iki 
temel faktör arasında yüksek seviyede koordinasyona bağlıdır. Özellikle, 
ülkelerin fiilen işgal edilmesi sürecinde klasik savaş tekniklerinin tümünün 
uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Göğüs göğüse muharebeye kadar giden 
klasik savaş teknikleri, Silahlı Kuvvetler Personelinden üstün meslek bilgi
si yanında bedenî dinamizm, dayanıklılık ve cesaret ister.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke savunması ve ülkemizin dahil olduğu 
askeri anlaşmalardaki taktik savunmak görevlerini gerçekleştirebilmesi 
için, çağımızın en gelişmiş eğitim teknikleri kullanılmakta ve bu eğitim
lerin temeli de Türk Askeri’nin üstün özelliği olan DİSİPLİN EĞİTİMİ yanın
da beden gücü, fizikî dayanıklılık ve temel askerlik eğitimi olmaktadır.

Silahlı Kuvvetlerimizin muvazzaf kadrolarının eğitiminde, erken yaşlar
dan başlayarak beden yeteneklerinin en üst seviyeye getirilmesi amaçlana
rak gerçekleştirildiği halde, sivil hayattan ve yeterli eğitim görmeden va
tan hizmetine gelen Er, Erbaş ve Yedeksubayların beden gücü ve dayanıklı
lık açısından istenilen seviyeye getirilmesi büyük ölçüde emek, tesis ve za
man gerektirmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Beden Gücünün ve moral gücünün gerekli
liği konusunda yeterli anlayış ve teşkilâtlanma çabası mevcuttur.

a) Kıt'alarda: Sabah ve Öğleden sonra Beden Eğitimi ve Spor için 
yeterli zaman ayrılmış ve eğitim programlanmıştır. Çalışmalar Bölük Ko
mutanlıklarının gözetiminde, küçük rütbeli Subay ve Astsubayların bizzat 
katılmasıyla yapılmaktadır. Eğitim, temel ve savaş beden eğitimi şeklinde 
iki ana bölüme ayrılmakta ayrıca, boş zamanlarda ve Kıta spor ekiplerinin 
çalışmalarında (antrenmanlar) spor çalışmaları da yaygın şekilde uygulan
maktadır. Kıt’alardaki sportif yarışmalar Bölük, Tabur, Alay, Tugay, Tümen, 
Kolordu ve Ordu Şampiyonaları ile devam etmekte ve tüm çalışmalar, Kuv
vetlerin kendi şampiyonları ile son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri şampi
yonaları tüm olimpik yarışmalar yanında CİSM (Dünya Ordulararası Spor 
Konseyi) programında yer alan çeşitli askeri yarışmaları da ihtiva etmek
tedir. (Atış, Yüzme, Askeri Pentatlon, Paraşüt, Askeri Kayakçılık, Hedef Bul
ma, Kros).



Savaş Beden Eğitimi için, eğitim alanları içinde her türlü açık hava 
tesisleri mevcuttur. Özellikle hergün sabah yapılan koşular için muntazam 
koşu yolları hazırlanmıştır. Bazı birliklerde kapalı spor salonları da mev
cuttur. Askeri pentatlon tesisleri taburlara kadar mecburi eğitim tesisleri 
olarak inşa edilmektedir.

b) Askeri Okullarda : Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilen ders 
programları içinde öngörülmüş beden eğitimi 'dersleri iki misline çıkarıla
rak uygulanır. Öğretmenler özel eğitim ile yetiştirilmiş veya eğitim enstitü
lerinden mezun beden eğitimi öğretmenleridirler. Ayrıca, çeşitli spor branş
larında o sporda başarılı olmuş muvazzaf subaylar ve ek ders ile gelen 
sivil antrenörlerden yararlanılmaktadır. Bütün askeri okulların yeteri kadar 
beden eğitimi ve spor dershaneleri mevcuttur.

Her düzeyde okullar, kendi içinde sınıflararası, okullararası ve aynı 
seviyedeki Silahlı Kuvvetler Okulları arasında şampiyonalar organize edilir. 
Astsubay Okulları, Askeri Liseler ve Harp Okulları arası şampiyonalar her 
yıl tekrarlanır.

Bu okullarda savaş beden eğitimine giriş çalışmalarına ağırlık verile
rek, beden eğitimi ve sportif eğitim tamamlanır.

c) Silahlı Kuvvetler Temel ve Savaş Beden Eğitimi Okulu : Halen Si 
lahlı Kuvvetlerde bu isim altında bulunan okulda :

1 — Subay ve Astşubayları iki aylık spor kursundan geçirerek, ordu
daki spor faaliyetlerini standart hale getirmeye çalışılmaktadır.

2 — Eksik olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin yerine buradan üstün 
dereceyle mezun olanlardan yardımcı öğretmen olarak istifade edilmek
tedir.

3 — Harp Okulu mezunu subaylardan Gazi Üniversitesi programı ve 
öğretmenlerinin desteği ile Harp Okulu programı gözönünde tutularak iki 
sömestr okutulmak suretiyle Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirilmesine 
başlanmıştır.

4 — Ömür boyu spor için her türlü çalışma yapılmaktadır.

5 — Silahlı Kuvvetlerin organizasyonlarının çoğunu yürütmektedir.

d) Beynelmilel Faaliyetler : CİSM yarışmalarına, geçmiş yıllarda ol
duğu kadar sık olmamakla birlikte, ekiplerin Silahlı Kuvvetlerimizi temsil 
edebileceği seviyede olduğu müsabakalara, prensip itibariyle iştirak öngö
rülmekte, bilhassa, dost ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinden gelecek dostluk 
yarışmalarına önem verilerek takımlar gönderilmekte ve misafir ekiplerle 
yurt içinde yarışmalar yapılmaktadır.



e) Sportif Organizasyonlar: Her yıl Genelkurmay Başkanlığınca çıka
rılan direktif esasları içerisinde kuvvet komutanlıkları da kendi bağlılarına 
direktif hazırlarlar ve her türlü olimpik ve askeri şampiyonalar düzenli bir 
şekilde yapılır.

2 — TEDBİR VE TEKLİFLER :

a) İdari :

Silahlı Kuvvetlerde bilinçli bir şekilde ve yukarıdan aşağıya bir teşkilât
lanma içinde kıtalara kadar sporun idaresi prensiplere bağlanmıştır. An
cak her idari kadronun personel sayısı ve iç teşkilâtlanması açısından yeni
likler ve geliştirme mümkündür. Misâien; Genelkurmay Spor Şube Müdür
lüğü daha geniş bir teşkilâtlanma ile; İlmî araştırma, dış ilişkiler ile tek
nik geliştirme ve eğitimi ihtisaslaştıran bölümlere sahip olmalıdır.

Kıt'aiarda spor subayları birlik komutanlarının duyduğu ihtiyaçlarla 
spordan ayrı hizmetlere verilmekte, Silahlı Kuvvetler Beden Eğitimi Oku
lunda verilen eğitim yararlı olamamaktadır. Bugüne kadar yetiştirilmiş bu
lunan 1000 civarındaki spor subay ve astsubayının ihtisaslarında çalışma
ları halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin beden eğitimi, savaş beden eğitimi 
ve sportif eğitimi daha şuurlu ve başarılı seviyelere çıkabilir.

Askeri okullarda öğrenci sayısının artışı, beden eğitimi derslerinin 
sayıca arttırılması ve sportif faaliyetlere ağırlık verilmesi münasebetiyle eği
tici personel sayısı yetersiz kalmaktadır. Halen eğitici - öğretici elemanlar 
% 50 civarında olup Silahlı Kuvvetler Beden Eğitimi Okulu ve öğretmen 
yetiştiren kuruluşların işbirliği ile her yıl açılan kurslardan bu açıkların 
kapatılmasına çalışılmaktadır. Bu kurslara katılan eleman sayısının arttırıl
ması gerekmektedir.

b) Mali :

Genelkurmay Başkanlığının direktifleri plan - bütçe esasları içinde yü
rütüldüğünden, her bütçe yılında gerekli tahsisat ayrılmaktadır. Ancak da
ha yaygın bir planlama yaklaşımı ile daha fazla tahsisat ayrılması halinde 
faaliyetlerinin olumlu şekilde etkileneceği gözönün'de tutularak bütçe arttı- 
rımı cihetine gidilmelidir.

Birliklerde eğitim alanlarındaki açık hava tesisleri askeri beden eği
timi amaçlarına yeterlidir. Ancak olimpik sporların uygulama alanları spor 
salonları, yarışma pistleri ve yüzme havuzları eksiktir. Bunların öncelikle 
ve yeterli seviyede planlanması gerekmektedir. Astsubay Okulları ve Askeri 
Liselerde tesisler büyük ölçüde tamamlanmıştır. Eksiklerin giderilmesine 
çalışılmaktadır.



c) Faaliyetlerin Organizasyonu

1981 - 1982 prensip kararları gereğince, Silahlı Kuvvetlerin spor ekip
lerinin muvazzaf kadrolardan oluşturulması öngörülmektedir. Bu uyguiama 
her yıl artan sayıda muvazzaf elemanın spor ekiplerine katılması için 
planlı eğitim ile gerçekleştirilecektir. Ancak, her seviyede Askeri Okul
lar ve Harp Okullarının kendi seviyelerindeki beynelmilel müsabakalara 
katılması ve mümkünse mahalli ve milli liglere iştiraki öngörülmedikçe, 
muvazzaf kadrolarda yetenekli sporcuların istenilen seviyede geliştirilmesi 
imkânsızdır. Böyle bir tedbir önemli bir atılım getirebilir.

EKLENMESİ KABUL EDİLEN TEKLİFLER

1 — Genelkurmay Spor Şube Müdürlüğü daha geniş bir teşkilâtlanma
ile bilimsel araştırma, dış ilişkiler ile teknik geliştirme ve eğitimi 
ihtisaslaştıran bölümlere sahip olmalıdır.

2 — Beden Eğitimi ve Spor ihtisası gören subay ve astsubayların sa
yılarının arttırılması ve ihtisasları doğrultusunda görevlendirilme
si sağlanmalıdır.

3 — Silahlı Kuvvetlerde beden eğitimi ve spor faaliyetlerini daha et
kinleştirmek ve yaygınlaştırmak için bütçe imkânlarının arttırıl
ması gerekmektedir.

4 — Askeri Okullar ve Harp Okulları kendi seviyelerinde beynelmilel
yarışmalara katılmalıdır.

5 — Silahlı Kuvvetler Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Komu
tanlığının kadro imkânları ile faaliyetlerinin arttırılması ve aka
demik teşkilâtlanmasının tamamlanması gerekmektedir.

6 — Spor alışkanlığı ve yarışma isteği Askeri Güç Spor Kulüpleri ve
Silahlı Kuvvetler şampiyonaları ile geliştirilmelidir.

7 — Askerlik çağı sporcular için en verimli zamandır. Bu kabiliyet
lerin arzu edilen seviyede başarıya ulaşmalarını temin için Ana
yasamızın 59. maddesi dikkate alınarak «MİLLİ SPORCULARIN 
ASKERLİK HİZMETİNDEN BAŞARISI ORANINDA BİR SÜRE KI
SALTILMASINA VE ASKERİ SPOR OKULUNDA MONİTÖR, YAR
DIMCI GİBİ GÖREV ALMASI» hususunda kanun çıkartılarak Dev
letin himayesine alınmasına çalışılmalıdır. Böylece özendirici 
faktör sağlanmış olur.

8 — Profesyonel olarak hayatım sürdüren milli nitelikteki asker spor
cular göreve çağırıiabilecekleri düşüncesi ile askeri Spor Oku
lunda görevlendirilmelidirler.



Böylece Milli Takımlarımız ile CİSM içinde Silahlı Kuvvetler eki
bimiz ve sporcuların bağlı bulundukları spor kulüpleri daima 
formda sporculara sahip olma imkânını bulacaktır.

9 — Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi gören personel, askerlik hizmeti 
süresince, Askeri Okul, Eğitim Merkezi veya Askeri Spor Oku
lunda görevlendirilmeleri sağlanmalıdır.

10 — Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerinin planlanması, organizasyo
nu ve icrası devamınca Be'den Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile 
koordineli çalışmanın fayda sağlayacağı gözönünde tutulmalıdır.

SİLAHLI KUVVETLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR RAPORUNA 
EK GÖRÜŞ VE TEKLİFLER

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde iki ayrı grup personel ile görevini 
yürütmektedir.

1 — MUVAZZAF SINIF :

Silahlı Kuvvetlerin temel çatısını oluşturan asıl kadrodur. Özel eğitim 
ve öğretimle oluşturulurken Beden Eğitimi ve Spora gereken yeterli zaman 
ayrılmakta ve her şahıs titizlikle yetiştirilmektedir.

Okul sonrası asıl görev süresinde dahi beden kabiliyet testieri yapı
larak sonuçları, yükselmelerde (terfi etme) dikkate alınmaktadır.

2 — ASKERLİK HİZMETİNİ İFA ETMEK İÇİN SİLAH ALTINA ÇAĞIRILAN 
VATANDAŞLAR :

Bu grup Türk Gençliğinin büyük bir kesimini ifade eder.
Çeşitli öğretim birimlerinden gelen bu gençler, çok değişik beden 

kabiliyeti, spor alışkanlığı ve yarışma isteğine sahiptirler. Silahlı Kuvvet
lerin amacı olan yurt savunması görevini yapabilecek Beden Kabiliyetini 
temin edebilmek için genel eğitim programı içinde yoğun Beden Eğitimi 
faaliyetine tabi tutulurlar. Hergün uygulanan BEDEN EĞİTİMİ programı ile 
savaşma gücü yükseltilir.

TEKLİF :

a) Spor alışkanlığı ve yarışma isteği, Askeri Güç Spor Kulüpleri ve 
Silahlı Kuvvetler Şampiyonaları ile geliştirilmektedir.

Ancak, daha çok kabiliyetli gencin ortaya çıkartılabilmesi amacıyla 
KROS - ATLETİZM - GÜREŞ V.B. gibi ferdi spor dallarında Tümen (Müstakil 
Tugay) takımlarının katılmalariyle SİLAHLI KUVVETLER ŞAMPİYONLARINI 
organize etmek, çok faydalı olacağı kanaatini vermektedir.



b) Askerlik hizmeti çağı, sipersialist sporcular için en verimli za
mandır. Bu kabiliyetlerin arzu edilen seviyede başarıya ulaşmalarını temin 
için Anayasamızın 59 uncu maddesi dikkate alınarak «BAŞARISI ORANIN
DA MİLLİ SPORCU İÇİN BİR KISIM ASKERLİK HİZMETİNDEN KISALTILMA
SINA VE ASKERİ SPOR OKULUNDA MONİTÖR, YARDIMCI GİBİ GÖREV 
ALMASI» hususunda kanun çıkartılarak Devletin himayesine alınmasına ça
lışılmalıdır. Böylece özendirici faktör sağlanmış olur. (Bedelli askerlik gibi)

c) Profesyonel olarak hayatını sürdüren Milli nitelikte asker sporcu
lar, her an milli göreve çağırtabilecekleri düşüncesi ile Askeri Spor Oku
lunda görevlendirilmelidirler. Böylece Milli Takımlarımız ile CİSM içinde 
Silahlı Kuvvetler ekibimiz ve sporcuların bağlı bulundukları spor kulüp
leri daima formda sporculara sahip olma imkânını bulacaktır.

d) (Beden Eğitimi ve Spor) eğitimi gören personel, askerlik hizmeti 
süresince, Askeri Okul, Eğitim Merkezi veya Askeri Spor Okulunda görev
lendirilmeleri sağlanmalıdır.

e) Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerinin planlanması, organizasyonu 
ve icrası devamınca B.T. G. M. lüğü ile koordineli çalışmanın fayda sağ11- 
yacağı gözönünde tutulmalıdır. 18 Şubat 1983

Arz ederim.

Fikret GÜÇ



KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
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KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1 —GİRİŞ :

Günümüzde beden eğitimi ve spor çalışmaları tüm ülkelerde kendi 

temel tercihleri doğrultusunda düzenlenmiş ve bu ülkelerde.

a) Tüm ülke fertlerini: Bedenen ve ruhen sağlıklı kılacak,

b) Ülkesini : Beynelmilel seviyede temsil edecek, kültürel ilişkilerde 
köprü görevi yapacak, millî morali ayakta tutup İçtimaî özdeşme unsuru 
olacak organizasyonlar kurulmuş ve bunlar yatay ve dikey doğrultuda aynı 
amacı gerçekleştirecek İdarî ve malî tedbirlerle takviye edilmiştir.

Yurdumuzda ise yıllar önce aynı alanda konunun hayati ehemmiyeti 
çok iyi teşhis edilmiş, gerekli kanun ve kurumlar yapılmışsa da zaman 

içerisinde yeterli denetim ve takip unsuru çalıştırılmadığından beden eği
timi ve spor temel bir plan ve teşkilatlanmadan yoksun bir görünüm halini 
almış durum giderek millî morali bozacak bir seviyeye inmiştir.

Nitekim sonuçta: Beden eğitimi ve spor gerek teşkilat, gerek çalış
ma, gerekse üretim yönünden çağdaş ülkelerin çok gerisinde kalmıştır.

Beden eğitimi ve sporun çağdaş seviyeye ulaşabilmesi, hızla gelişen 
kamu ve özel müesseselerin spora eğilmemeleri sağlamakla, bunun için 
de; tedbir ve teşvikler getirmekle mümkün olacaktır. Meselenin ne şekil
de halledilmesi gerektiği konusundaki ortak görüşlerimizi aşağıda arz 
ediyoruz.

2 — DURUM TESBİTİ - PROBLEMLER :

1896 yılında yapılan ilk modern Olimpiyat Oyunları, sporun; tüm dün
yada yeniden organize edilmesine etken olmuştur.

Yurdumuzda da 1900 yıllarından başlayarak spor; değişik şekillerde 
organize edilip, teşkilâtlanmağa başlamıştır. Bunlar kısaca şu aşamalarla 
gerçekleşmiştir.

a) Ferdî girişimlerle kulüp kurma «Beşiktaş Bereket Cimnastik Ku
lübü - 1903, Fenerbahçe - 1907, Galatasaray - 1905, Türkiye’de İmalât-ı Har
biye (M.K.E. Ankaragücü) 1910» gibi,
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b) Varolan kulüp temsilcilerinin girişimleriyle, (Devletin hiçbir kat
kısı ve yönlendiriciliği olmadan) teşkilatlanma. «Türkiye İdman Cemiyetleri 
İttifakı (1922 - 1936)».

c) Devletin, spor organizasyonunu, devlet amaçları doğrultusunda 
teşkilatlandırmaya başlaması. «Türk Spor Kurumu (1936-1938).»

d) Devletin kesin bir tercih olarak, vatandaşın fizik ve moral kabi
liyetlerini millî ve inkılâpçı amaçlara göre geliştirmesinde amaç olarak 
görüp, sporu; devlet hiyerarşisi içinde, devlet otoritesini temsil eden bir 
kamu kuruluşu olarak teşkilâtlandırıp, kamu hukuku tüzel kişiliği ile ortaya 
koyması «16.7.1983 tarih ve 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu»

Son maddede adı geçen 3530 sayılı Kanunumuz sporumuz için sağlam 
bir tem olarak çıkarılmış ancak uygulanmasında yaratılan aksaklık ve ih
maller sonucu görev yerine gelmemiş ve fayda temin etmemiştir.

Bu kanuna göre devlet; spor ve beden terbiyesi faaliyetlerini gerek 
özel, gerekse kamu kesiminde kesin bir şekilde yönlendirme görevini üst
lenmekte, bunun için de; gerekli amir hükümleri ortaya koymaktadır:

3530 sayılı Kanuna göre: Komitemizi ilgilendiren devletin kamu ve özel 
kuruluşlarına spor teşkilâtlandırmasında getirdiği yükümlülükler, aşağıda 
özetlediğimiz şekilde sıralanmıştır.

Halen geçerlikte bulunan ve ilgili olanları doğrudan bağlayan uygulan
dığı yıllarda, bugün bile övündüğümüz sportif başarıların kazanıldığı, şam
piyonların yetiştiği, ancak 1965 yıllarından başlayarak günümüze kadar ye
terli titizlikle uygulanmayan bu Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki hük
mü içerir :

Madde 21 — Memur ve işçi sayısı 500 den fazla olan müesseseler, 
fabrikalar, ticaret evleri, vesair kurumlar kendi memur ve işçilerine beden 
terbiyesi yaptırmak için Beden Terbiyesi Direktörlüğünün teklifi ve istişâre 
heyetinin kararı üzerine, İcra Vekilleri Heyeti tarafından verilecek karara 
göre cimnastik salonu, spor alanı, yüzme v.s. gibi tesisleri yapmağa ve 
uzman beden terbiyesi öğretmeni ve antrenörü tutmağa mecburdurlar. Yi
ne aynı Kanunun 22 nci maddesine göre: Beden Terbiyesi işleri kışlalarda 
Millî Müdafaa Vekâleti, ceza - evlerinde Adliye Vekâleti, okullarda Maarif 
Vekaleti ve Maarif Vekaletine bağlı olmayan okul ve müesseselerde, mer
but oldukları vekaletler tarafından Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünce 
tesbit edilecek esaslar dairesince tanzim ve takip olunur.

Bu maksatla, ilgili vekâletlerde beden terbiyesi işleri ile meşgul ol
mak üzere birer Beden Terbiyesi Direktörlüğü (Müdürlüğü) kurulur.



Bilâhare bu kanunu takviye edici tarzda müesseselerde yapılacak spor
tif faaliyetlerin, merkezi planlama olmadan, gerçek bir düzen oluşturma
yacağı kaygısı ile 22 nci maddeye 8.8.1945 tarih ve 3/2934 karar sayı ve 
30 ncu madde ile Bakanlar Kurulu kararı ile kesin bir açıklık getirilmiştir 
Bu karara göre :

Madde 30 — Bakanlıklarda kurulacak Beden Terbiyesi Müdürlükleri
nin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce verilecek esaslar ve direktifler 
dairesinde girecekleri işler aşağıda yazılıdır.

1 — Beden Terbiyesi Kanununun 22 nci maddesinde yazılı bakanlık
lara bağlı daire, okul, kurum, fabrika ve imalâthanelerde, Beden Terbiyesi 
Teşekküllerinin (Kulüpler veya gruplarının) kurulmalarını teşvik ve temin 
etmek, çalışmalarım düzenlemek ve bunları denetlemek,

2 — Bakanlığa bağlı kurumlar arasındaki spor temaslarını düzenlemek, 
çalışma programı ve yönetmeliklerini hazırlamak,

3 — Ayrı bakanlıklar arasındaki spor temaslarını ve karşılaşmaları 
ilgili Bakanlık Beden Terbiyesi Müdürleriyle birlikte düzenlemek,

4 — Dairelerin bütçesini hazırlayıp, harcanmasını gözetlemek,

5 — Kurumlan ilgilendiren Beden Terbiyesi ve spor çalışmaları hak
kında gerekli yönetmelikleri hazırlıyarak, Merkez İstişare Kurulunun ince
leme ve oylamasına sunmak,

6 — Bakanlıklara bağlı okul ve kurumların beden terbiyesi verimini 
gösteren istatistik cetvellerini hazırlayıp, bir suretini Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğüne göndermek.

1938- 1955 yılları arasında ciddiyetle uygulanmaya başlanan ve deği
şik talimatlarla takviye edilen Kanun, kısa zaman içerisinde gerek tesis, 
gerek teşkilatlanma ve gerekse sporcu potansiyeli yönünden, Türk sporu
na yepyeni bir görünüş kazandırmış, pekçok başarının kaynağı olmuştur.

Merkezi bir yönetim ve denetimin uygulaması spor faaliyetlerinin be
lirli bir plan hedefinin gerçekleşmesine temel etken olmasını sağlamış, 
keyfi istek, meyi! ve uygulamalar hayat hakkı bulamamıştır.

Ancak, 1955 lerden itibaren gerek spor ve beden eğitiminin bir mille
tin kültürleşmesindeki büyük etkisini anlayamayan yönetimlerin bu faali
yetlerini üretim kaybı nedeni saymaları (Bu zihniyet bazı kesimlerde al 
deva metmektedir) gerekse Kanun uygulayıcılarının, kanun gereğini yeri
ne getirmede gevşek davranmaları, özellikle kamu kuruluşlarında spor ve 
beden eğitim faaliyetlerini yok oluş çizgisine getirmiş ve Türk sporu bü
yük bir kaynak sıkıntısına düşmüştür.



Bütün menfi oluşuma ilâve olarak;

Aynca; spor kulüplerini 'de içine alan 2.12.1972 tarihinde çıkarılan 
1630 saylı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde belirtilen dernekler 
(Genel ve Katma bütçeli Dairelerle, Mahalli idareler, iktisadi teşekkülleri 
ile bunlara bağlı kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul 
edemezler.) maddesi gereğince, kamu kuruluşları bünyelerinde kurulmuş 
spor kulüplerine yardım yapamaz hale gelmişlerdir.

Bu tarihten sonra bazı kuruluşları, spor kulüpleri, sendika toplu iş 
sözleşmelerine (Kulüp Yönetim Kurullarına temsilci vermek şartıyla, üye
lerinden heray kesilecek aidatların spor kulübüne verilmesini )madde ola
rak koymak suretiyle faaliyetlerini sLirüdürmeye çalışmışlardır.

Yukarıda izâh edilenlere ilâveten kamu spor kuruluşlarında hası! olan 
çift başlılıkta verimlerinin düşmesinde büyük etken olmuştur.

Kamu sektöründe gelişim bu yönde olurken, özel sektör kulüpleri de 
yavaş yavaş kurulmaya başlamış, ilk kurulanların aldıkları olumlu sonuç
lar diğerlerini teşvik etmiştir .

Özel sektör kulüpleri müesese yöneticilerinin tam karar ve desteği 
ile kurulduklarından, ayrıca özel sektör kulüplerinin yönetimlerine yetkili
lerin güvenini kazanmış ve seçim endişesi olmayan yöneticiler tayin edil
diğinden uzun vadeli planlamalar ve rasyonel neticeler almak mümkün 
olmuştur. Bugünkü haliyle dahi mevcut kanunlar çok çeşitli özel sektör ku
lüplerinin kurulmasına imkân vermektedir, ancak özel sektör kulüplerinin 
bugünkü sportif İdarî ve kanunî uygulamalar içinde koordinasyonsuzluktan 
kaynaklanan mes’eleleri mevcuttur. Yeterli teşviklerin getirilmesi ve makro 
plan içerisinde hedeflerin tesbit edilmesi daha fazla özel sektör kulübünün 
faaliyete geçmesine ve kaynak yaratmasına etken olabilir.

3 — TEKLİFLER :

a) Kamu Sektörü :

1 — Tüm kamu kuruluşlarının birer temsilcilerinden oluşan, başkan
lığım Beden Terbiyesi Genel Müdürünün yapacağı bir KAMU KURULUŞ
LARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİRLİĞİ kurulmalıdır.

2 — Bu birlik, kamu kuruluşlarında beden eğitimi ve spor faaliyet
lerinin mevcut hangi kanun, talimat ve plana göre yapılması gerektiğini 
araştırarak temel esaslara bağlanmalıdır,

3 — Bakanlıkların veya onlara bağlı kamu kuruluşlarının bünyesinde 
3530 sayılı kanun gereği beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yönetmek



üzere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KULÜPLERİ MÜDÜRLÜKLERİ kurulmalıdır. 
(1984-85)

4 — Kamu kuruluşlarında beden eğitimi ve spor tesislerinin yapımı 
gelişi güzel değil, önceden tesbit edilmiş bir makro plana göre yapılma
lı, ayrıca BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİM MERKEZLERİ kurulmalıdır, 
(1984-88)

5 — Kamu kuruluşları gelişi güze! değil KAMU KURULUŞLARI BEDEN 
EĞİTİMİ VE SPOR BİRLİĞİ ve onunla koordineli çalışan BEDEN EĞİTİMİ 
VE SPOR MÜDÜRLÜKLERİ yönlendiriciliğinde bulundukları bölgenin, coğ
rafî, iklim, insan ve kültür şartları göz önünde tutularak faaliyetlerde bu
lunmalıdır,

6 — Kamu kuruluşlarında beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin malî 
kaynakları ve bu kaynakların yaratılması bu kuruluşlarca kanunî bir şekle 
dönüştürülmeli, Genel bütçeden pay ayrılmalıdır,

7 — 2.12.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun spor kulüp
lerini de kapsamına alan 50 nci maddesi iptâl edilmeli ve spor kulüpleri 
bu madde kapsamından çıkarılmalıdır.

8 — 1975 sayılı İş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa spor 
hizmetleri sınıfı ithâl edilmelidir.

9 — Kamu kuruluşları ve beden eğitimi spor birliği başarılı gördüğü 
yönetici, eğitici ve sporcuları her yıl ilân edip ödüllendirilmelidir.

10 — Her yıl 23 Nisanda kamu kuruluşunun kendi bünyesinde, 19 Ma
yıs da ise kamu kuruluşları arası spor şölenleri düzenlenmelidir .

b) Özel Sektör

1 — Özel sektör kuruluşlarının bünyesinde kendi personel ve aile
sine beden eğitimi ve spor imkânı sağlıyacak üniteler kurulması mecburi
yeti getirilmelidir.

2 — 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 21 inci maddesine işler
lik getirecek müeyyideler kesin hatlarıyla ortaya konulmalıdır.

3 — Bu konuda ilgili bakanlıklara görev ve yükümlülükler verilmelidir. 
İlgili kurumlarda beden eğitimi ve sporu organize etmek üzere spor bilgisi 
tescil edilmiş veya spor eğitimi veren bir yüksek okuldan mezun olmuş 
elemanların istihdam edilmesi sağlanmalıdır.



4 — Bünyelerinde spor kulübü ve spor tesisi kuran, kurmak isteyen 
özel sektör kurumu teşvik edici vergi, spor malzemesi ithalât müsaade ve 
muafiyetleri ilgili Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca sağlanması te
min edilmelidir,

5 — Özel sektörün kendi personel ve ailesine hizmet vermesi spor 
kulübü kurması yanında aynı zamanda bulunduğu çevreye de hizmet verme
sini sağlamak için o bölgenin mülki ve ilgili idari amirlerinin yardımlarını 
sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

6 — Ülke spor kalkınmasında önemli hizmetler veren ve hizmet gör
meyi planlayan özel sektör spor kuruluşlarına ilgili spor branşının genel 
politikasını yönlendirmede imkân sağlamalı, ilgili federasyonların teşkilin
de belirli oranda söz ve rey hakkı verilmelidir,

7 — Özel sektörün spor harcamalarının dışında, dokümantasyon arşiv 
spor tıbbi, tekniği konularında yapacağı harcamalarında gerekli teşvik 
ve vergi muafiyetlerine tabii tutulması sağlanmalıdır,

8 — Yukarıda belirtilen teşvik ve muafiyetlerin kullanımında kurum 
kulüplerinin seçeceği spor branşlarının ülkemizin öncelikle sporlarını be
nimsemiş ve seçmiş olması dikkate alınmalı, ve buna göre teşvik ve mua
fiyetler sağlanmalıdır,

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE BEDEN EĞİTİMİ V ESPOR 
İLKE - POLİTİKA VE TEDBİRLER

KAMU KURULUŞLARINDA :

1 — Kamu kuruluşları Beden Eğitimi ve spor birliği kurulmalıdır.
2 — Kamu kuruluşlarında Beden Eğitimi ve Spor Direktörlüğü kurulmalı

dır.
3 — Kamu kuruluşları spor tesisleri makro plana göre yapılmalıdır.

4 — Kamu kuruluşlarında beden eğitimi ve spor eğitim merkezleri kurul
malıdır.

5 — Kamu kuruluşlarına beden eğitimi ve spor için Genel bütçeden öde
nek verilmelidir.

6 — 1630 sayılı Dernekler Kanununun 5 Onci maddesi spor kulüplerini kap
samalıdır.

7 — Beden eğitimi ve spor hizmetleri sınıfı ihdas edilmelidir.



8 — Kamu kuruluşları bünyesinde spor faaliyetleri ve şenlikleri düzenlen
melidir.

ÖZEL SEKTÖRDE :

1 — Özel sektör bünyesinde kendi personeli için üniteler kurulmalıdır.

2 — 3530 sayılı Kanunun 21. maddesi işletilmelidir.

3 — Özel sektör ünitelerinde, eleman istihdamı sağlanmalıdır.

4 — Spor kulübü ve tesisi kuran özel sektöre, özendirici olmak üzere ver
gi muafiyeti ve gümrük muafiyeti sağlanmalıdır.

5 — Özel sektör kulüpleri, federasyon başkanı seçiminde rey kullanma
lıdır.

Ş-U. Z.Y. A.G. N.K. N.B. C.A



BAŞARILI SPORCULARIN KORUNMASI 
K O M İ T E S İ

Komite Çalışmasına Katılanlar :

Başkan : Özcan METE

Raportör : Ziya YİĞİT

Üye : Jerfi FIRATLI

Üye : Rona ÖZENER

Üye : Gülay TAŞPINAR

Üye : Güner FRİK (Katılmadı)



1. GİRİŞ

Başarılı sporcunun korunması konusunda bu güne kadar uygulamaya 
konulan ANAYASA’larımızda açık olarak herhangi bir hüküm bulunma
maktadır.

9.11.1982 tarihinde yürürlüğe giren yeni Anayasamızın 59 uncu mad
desinde yer alan «Sporun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı spor
cunun korunması» hükmü ile, başarılı sporcunun korunmasına ait, tedbir
lerin alınması, uygulamaya konulması, uygulamada karşılaşılan sorunların 
sür’atle çözümlenmesi emredilmektedir.

Hiç şüphesiz ki üstün yetenekli bir sporcu; yetenek ve becerisini 
beynelmilel seviyede başarıya dönüştürme sürecinde, muhtaç olduğu 
maddî ve manevî imkâna sahip değildir.

Bu itibarla; yetenek ve becerisi tesbit edilmiş sporcunun;

a) Yeteneğini beceriye dönüştürmek için yapacağı spor eğitim ça
lışmaları ve spor eğitim çalışmaları sonucu, ulaştığı performansın devam
lılığı sürecinde,

b) Sporu bıraktığı andan itibaren kalan ömründe, içinde bulunduğu 
şartlar dikkâte alınarak Devlet tarafından korunması ve koruma usulle
rinin kanunlaştırılması zorunludur.

2. DURUM TESBİTİ :

Bu konuda etkili, düzenleyici ve kalıcı düzenlemelerin yapıldığını 
söylemek mümkün değildir. Yapılmış olan çalışmaların ise günün şartla
rına ceyap vermediği ve yetersiz kaldığı söylenebilir. Ayrıca mevcut ka
nun ve yönetmeliklerde yer alan bazı hükümlerin uygulanamadığı da bir 
gerçektir.

Başarılı sporcuların korunmasına ilişkin yürürlükte olan mevzuat ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanmış, ancak, henüz uygulamaya ko
nulamamış çalışmalar şöylece özetlenebilir:

a) Anayasa (madde 59)

b) 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu. (Bu Kanunda başarılı sporcu
ların korunmasına ait açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak kanuna da-



yalı olarak hazırlanan yönetmeliklerle ekteki tabloda görüldüğü üzere bazı
ihtiyâçlar karşılanmaktadır.)

c) «Türk Sporunun Geliştirilmesi Ödeneğinin Harcama Esas ve Şe
killeri» ne İlişkin Yönetmelik. (Halen yürürlükte bulunan bu yönetmelik gü
nün şartlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmektedir.)

d) Başarılı sporculara konut verilmesi ile ilgili olarak Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü ile Emlâk Kredi Bankası arasında yapılan protokol.

e) Başbakanlığın kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sporcu ve 
spor yöneticilerinin, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine katılmalarını sağlayıcı 
genelgesi.

f) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında im
zalanan protokol. (Sporcu öğrencilere izin verilmesi.)

g) Başarılı sporcular; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce Bölge 
Müdürlüklerine tahsis edilen uzman veya antrenör kadrolarına kısmen is
tihdam edilmektedir.

h) Türk Güreşini Geliştirme Projesine dayalı olarak Kamu İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde belli ölçüde başarılı güreşçilere kadro tahsisi ya
pılmıştır.

i) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuruluş Kanunu (Tasarı Taslağı duru
munda) Kanunun yürürlüğe girmesi halinde başarılı sporcuların mes’eleleri 
olan beslenme, barınma, sağlık, ulaştırma, eğitim, sportif ve sosyal tesis
lerden yararlanma konuları çözümlenecektir.

j) Başarılı sporcuların korunması hususunda bazı özel sektör kuru
luşlarının büyük destek sağladıkları memnuniyetle müşaha'de edilmekte
dir. (Eczacıbaşı, Vefa-Simtel, Güney Sanayi gibi).

k) Seçkin Sporcu Öğrencilerin Sportif İmkânlarından Yararlandırıl
malarına İlişkin Kanun. (Tasarı halinde)

m) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103 üncü maddesine izin
le ilişkin bir fıkra eklenmesi. (Tasarı halinde)

n) Şeref Aylığı Bağlanmasına İlişkin Kanun. (Tasarı halinde)

ö) Hazırlanmış bulunan tasarı ile Spor-Toto Tüzüğüne madde ekle
nerek Türk Spor. Tesis ve Eğitim Vakfına maddî kaynak temin edilecek ve 
bu suretle başarılı sporculara bazı imkânlar sağlanacaktır.

p) Amatör Sporculara Yapılacak Sağlık ve Sosyal Yardımlar Hakkın
da Yönetmelik. (Tasarı halinde. Bu yönetmelikle başarılı sporculara sağ
lık ve sosyal güvenlik konularında bazı imkânlar sağlanacaktır.)’



r) Gençlik ve Spor Tesislerine Giriş ve Yararlanma Ücreti Yönetme
liği, (Tasarı halinde)

3. PROBLEMLER :

Başarılı sporcuların spor hayatlarında karşılaştıkları problemler aşa
ğıda belirtilmiştir.

a) Beslenme :

Beslenme sporcunun temel meselesidir Sporcunun sarfettiği efor ile 
de beslenmesi doğru orantılıdır. Sporcunun spor hayatı süresince sarfet
tiği enerji ancak İlmî ve düzenli beslenme ile temin edilmektedir. Bu
günkü hayat şartlarında başarılı sporcular gereği gibi beslenmemekte, bu 
yüzden de başarılarını sürdürememekte veya yükseltememektedirler.

b) Barınma :

Bugünkü hayat şartlarında barınma başlıbaşına bir mes’eledir; kazancın 
veya gelirin büyük bir bölümü barınma için kiralanan meskenlere öden
mektedir. Bazı başarılı sporcular son derece zor şartlarda ve sağlıksız or
tamlarda barınmakta ve bu zor şartlarda sporcunun başarısını olumsuz 
yönde etkilemektedir.

c) Sağlık :

Çok önemli bir mesele olan sağlık konusunda müessir bir çalışma bu
lunmamaktadır. Ülkemizde sporcuların tedavileri ve kontrolleri için bir teş
kilâtı yoktur. (İzmir sağlık merkezi dışında) Spor yapan gençler ciddi bir 
sağlık kontrolünden geçmemektedir. Hastalandıkları zaman onlarla direkt 
ilgilenen tedavi eden müessese ne yazık ki mevcut değildir.

d) Sosyal Güvenlik :

Ülkemiz’de başarılı sporcuların sosyal güvenliklerinin sağlanması ko
nusunda müessir bir tedbir bulunmamaktadır. Sosyal güvenliği bulunma
yan başarılı bir sporcunun spor hayatı ya çok kısa sürmekte veya hayat 
mücadelesi dolayısiyle sporla gerektiği gibi ilgilenememektedir. Böylece 
sosyal teminâttan yoksun başarılı sporcunun başarı grafiği yükselmektedir

e) Eğitim :

Başarılı sporcunun, başarısının sürekliliği ve yükselmesi devamlı ve 
düzenli bir eğitimle mümkündür. Ülkemizde başarılı sporcuların eğitim-
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leri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve uygulamalar yeterli değildir. 
Eğitim hizmetlerinin çağın ve günün şartlarına uygun hâle getirilmesinde 
ve sistemleştirilmesinde zorunluluk vardır.

f) İzin ve Tecil :

Başarılı sporcuların antrenmanlar ve yarışmalar yüzünden zorunlu 
olarak ihtiyaç duydukları izinler başlıbaşına bir mes'ele teşkil etmektedir. 
Okuduğu okul, çalıştığı işyeri, kanunî bir düzenleme olmaması dolayısiyle 
bu konuda gerekli kolaylığı göstermemektedir. Hernekadar sporcuların 
izinleri konusunda protokol ve genelgelerle bazı kolaylıklar sağlanmış 
ise de köklü bir çözüm getirilememiştir. Ayrıca başarılı sporcuların as
kerlik tecilleri konusunda bazı iş kollarında olduğu gibi kanunî bir düzen
lemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

g) Ulaşım :

Başarılı sporcular Devlet ve diğer kamu kuruluşlarına ait ulaşım araç
larından çok az yararlanmaktadır.

Antrenman ve yarışmalarda ulaşım bir mes’ele olarak başarılı sporcu
nun karşısına çıkmakta ve özellikle büyük şehirlerde bu problem daha 
büyük boyutlara ulaşmaktadır.

h) İstihdam :

Başarılı sporcuların spor hayatları sürecinde ve faal sporu bıraktık
tan sonraki hayatlarında bir iş sahibi olmaları ve ekonomik bağımsızlığa 
kavuşabilmeleri en büyük ihtiyaçları ve problemleridir.

Başarılı sporcunun başarısının ve formunun uzun süre istenilen sevi
yede korunmasına önemli ölçüde katkıda olacak öğelerden birisi de, onun 
iş sahibi olmasıdır. Mevcut düzenlemeler kifayetsizdir.

i) Kurs ve Kredi :

Yüksek öğretim kurumlarında okuyan bütün öğrencilere kredi veril
mektedir. Ancak orta öğretim kurumlarında okuyan öğrenci sporculara 
böyle bir imkân tanınmamıştır. Burs konusunda da başarılı sporcu öğren
cilere yönelik herhangi bir özel imkân sağlanmamıştır. Bu durum başarılı 
sporcunun başarısını olumsuz yönde etkileyen bir husustur.

j) Malzeme :

Sporculara belirli ölçüde malzeme yardımı yapılmaktadır. Ancak sis
temli bir malzeme temini ve dağıtımı konusunda kanunî bir düzenleme



bulunmamaktadır. Kullanılan yarışma malzemeleri istenilen vasıfta ve ka
litede değildir. Bu durum sporcunun başarısını etkilemektedir.

k) Yayınlar :

Başarılı sporcunun başarısını önemli ölçüde ve olumlu yönde etkile
yen bazı yayınlar bulunmaktadır. Ancak bu yayınların yeterli olduğu söy
lenemez. Teknik adamları ve başarılı sporcuları besleyen sürekli, İlmî içe
rikli ve her türlü ihtiyaca cevap verecek kalitede yayınlar gerekmek
tedir.

I) Özendirme :

Sporun özendirilmesi, başarılı sporcunun topluma tanıtılması ve spo
run yaygınlaştırılması konusunda çeşitli yayın vasıtaları ile bazı çalışma
lar yapılmaktadır. Bu hizmetlerin yeterli olduğu söylenebilir. Ancak me
mur, işçi, asker, öğrenci sporcular için maddî katkıya yönelik ve özendir
meye vesîle olabilecek imkânlar sağlanması başarılı sporcuların başarı
larım olumlu yönde etkileyecektir.

m) Öğrenimde Kolaylık :

Başarılı öğrenci sporcuların teknik ve yüksek öğretim kurumlarına 
giriş sınavlarında ve öğrenimleri süresince hiç bir kolaylık sağlayıcı ka
nunî düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum başarılı sporcuların mağdu
riyetine sebeb olmaktadır.

n) Sportif ve Sosyal Tesislerden Yararlanma :

Başarılı sporcular sportif tesislerden yararlanmaktadır. Ancak söz ko
nusu tesislerin her türlü imkâna sahip oldukları söylemek güçtür. Ayrıca 
diğer kamu kuruluşlarına ait sosyal tesislerin hiç birisinden yararlanama
maktadırlar. Başarılı sporcuların her türlü tesislerden azamî ölçüde ya
rarlanmaları, onların çalışmalarına rahatlık ve kolaylık getirecek, başarı
larım etkileyecektir.

ö) Sporcunun Bulunduğu Değişik Ortamlarda Korunması :

Başarılı sporcuların değişik ortamlarda korunması konusunda, Türk 
Silahlı Kuvvetleri yeterli bir usul uygulamaktadır. Başarılı asker sporcular 
belli merkezlerde ve çalışma imkânı bulunan yerlerde görevlendirmekte
dir. Ancak Yüksek Öğretim Kurumlarında ve diğer kamu kuruluşlarında 
konuya ilişkin kanunî bir düzenleme bulunmamaktadır.



4. ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER - TEKLİF VE TAVSİYELER :

(İdarî - Malî - Hukukî) 

a) Beslenme :

(1) Halen yürürlükte bulunan, Türk Sporunun Geliştirilmesi Ödene
ğinin Harcama Esas ve Şekillerine İlişkin Yönetmelik, (İtici Güç Yönet
meliği) başarılı sporcuların beslenmelerine belirli ölçüde katkıda bulun
maktadırlar. Ancak, Bu yönetmelik muhteva olarak başarılı sporcunun bes
lenme ihtiyacını tam olarak karşılayamamaktadır. Yeniden nazırlanmakta 
olan bu konudaki yönetmeliğin kısa sürede sonuçlandırılması gerekmek
tedir.

(2) Başarılı sporcuların spor hayatlarındaki çeşitli aşamalar (Ant
renman, müsabaka, müsabaka sonrası) göz önünde bulundurularak beslen
me uzmanları tarafından İlmî usullerle beslenme menüleri hazırlanmalıdır. 
Bu menüler kamu kuruluşları mutfaklarında hazırlanmalı ve başarılı spor
culara belli düzenlemeler çerçevesinde ucuz fiatla veya ücretsiz olarak 
verilmesi, beslenme konusunda bir tedbir olarak mütalâa edilmektedir.

b) Beslenme :

(1) Başarılı sporculara, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda im
kânlar dahilinde kontenjan hakkı tanınmalı ve barınmaları sağlanmalıdır.

(2) Çeşitli kamu kuruluşlarına ait misafirhanelerde veya pansiyon
larda başarılı sporculara belli ölçülerde barınma imkânı sağlanmalıdır.

(3) Başarılı sporcular için özellikle sporcuların yoğun olduğu yöre
lerde onların sağlıklı barınmalarına imkân verecek «Sporcu evleri» kurul
malıdır.

c) Sağlık :

(1) Devlet hastahanelerinde özel tedavi imkânları yaratılmalıdır.

(2) Özel hastahenelerde belli kurallarla tedavi imkânları yaratılma
lıdır.

(3) Mevcut sporcu sağlık merkezlerinin sayıları arttırılmalı ve bu 
merkezlerin çağın gerektirdiği personel ve cihâzlarla donatılması sağlan
malıdır.

(4) Zorunlu hallerde başarılı sporcuya yurtdışında tedavi imkânı 
sağlanmalıdır.



(5) Antrenmanlarda meydana gelebilecek ani sakatlıklarda ilk mü
dahaleyi yapabilecek yeterli bilgide sağlık elemanı görevlendirilmelidir.

(6) Spor hekimi yetiştirilmelidir.

d) Sosyal Güvenlik :

Başarılı sporcuların sosyal güvenlikleri bugüne kadar çözümlenmedi

ği için, başarılı sporcular sosyal güvenlikten yoksun bulunmaktadır. Başa
rılı sporcunun bu probleminin çözümü konusunda;

(1) Sosyal Sigortalar kapsamına alınmalıdır.

(2) Faal sporu bıraktığı zaman şeref aylığı bağlanmalıdır. (Bu konu
da hazırlanan kanun tasarısı çıkarılmalıdır.)

(3) Öğrenci sporcuların meslek okullarına ve yüksek öğrenime gire
bilmeleri konusunda gerekli kolaylığı sağlayıcı yönetmelik hazırlanmalıdır.

(4) İşyeri açma konusunda özel ve resmi bankalardan uzun vadeli 
ve düşük faizli meslek kredisi alması konusu kanunlaştı rı imal idi r.

(5) Konut edinebilmeleri için ilgili banka ve kamu kuruluşların im
kânlarından özel hükümler içinde yararlanmaları sağlanmalıdır.

(6) Ölüm halinde eş ve çocuklarına günün şartlarına göre yetkili ku
rullarca takdir edilen malî yardımların yapılabilmesi konusunda kanunî dü
zenleme yapılmalıdır.

(7) Spor hayatları sonunda organizasyonu ilgili federasyonlarca yapı
lacak jübile düzenlenmelidir.

e) Eğitim :

Üstün yetenekli bir sporcunun, yeteneğini beceri ve başarıya dönüş
türmesi, formunu uzun süre devam ettirmesi, beynelmilel seviyede başa
rısını kanıtlaması, ancak İlmî çağdaş ve sürekli bir eğitimle mümkündür. 
Bunun için;

(1) Yeterli bilgi ve deneyime sahip (Antrenör ,masör, monitör, uz
man vb.) yetiştirici temini konusunda ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

a) Antrenörler. Üniversitenin spor konusunda eğitim yapan bir dalın
dan mezun olmalıdır.

b) Antrenörlüğünü yaptığı spor dalında ihtisas sahibi olmalıdır.

c) Beynelmilel spor kuruluşları tarafından düzenlenen ve gelişmeleri 
konu olan kurs, seminer ve toplantı vb. çalışmalara antrenörlerin katılma
ları sağlanmalıdır.



d) Başarılı sporcunun eğitiminde görev alan:

Antrenör,
Kondisyoner,
Masör,
Psikolog,

Sağlık personeli vb. elemanlar eğitilmeli, yönlendirmeli, bilgi çoğalı- 
mı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

(2) Başarılı sporculara sürekli yarışma imkânı sağlanmalı ve böyle
likle formunun ve başarısının devamlılığı temin edilmelidir.

(3) Başarılı sporcular için özel programlı, millî seviyede eğitim kamp
ları düzenlenmelidir.

(4) Başarılı sporcunun eğitiminde gerek duyulan her türlü araç ve 
gereçlerin eksiksiz temini sağlanmalıdır.

(5) Başarılı sporcunun eğitim alanları sporcunun eğitilmesi konu
sunda her türlü ihtiyaca cevap verecek kapasitede olmalıdır.

(6) Başarılı sporcunun eğitimine katkıda bulunacak teknik muhtevalı 
yayınlar (kılavuz kitapçık, film, slayt, fotoğraf vb.) hazırlanmalıdır.

f) İzin - Tecil :

Başarılı sporcuların antrenmanlar veya yarışmalar dolayısiyle ihtiyaç 
duyduğu izin çoğu kez problem olmaktadır. Bu mes'elenin köklü bir çözü
me kavuşturulması için Gençlik ve Spor Bakanlığınca Devlet Personel 
Dairesine teklif edilen, 657 sayılı Devlet Personel Kanununun 103 üncü 
maddesine, izinle ilgili fıkranın eklenmesi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca 
Milli Savunma Bakanlığınca yetişme ve yarışma sürecinde başarılı spor
culara tecil imkânı tanıyan kanunî düzenleme yapılmalıdır.

g) Ulaşım :

(1) 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 23 üncü maddesinde yer- 
alan Devlet nakil vasıtasından % 50 indirimli ücretle seyahat eder hük
mü, sadece Devlet Demir Yolları için değil Hava ve Deniz ulaşımları için 
de uygulanmalıdır.

(2) Belediye araçlarından kent içi ulaşımlarda tenzilâtlı tarife uygu
lanması konusunda Belediyelerce gerekli düzenleme yapılmalıdır.

(3) Kent içi ulaşımlarda kamuya ait servis araçlarından yararlanma
yı sağlayacak düzenleme konusunda Başbakanlıkça bütün kamu kuruluşla
rına talimat verilmesi sağlanmalıdır.



h) İstihdam

Başarılı sporcuların kamu ve özel sektörde öncelikle istihdamı konu
sunda sınırlı imkânlar mevcuttur. Başarılı sporcunun ekonomik bağımsız
lığa kavuşması ve geleceğinin teminât altına alınması, onun başarısını 
olumlu yönde etkileyecektir. Bu itibarla; 657 sayılı Devlet Memurları Ka- 
nunu’nda «Spor Hizmetleri Sınıfı» ihdası ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının teklifi gerçekleştirilmeiidir. Ayrıca, spor amaçlı birim, kurum ve 
kuruluşlarda başarılı sporculara görev verilmesi, kadro tahsisi konularında 
Devlet Personel Dairesince gerekli kanunî düzenlemeler yapılmalıdır.

i) Burs ve Kredi :

Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarında okuyan öğrenciler kredi al
maktadır. Yüksek öğrenimde okuyan başarılı sporcu öğrenciler de bu im
kândan yararlanmaktadır. Orta dereceli okullarda okuyan başarılı sporcu
lara da kredi hakkı tanınmalı, ayrıca Yüksek Öğretimde okuyan başarılı 
sporcuların alacağı kredi miktarlarını arttırıcı tedbirler getirilmelidir. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başarılı sporculara karşılıksız burs 
verilmelidir. Ayrıca diğer kamu kuruluşları ile özel sektör ve Vakıfların 
da burs.verme konusunda katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Yurtdışı burs 
konusunda başarılı sporculara kontenjan ve öncelik tanınmalıdır.

Başarılı sporculardan esnaf ve sanatkâr olanlara, ilgili bankalardan 
düşük faizli uzun vadeli ve öncelikli meslek kredisi verilmesi konusunda 
Bankaların Yönetmeliklerinde gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Konutu bulunmayan başarılı sporculara ilgili bankalardan veya kamu 
kuruluşlarından uygun şartlarda konutlar verilmeli ve öncelikli olarak ko
nut kredisi sağlayıcı tedbirler konusunda yönetmelik hazırlanmalıdır.

j) Malzeme :

Başarılı sporculara gerek eğitim ve gerekse yarışma için spor malze
meleri verilmektedir. Özellikle bazı branşların gerektirdiği malzemeler 
ülkemizde üretilmemektedir. Bu itibârla ülkemizde üretilmeyen, başarılı 
sporcunun başarısını olumlu yönde etkiliyen branşlarla ilgili malzemele
rin ithalinde kolaylıklar sağlanmalı ve bu tür malzemelerin ülkemizde üre
tilmesini teşvik edici tedbirler getirilmelidir.

k) Yayınlar :

Ülkemizde, spor konusunda mevcut yayınların yetersiz olduğu bir ger
çektir. Başarılı sporcunun başarısına yardımcı olacak, teknik muhtevada ha
zırlanmış yayınların bazı dallarda mevcut olduğu, bazı dallarda olmadığı



görülmektedir. Bu yüzden sporcunun bilgisini geliştirecek, başarısına kat
kıda bulunacak türde iImî verilere dayalı yayınların hazırlanması ve ba
şarılı sporcuların istifadesine sunulması çok yararlı bir hizmet olacaktır. 
Ayrıca yarışma kuralları, rekor ve takvimler yayın haline getirilmeli 
sporcu ve spor adamlarının hizmetine sunulmalıdır. Bu konuda dağınık ve 
yetersiz bir biçimde yapılmakta olan çalışmaların koordine edilmesi ve
rimli ve etkili bir şekilde hizmete sokulabilmesi için gerekli düzenleme
lerin yapılması gerekmektedir.

1} Özendirme : , ■

Beynelmilel Olimpiyat Komitesi (CİO)'nin öngörüldüğü esaslar çer
çevesinde devlet ve özel sektör tarafından başarılı sporcuların ödüllendi
rilmesi konusunda tedbirler getirilmelidir.

Ülkemizde başarılı sporcunun topluma tanıtılması ve onore edilmesi 
konusunda yapılan çalışmalar yeterli seviyededir. Ancak tanıtma ve onur
landırma usullerinin temel esaslara bağlanmasında yarar görülmektedir.

Memur ve işçi elan başarılı sporcuların yıpranması (itibari hizmet 
süresi) diğer kamu ve özel sektör görevlileri ile eşdeğerde değildir. Bu 
durum gözönünde bulundurularak, ordu ve emniyet teşkilâtı mensuplarına 
sağlanan imkânların başarılı sporculara da tanınması konusunda Devlet 
Personel Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Ayrıca başarılı sporculardan memurlara erken terfi, işçilere ücret ar
tışı ikramiye verilmesi hususlarında düzenlemelere ihtiyaç vardır.

m) Öğrenimde Kolaylık :

Başarılı öğrenci sporculara yönelik ,orta ve yüksek öğrenim aşama
larında ayrıcalı bir durum yoktur.

Milli Eğitim Bakanbğı’nca orta öğrenimde okuyan başarılı sporcula
rın, sınavla belirlenen, meslek okulları, parasız yatılı liseler gibi okullara, 
belirli kontenjanlar dahilinde girebilmeleri temin için mevcut yönetmelik
lere ek fıkra eklenmelidir.

Lise ve dengi okul mezunu başarılı sporcuların, özellikle beden eği
timi ve spor müfredatlı üniversitelerin fakülte veya bölümlerine girişlerin
de ayrıcalık tanınarak gerekli kolaylığın getirilmesine ilişkin tedbirler 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkan'ığı’nca alınmalıdır.

n) Sportif ve Sosyal Tesislerden Yararlanma :

Başarılı sporcuların kamu kuruluşlarına ait sportif ve sosyal tesisler
den azamî ölçüde ücretsiz yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler yapıl
malıdır.



ö) Sporcunun Bulunduğu Değişik Ortamlarda Korunması :

Başarılı sporcuların, yeteneğinin beceriye dönüştürülmesi sürecinde 
ve formunun devamlılığını sağlamak amacıyla;

(1) Öğrenci iken,

(2) Askerlik görevini yaparken,

(3) Çalışma hayatında (İşçi ve memurlar için) aşağıdaki belirtilen 
hususların göz önünde tutulmasında yarar vardır.

a) Başarılı sporculardan orta veya yüksek öğrenimde okuyanlar, spor 
yarışmalarını sürdürebilecek imkânlara sahip illerde tahsillerini yapabile
cek imkânlar Milli Eğitim Bakanlığı’nca ve Yüksek Öğretim Kurulu’nca 
sağlanmalıdır.

b) Askerlik görevleri sırasında spor yarışmalarını devama imkân 
veren birliklerde görevlendirilmeleri, Milli Savunma Bakanlığı’nca sağlan
malıdır.

c) Memur ve işçilerin çalışma hayatında spor yapma imkânına sahip 
yerlerde görevlendirilmelerini sağlayıcı tedbirler getirilmelidir.

5. SONUÇ :

a) Başarılı sporcuların korunmasına yönelik, problemler ve çözüm 
yolları bölümünde değişik yönleri ile ifade edilen konularda gerekli kanunî 
düzenlemeler en kısa zamanda yapılmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

b) Başarılı sporcuların ortaya çıkarılmasında, yetişmelerinde ve ba
şarısının devamında çok önemli rolü olan yetiştiricilerin de, sporculara 
tanınan imkânlar ölçüsünde yararlandırılmalarının usulleri tesbit edilmeli 
ve kanunlaştırılmalıdır.

c) Başarılı sporcunun yetişmesinde katkısı olan kulüp, kurum, kuru
luş ve diğer kişilerin teşviki ve ödüllendirilmeleri belli kurallara bağlan
malıdır.

d) Başarılı sporcuların başarılarının devamım temin ve daha başarılı 
seviyeye ulaştırılması amacıyla, mümkün olduğunca çok sayıda beynelmi
lel organizasyonlara katılmaları sağlanmalıdır.

e) Başarılı sporcu kaynağını çoğaltmak ve beslemek için, ilgili mer
cilerce hazırlanacak plan, program ve projelerin geniş spor tabanı oluştu
racak biçimde ele alınması ön şart olarak kabul edilmelidir.



f) Başarılı sporcu;

(1) İl,
(2) Bölgesel, (Birden çok ilin katıldığı organizasyonlar)
(3) Millî,

(4) Beynelmilel seviyede,

olmak üzere nitelendirilerek değerlendirilmeli ve başarılarına göre ka
demeli olarak korunmalı ve ödüllenöirilmelidir.

1 NOLU TEKLİF

1 — Lise ve Dengi Okul mezunu başarılı sporcular, Üniversitelerin 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine girişlerde akademik kriterlere uyma
lıdırlar. Aksi takdirde Beden Eğitimi ve Spor Mesleği kamu oyunda itibâr 
kaybeder.

Ümit KESİM
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

ANKARA

2 NOLU TEKLİF

2 — a) Başarılı sporcuların;

(1) Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölüm

lerine sınavsız alınmaları,

(2) Yükseköğretim Kurumlarının diğer bölümlerine girişte belli bir 
öncelik tanınması, sağlanmalıdır.

b) Başarılı sporcuların ailelerine, spor yapmalarından dolayı vazgeç
tikleri gelirleri karşılamak üzere, amatörlüğü de zedelemeyeceğinden, 
«Aile Yardımı» yapılmalıdır. (Madde 13)

Özgen KARAYEĞEN
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Kızılay/ANKARA

3 NOLU TEKLİF

3 — Öğrenci olan başarılı sporcuların organizasyon öncesi kamplar
da ve organizasyonda bulundukları süre içersinde, bağlı oldukları kurum
larca öğrencilik hakkını yitirmemesi için gerekli kanunî tedbirlerin alın
ması zorunludur. (Devamsızlık ve sınav gibi) (Madde 6 ve 13)

Özcan MUTLUGİL
Altıyol Efes Çarşısı 
Kadı köy/İSTAN BUL



1 — İLKELER

a) Başarılı sporcuların yetenek ve becerilerini millî ve milletlerarası 
seviyede ispatlamak maksadı ile yaptıkları çalışmalar müddetince ve 
sporu fiilen bıraktıktan sonraki hayatlarında beslenme, barınma, sağlık, 
sosyal güvenlik, eğitim ,izin, ulaşım .istihdam, malzeme ve yayın gibi 
kişinin başarısını, başarısının devamlılığını ve geleceğini çok yakından il
gilendiren hayati konularda Devlet tarafından korunmasına dair usullerin 
tesbiti, gerekli kanunî düzenlemelerin yapılması ve en kısa zamanda uy
gulamaya geçilerek, yaratılan imkânların başarılı sporcuların hizmetine 
sunulmasına öncelik tanınmalıdır.

b) Başarılı sporcuların başarılarının devamı ve başarılarının daha üst 
seviyeye ulaştırılması amacıyla çok sayıda beynelmilel organizasyonlara 
katılmaları sağlanmalıdır.

c) Başarılı sporcuların kaynağını çoğaltmak ve beslemek için görev, 
yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlarca hazırlanan plan, 
program ve projelerin geniş spor tabanını oluşturacak şekilde ele alınmalı 
ve öncelikle uygulamaya konulmalıdır.

2 — TEDBİRLER :

a) Başarılı sporcuların spor kamuoyuna mal'edilmesinde^yetişmele
rinde ve başarılarının devamında çok büyük rolü olan yetiştiricilerin de 
başarılı sporcularla birlikte düşünülerek onlara da yeterli ölçüde imkânlar 
sağlanmalı ve bu konunileştiriimelidir. f[ 1984 - 88)

b) Başarılı sporcuların yetişmelerinde katkısı bulunan kulüp kurum, 
kuruluş ve diğer kişiler mükâfatlandırılmak ve mükâfatlandırmalar belli 
şart ve kurallara bağlanmalıdır.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SAĞLIK 
K O M İ T E S İ

Komite Çalışmalarına Katılanlar :

Başkan : Prof. Dr. Necati AKGÜN

Üye : Prof. Dr. Fikret DURUSOY

Üye : Prof. Dr. Alb. Dinçer ÖĞÜN

Üye : Dr. Selâhattin AK’EL

Üye : Dr. Tarık ÖZERENGİN

Üye : Dr. A. Hamdi TURGUT

Üye : Dr. Zafer HASÇELİK

Üye : Ali GÜR

Üye : Gülgün KASAP



BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SAĞLIK RAPORU

1 — GİRİŞ :

Sporda sağlık problemleriyle uğraşan uzmanlık dalı olan Spor He
kimliği tıp sanat ve biliminin spora, fizikî aktiviteye uygulamasıdır. Son 
yıllarda spor hekimliği bir uzmanlık dalı olarak gittikçe gelişmiş, yalnız 
yarışma sporlarına katılanlar tarafından değil, toplum tarafından da, asıl 
önemlisi tıp tarafından da önem verilir hale gelmiştir. Amerika’da geniş 
bir genç ortopedistler grubuna, «Ortopedinin en ilginç çalışma alanı ola
rak neyi görüyorsunuz» sorusuna verdikleri cevabın «Spor hekimliği alanı» 
şeklinde olması anlamlıdır. Günümüzde sporda başarılı olmanın yolları ar
tık spor hekimliğinden geçiyor. Eskiden spor hekimi sporcuları tedavi 
eden ekip doktoru hüviyetindeydi. Bugün ise sportif performansın yüksel
tilmesi amacı ile antrenmanların her türlü tıbbi temelleri .sportif kazala
rın oluş mekanizmalarını ve önlemlerini araştırır duruma gelmiştir. Spor 
ve fizikî egzersizler tıpta kroner hastalıkların, diabet, hipertansiyon gibi 
bazı hastalıkların önlenme ve tedavisinde yer almış, hekimler ilâç reçe
tesi verir gibi egzersiz reçetesi de hazırlar duruma gelmiştir.

2 — DURUM TESPİTİ :

Girişte belirtildiği gibi, sporcu sağlığının önemini dikkâte alan Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü zamanında kendi bünyesinde bir daimi Sağlık 
'Kurulu kurmuş ve bu kurulun da yardımı ile belli başlı büyük illerimizde 
Sporcu Sağlığı Merkezlerinin tesisine gidilmiştir. İstanbul'da Dolmabahçe 
Stadı altında kurulan merkez zamanla, çeşitli sebeblerle işleyemez duru
ma gelmiş ve daha sonra bu merkez cihâzları dağıtılarak kapatılmıştır. 
Ankara’da stadyum altında bir sağlık merkezi de sporcu lisans muayene
lerini yapmaktan ileri gidememiştir. Prof. Dr. Rasim Adasal'ın Sporcu 
Sağlığı Merkezi olmak üzere B.T.G.M.’ne hibe ettiği dairesi de bu amaç 
için çalıştırılamamıştır. 1971 Akdeniz Oyunları münasebetiyle İzmir’de 
Halkapınar Stadyumu altında kurulan Sağlık Merkezi kurulduğu günden- 
beri tek çalışan merkez hüviyeti göstermektedir. Bu merkezin çalışma
ları, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Beden Terbiyesi Tıp Fa
kültesi Dekanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü arasında yapılan 

_uır._protokol uyarınca, Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Enstitüsü ile birlikte



yürütülmektedir. Merkez i!e Spor Hekimliği Enstitüsü gerek cihaz gerek 
personel yönünden biribirini tamamlaması sonucu İzmir ve çevresindeki 
amatör ve profesyonel sporcuların her türlü lisans muayeneleri yapılmak
ta, yaralanmalar tedavi ve rehabilitasyonları dâhil her türlü sağlık mes’ele- 
leri ile meşgul olunmaktadır. Girişte de belirtildiği gibi Spor Hekimliği 
bir ihtisas işidir. Sporcuların her türlü muayenesinin ve gereken tıbbî 
yardımlarının spor hekimleri tarafından yapılması, bir çok ülkede olduğu 
gibi ülkemizde de arzu ettiğimiz bir olgudur.

Zamanında yapılan girişimler ile Sağlık Bakanlığı’nın ihtisas tüzüğüne 
Spor Hekimliği İhtisası koydurulmuş İse de uzun bir süre Bakanlıktan 
Spor Hekimliği İhtisası Belgesi olan bir hekim olmamıştır. Daha sonra 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Enstitüsünün kurulması ile 
bu ihtisas verilir duruma gelmiştir. Buna rağmen spor hekimlerine tanınan 
maddî imkânların sınırlı olması yüzünden bugüne kadar ancak beş hekim 
spor hekimliği ihtisasım almış bulunmaktadır. Maalesef bunlardan birisi 
SSK hastahanesinde pratisyen olarak çalışmakta, birisi dahiliye ihtisâsı 
yapmaya başlamış, ancak bunlardan ikisi Spor Hekimliği Enstitüsünde 
kendi alanlarında hizmet vermektedir.

Kulüplerimizin bir çoğunun hekimi yoktur. Büyük küçük her türlü 
sportif yarışmalara hekim zor bulunmaktadır. Hatta yarışmaların bir çoğu 
hekimsiz yapılmaktadır.

3 — PROBLEMLER :

Sporcu sağlığı ile ilgili mes’eleleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkün
dür:

a) İzmir ilini saymazsak, ülkemizde hiç bir ilde gerçek anlamda bir 
Spor Sağlık Merkezi yoktur.

b) Sporcuların sağlıkla ve gösterdikleri fizikî performansla ilgili geç
mişini yansıtacak bir fişleme (Sağlık arşivi) sistemi mevcut değildir.

d) Antrenörlerimizin bir çoğu uygulamadan yetişme oldukları için 
sporcu sağlığı ile ilgili nosyonları çok zayıftır. Dolayısıyla Spor Hekimliği
ne verdikleri önem çok azdır.

e) İzmir'de, Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından yayınlanan 
«Spor Hekimliği Dergisi» dışında sporcu sağlığını ilgilendiren gerçek İlmî 
yayınlar yok gibidir.



4 — ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER VE TEKLİFLER

a) İdarî :

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bünyesinde eskiden olduğu gibi 
bir Sağiık Dairesi ve bütün Türkiye’de büyük bölge merkezlerinde Sporcu 
Sağlığı Merkezleri kurulmalı, bunlara bağlı tâlî merkezleri kurulmalı, bun
lara bağlı tâlî merkezler oluşturulmalıdır. Bu merkezler Sağlık Dairesine 
bağlı bir şekilde çalışmalıdırlar.

Sağlık Merkezleri faaliyetleri, B.T. G. Mü'dürlüğü’nün, tıp fakültesi 
olan yerlerde Fakülte ile olmayan yerlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı veya SSK ile yapacağı işbirliği protokolleri yaparak sürdürmekte
dir. Bu şekilde yapılacak işbirliğinin çeşitli yönlerden yararları olacaktır.

Federasyon bünyelerindeki Spor Hekimi kadrosu, çeşitli kamplar ve 
yarışmalarda görevlendirecek biçimde değiştirilmelidir.

b) Malî :

Sporcu Sağlığı Merkezleri 'döner sermaye usulü ile çalışmalı ve per
sonel ücretleri dahil çeşitli giderler B.T. G. Müdürlüğünün ayrı bir fo
nundan karşılanabiimelidir. Merkezlerde mümkün olduğu kadar spor he
kimi ihtisası yapmış hekimler çalıştırılmalıdır. Gerek bu hekimlere gerek
se yarışma hekimlerine tatmin edici ücret ödenmelidir.

Spor Hekimliği cazip duruma getirilmeli, ihtisas eğitim verilen yer
ler çoğaltılmalı, mütehassısa iş alanı sağlanmalıdır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nez'dinde yapılacak girişimler ile 
Spor Hekimliği ihtisasının uzmanlık tüzüğünün geçerli uygulaması sağlan
malıdır.

c) Fonksiyonel Çalışma Konulan ve Faaliyetleri :

İdarî tedbirler bölümünde söylendiği gibi yapılacak işbirliği sonucu 
kurulacak büyük merkezlerde öncelikle dahiliye, ortopedi, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon uzmanlarının sporcu sağlığı hizmetlerinde yarım gün 
(part-time) çalıştırılması daha rasyonel ve ekonomik olacaktır.

Tıp Fakülteleri mezunlarının iki yıllık mecburi hizmete gitmelerinden 
önce, aile hekimliği konusunda gördükleri kurslara spor hekimliği kursla
rının da katılması uygun olur. Bu kurslar İzmir’de verilebilir.



d) Organizasyon Yönünden

Sporcu Sağlığı Merkezleri, büyük ve tâlî merkezler olarak iki kate
goride düşünülmeli, bu arada İzmir örneğinde olduğu gibi Üniversiteler 
veya olmadığı yerlerde Sağlık Bakanlığı ve SSK ile ortaklaşa çalışmaya 
gidilmelidir.

Dr. Sefahattin Âkef’in Görüş ve Teklifleri :

1 — Sporcular için ayrı Sporcu Sağlığı Merkezlerinin kurulması zo
runludur. Herkese açık sağlık kurumlarında sporcuların sağlık bakım ve 
denetimlerinin yapılmadığını tecrübeler göstermiştir.

2 — Bu konu ile ilgili kanunun çıkarılması şarttır.

3 — Bu kanun ile Spor Hekimliği İhtisası bir uzmanlık dalı olarak 
kanunî dayanak bulacaktır.

4 — Mediko sportif hekimlikte ve bu konudaki müesseseleşmede 
ileri gitmiş ülkelerden uzmanlar getirmek ve onlardan yararlanmak uygun 
olur.

5 — İlgili ve yetenekli genç doktorlarımızı bu alanlarda uzmanlaş
mak üzere yabancı ülkelere göndermek gerekir.

6 — İleri gelen kulüplerin spor hekimi istihdam etmelerini mecburî 
kılmak gerekir.

7 — Federasyonların yurtdışından davet ettikleri çeşitli uzmanlar 
arasına Spor Hekimi uzmanlarını da katmalarını istemeliyiz.

8 — Deplasmanlı Liglerin, sporcu, idareci ,hakem ve diğer görevli
lerin sağlığı açısından zararlı olduğu kanaatıyla kaldırılması uygundur.

9 — İstanbul - İnönü Stadı altındaki kapatılmış olan Sporcu Sağlığı 
Merkezinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve bu merkezden Anadoluhisarı 
Spor Akademisi’ne (Marmara Üniversitesi Beden Eğitim-Spor Bölümü] 
gönderilmiş oian te'davi aletlerinin geri alınması şarttır.

Dr. Tank Özerengin’irs Görüş ve Teklifleri :

Dördüncü 5 yıllık planda «Sporcuların yoğun olduğu illerden başla
mak üzere SPORCU SAĞLIK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ kurulması için 
gerekli çalışmalara başlanacağı, SPORCU SAĞLIK MERKEZLERİ kurulması 
mevzuunda bir pilot bölge seçilecek ve çalışmaların süratle tamamlana
cağı, bölgeler ve federasyonlarda SAĞLIK KURULLARI teşekkül ettirilece
ği, spor kulüplerinin yönetim kurullarında bir hekimin yer almasının sağ-



lanacağı» emredildiği halde, bunların bu plan döneminde gerçekleştirilme
diğini görüyoruz.

Hazırlanan yönetmelikler uygulanmamaktadır. Verilen raporlar dikkate 
alınmamaktadır. Bu alanda daha kesin kanunî ve malî tedbirler alınarak;

1 — Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda bir Sağlık Müşavirliği ,

B.T. G. Müdürlüğü'nde daimî bir Sağlık Dairesi kurulmalıdır.

2 — İzmir’de olduğu gibi İstanbul ve Ankara’da Sporcu Sağlık Mer
kezlerinin kurulması ve seçilecek bazı pilot bölgelerde âcil olarak bu uy
gulamaya geçilmesi gerekir.

3 — Çeşitli Bakanlık ve kurumlar arasında bu konuda işbirliği sağ
lamak üzere bir KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KURULU oluşturulmalıdır.

4 — Federasyon hâkimliği kadrosu bulunmalıdır.

5 — Her federasyonun kadrosunda bir kamp doktoru olmalıdır.

6 — Kulüplerin spor hekimi istihdam etmeleri mecburî tutulmalıdır.

7 — Federasyonların ve kulüplerin istihdam edeceği spor hekimleri
nin B.T. G. M. Sağlık Dairesi’nin mütalâası ve onayı ile göreve getirilmesi 
uygun olur.

8 — Sporcu Sağlığı Merkezlerinde düzgün bir arşivleme yapılmalıdır.

9 — Spor saha ve tesislerinde birer ilk yardım istasyonu kurulma
lıdır.

Eğitim Alanında :

1 — İzmir Ege Üniversitesinde olduğu gibi Ankara ve İstanbul Tıp 
Fakültelerinde birer Spor Hekimliği Enstitüsü kurulmalıdır.

2 — Tıp Fakültelerinin son sınıflarına spor fizyolojisi, biyolojisi, hijeni 
ve fizyopatolojisini içeren dersler konulması sağlanmalıdır.

3 — Yeni mezun olmuş hekimlerin mecburî hizmete gitmelerinden ön
ce İzmir, Ankara ve İstanbul’da bir aylık Spor Hekimliği kursuna tabî tu
tulması ve bu sürenin görevden sayılması uygun olur.

4 — Beden Eğitimi ve Spor öğretimi yapmak yüksek eğitim kurum- 
larında sporcu sağlığı ile ilgili dersler konulmalıdır.

5 — Antrenör ve monitör kurslarına bu konuda dersler konulmalı, 
bu dersleri görmemiş antrenör ve monitörlere telâfi kursları açılmalı ve



kendisini yetiştirmeyen antrenör ve monitörleri teşkilât ve kulüplerde gö
rev verilmemelidir.

6 — Bu konuda sporcuların eğitilmesi için konferanslar düzenlemek 
yararlı olur.

7 — Masörlerin teorik ve pratik bilgilerinin eksiklerini giderici kurs
lar açılması gereklidir.

Malî Alanda :

Sporcu Sağlığı Merkezleri döner sermaye ile çalışmalıdır. B.T.G. Mü
dürlüğünce bir fon oluşturulmalı, bu yerlerde görev alacaklara tatmin edici 
ücret verilmelidir. Spor vakıflarından ,Spor-Toto maç hissesi ve reklâm 
fonlarından malî destek sağlanmalıdır.

Ümit Kesim, Ali Gür ve Dr. Zafer Hasçeîik’in Teklifleri :

1 — İstanbul, İzmir ve Ankara'da Üniversite Tıp Fakülteleri bünyesi 
içinde Sporcu Sağlığı Merkezlerinin bir Ünite şeklinde kurulmasının ive
dilikle gerçekleşmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığının teşvik ve desteği 
gereklidir.

2 — Türk Spor Vakfının bir Sporcu Sağlığı Araştırma Merkezi kur
ması konusunun teşvik edilmesi gereklidir.

3 — Sporcu Sağlığı Merkezlerinde istihdam edilecek personel ara
sında Spor fizyoterapistlerinin de bulunmasına özen gösterilmelidir.

Diğer Üyelerden Gelen Değişik Teklifler :

1 — Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olan fakültelerin öğretim elemanı 
kadrolarına spor hekiminin de konulması gerektir.

2 — Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerine 1. dereceden hekim kad
rosu ihdâs edilmelidir.

3 — Gençlik ve Spor Bakanlığının tıp fakültesi ve fizyoterapi reha
bilitasyon yüksek okulu öğrencilerine burs vererek kendi teşkilâtına spor 
hekimi ve spor fizyoterapisti ihtiyacını karşılaması düşünülmelidir.

4 — A.B.D. ile yapılan İlmî ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması çerçe
vesinde spor sağlığı ve eğitimi yönünden yararlanılması,

Merkez teşkilâtın sporcu sağlığı konusunda bir bülten yayınlanması,

6 — Bu bültende Federastion International Mediko Sportive’in faali
yet ve kongrelerinin duyurulması uygun olur.



1 — İLKELER

a) Sporcu Sağlığı ve Araştırma Merkezleri’nde istihdam edilecek 
bütün pesonelin ücret ve ödeneklerini tatmin edici duruma getirmek için 
gerekli kanunî düzenlemeler getirilmelidir.

2 — TEDBİRLER :

a) Spor hekimliği ihtisâsı teşvik edilmeli, cazip hale getirilmelidir. 
(1984-88]

b) Büyük merkezlerde ve pilot bölgelerde «Sporcu Sağlığı ve Araş
tırma Merkezleri» kurulmalıdır. (1984-88)

c) Tıp fakültelerine ve spor yüksek öğrenimi veren bölümlere, spor 
eğitimcilerine, sporcu sağlığı ile ilgili ders, kurs ve konferanslar verilme
lidir. (1984-88)

18 NOLU KOMİTE 
SPORDA SOSYAL GÜVENLİK

BUGÜNKÜ DURUM :

Ülkemizde halen sporcuların sosyal güvenliği ile ilgili herhangi bir 
organize uygulama mevcut değildir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü branşlarında başarılı olan millî sporculara 
itici güç adı altında beslenme problemlerine katkıda bulunmak amacı ile 
yardımda bulunmaktadır. Ayrıca Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonala
rında ve Olimpiyatlarda başarılı sonuç alan sporculara da kamu kuruluşla
rın katkılarıyla konut vererek yardım etmektedir. Bunlar özendirici faktör 
olarak takdire şayan uygulama örnekleridir. Ancak ülkemizdeki şartlar göz- 
lönüne alındığında amatör sporu benimseyip bu sporu bir nizâm içinde 
uygulayan tüm sporculara yönelik, oniarın sosyal güvenliklerini bir ölçü
de de olsa sağlamak üzere bir organizasyona ihtiyaç bulunduğu açıklıkla 
görülmektedir. Sosyal güvenlik kapsamına bu sporcuların sağlık problem
lerini de dahil etmek gerekir. Ülkemizde yaklaşık 1 5 - 2 0  yıldan beri özel
likle üç büyük ilimize inhisar eden sporcu sağlık merkezleri bu görevi ye
rine getirmeye çalışmıştır. Fakat bu merkezlerin kuruldukları yerlerdeki 
yer mes'elesi, malzeme mes’elesi ve sağlık personeli teminindeki zorluk
lar dolayısiyle arzu edilen seviyede hizmet verilememiştir. Sporcuların 
lisans çıkartma ve vize sırasında yapılan muayeneleri de personel nok
sanlığından dolayı olması gereken nitelikte olmamaktadır.



Ülkemizde profesyonel sporcuların da sosyal güvenliğini sağlayacak 
bir kuruluşları mevcut değildir. Profesyonel sporun endüstri haline gelmiş 
olduğu ülkelerde bu güvenceyi sağlamak üzere Sosyal Sigorta sistemi bu
lunmaktadır. Ülkemizde buna benzer bir uygulama yoktur. Sadece bir grup 
profesyonel sporcuya hizmete yönelik, örneğin; profesyonel sporcular 
sendikası gibi, teşebbüsler mevcuttur. Ancak bunlarda arzu edilen seviye
de hizmet verecek kapasiteye kavuşamamıştır.

TEDBÎR ve TEKLİFLER :

Sporda sosyal güvenlik konusunu amatör ve profesyonel spor ve 
sporcuları ihtiva edecek şekilde iki ana bölüme ayırmak uygun olur.

1 — Profesyonel sporcuların sosyal ve sağlık güvencelerini sağla
mak için tüm profesyonel sporcular sosyal sigorta muhtevasına alınma
lıdır. Bunun için bu sistemin en iyi uygulama örnekleri bulunan İtalya ve 
Almanya'dan örnek alınabilir.

2 — Amatör sporu benimseyip bu sporu bir nizâm içinde uygulayan 
sporcuların sosyal güvenliği ve aynı zamanda hastalık ve kaza durumların
da tedavileri için bir organizasyonun yapılması zorunludur. Bu konuda 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Mü'dürlüğü’nün, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak hazırlığım 
yaptığı ve uygulamaya koyma hazırlığı içinde bulunduğu «Amatör Sporcu
lara Yapılacak Sağlık ve Sosyal Yardımlar» tasarısı gerçekleştirilmelidir. 
Bu tasarıda amatör sporculara, sportif faaliyetleri sırasında ve bu faali
yet yüzünden uğradığı kaza, hastalık ve ölüm hallerinde kendilerine veya 
mirasçılarına yapılacak yardımlar tesbit edilmiş ve belirtilmiştir. İlgili 
Bakanlıklararası işbirliği sağlanarak malî desteği 'de kurulmuş ve sağlan
mış olan bu organizasyonun gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.

AMATÖR SPORCULARIN SOSYAL GÜVENLİĞE KAVUŞTURULMASI
HAKKINDA RAPOR

1 — GİRİŞ :

1961 Anayasasının 48 inci maddesinde yer alan «Herkes Sosyal Gü
venlik Hakkına Sahiptir» ilkesinin ışığı altında, 1981 yılı icra planının 
419 nolu tedbirinde yer alan «Beden Eğitimi ve Spor Elemanlarının Sosyal 
Güvenlik Kapsamına Alınması ve Sigortalanmaları» planlanmış ve bu ko
nunun gerçekleştirilmesi vazife olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına veril
miştir.



1982 yılı Anayasamızın 58 inci maddesi «Devlet İstiklâl ve Cumhu
riyetimizin emanet ettiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve 
inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve 
gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.

Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suç
luluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehâletten korumak için 
gerekli tedbirleri alır».

59 uncu maddede ise «Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının be
den ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılma
sını teşvik eder.

Devlet başarılı sporcuyu korur» hükümleri yer almaktadır.

Bu emredici kanunî hükümler muvacehesinde amatör sporcuların sos
yal güvenliğe kavuşturulması amacıyla Bakanlığımızca yapılan çalışmalar 
ve gelişmeler aşağıda belirtilmiştir.

2 — GELİŞMELER :

1973 yılında amatör sporcuların sosyal güvenliğe kavuşturulması ça
lışmaları yapılmış, bugüne kadar müsbet bir adım atılamamıştır.

Amatör sporcuların sosyal güvenliğe kavuşturulmasına köklü bir çö
züm getirilmesi amacı ile 15.10.1981 tarihinde Bakanlığımız, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü ile D.P.T. yetkililerinin katıldığı toplantıda konu detayları 
ile ortaya konmuş, tartışılmış, sonuç olarak bir fon oluşturulması, buna 
dayalı olarak bir yönetmelik hazırlanması ve bu yönetmeliği ihtisas sa
hibi bir komisyon tarafından yerine getirilmesi kararına varılmıştır.

Bunun üzerine Beden Terbiyesi Gene! Müdürlüğüne bağlı Sağlık ve 
Hukuk Kurulları Bakanlığımız temsilcisinin de iştiraki ile 22.12.1981 tari
hinde toplanmış, yönetmelik esaslarının an hatları tesbit edilmiştir. Ko
misyon tarafından titizlikle hazırlanan ve bir örneği ilişikte sunulan (Ek -1) 
yönetmelik taslağı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının da görüşü alın
dıktan sonra 5.8.1982 gün ve 1140 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığı’nın 
görüşüne sunulmuştur.

Ayrıca, bu yönetmelik taslağının muhtevasında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile bir tedavi protokolü hazırlanmış (Ek - 2) ve imza safha
sında beklemeye alınmıştır.

Maliye Bakanlığından alınan cevabî yazıda fonun oluşturulabilmesi 
için kanunî dayanağının bulunması belirtilmiş, 3530 sayılı Beden Terbiyesi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Kanununun onun kurulması için yeterli bir dayanak olmadığı görüşüne va
rılarak yönetmelik taslağı iade edilmiştir.

Bunun üzerine çalışmalarımızın yönü değiştirilmiş Gençlik ve Spor 
Bakanlığına dayalı olarak kurulan Türk Spor Eğitim ve Tesis Vakfı Tüzüğü
nün (Ek - 3) 3 üncü maddesinin ı fıkrasındaki «Amatör Sporcunun Geliş
mesi ve Kondisyonunu Muhafaza Edebilmesi İçin Mümkün Olan Bütün 
Yardımları Yapar» hükmünden yararlanılarak Amatör Sporcuların Sosyal 
Güvenlik Kapsamına alınması düşünülmüş, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
görüşülerek bu konuda mutabakata varılmıştır. Daha evvel hazırlanan fon 
yönetmeliği Türk Spor Eğitim ve Tesis Vakfı Senedindeki amaç ve kapsa
ma göre yeniden tanzim edilmiştir. (Ek-4) Vakfa bu maksatla yapılacak 
yardımların yalnız Amatör Sporcuların sosyal güvenliğine harcanması için 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Vakıf arasında bir protokol taslağı 
da hazırlanmıştır.

Vakfa dayalı Amatör Sporcuların Sosyal Güvencesi ile ilgili yönet
meliğin yayınlanarak yürürlüğe girebilmesi için Vakfa yardım yapacak ku
ruluşlardan Spor-Toto Teşkilâtı Tüzüğünde gerekli değişikliği yapması 
gerekmekte olup sonucu beklenmektedir.

3 — TEKLİFLER :

Vakfa dayalı olarak hazırlanan yönetmelik Amatör Sporcuların Sosyal 
Güvenlikleri ile kalıcı bir çözüm olarak görülmekte zaruretten, bu yol se
çilmiş bulunulmaktadır. Kalıcı bir çözüm olarak bu amaçla bir fon kurul
ması gerekli görülmekte, Anayasamızın emirleri çerçevesinde fonun kurul
ması ile ilgili bir kanunun öncelikle çıkartılması veya Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın Kuruluş Kanunu’nda buna imkân verecek bir hükmün yer 
alması gerekmektedir.



AMATÖR SPORCULARA YAPILACAK SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAR 
İÇİN ESASLAR VE FON TEŞKİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M  

Genel Hükümler

Amaç :

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amaçı, amatör sporcuların hastalık, 
maiûliyet ve ölüm hallerinde kendilerine veya mirasçılarına bu yönetme
likte belirtilen yardımları sağlamaktadır.

Kapsam :

Madde 2 — Bu yönetmelik, hiçbir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık 
hizmetinden yararlanamayan ve o yıl vizesini yaptırmış ve fiilen müsaba
kalara katılan lisanslı veya proğramlanmış sportif eğitim çalışmalarına fii
len katılan spor kartlı amatör sporculara yapılacak sağlık ve sosyal yar
dımlar çin esasları ve bu amaçla bir fon teşkilini ve bu konuda yapılacak 
işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.

Fonun Kurulması ve Yönetim :

Madde 3 — Amaç ve kapsam maddelerinde açıklanan ihtiyaçların 
karşılanması için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nde bir fon kurulur. 
Fonun, yönetimi yapılacak yardımların şekil ve miktarı Genel Müdür Yar
dımcılarından birinin Başkanlığında Sağlık Kurulunun kendi arasında se
çeceği 3, Bölge İşleri ve İşletmeler Daire Başkanı veya Yardımcısı, Fede
rasyon İşleri Daire Başkanı veya Yardımcısı ile Genel Müdürün Federas
yonlardan seçeceği 3 üyeden oluşan, Amatör Sporcular için Sağlık ve 
Sosyal Yardım Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeliği 4 yıl sürelidir. Ayrılanların yerine aynı yön
temle yenileri seçilir. Eski üyeler yeniden seçilebilir.

Yürütme :

Madde 4 — Yönetim Kurulu Kararları ve bu yönetmeliğin uygulanma
sı ile ilgili işlemler Bölge İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı tarafından 
yürütülür.



Madde 5 — Bu yönetmelik kapsamına giren işler Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü tarafından denetlenir.

Tanımlar :

Madde 6 — Aşağıdaki tanımlar bu yönetmelik ve yönetmelik kap
samına giren sporcular için geçerlidir.

f — Hastalık Yardımı :

Bir sporcunun hastalanması veya kazaya uğraması halinde tedavilerin 
yapılması ve gerekli ilâç ve gereç bedellerinin ödenmesi suretiyle yapı
lan yardımdır.

2 — Maluliyet Yardımı :

Uğraştığı spor dalı ile ilgili bir hastalık veya kaza sonucunda iş 
gücünü veya bir organını kaybeden bir sporcuya bir defa için yapılan nakdî 
yardımdır.

3 — Ölüm Yardımı :

Uğraştığı spor dalı ile ilgili bir hastalık veya kaza sonucunda ölen 
bir sporcunun anne, baba ve çocuklarına bakmakla mükellef ise kardeş
lerine bir defa için yapılan nakdî yardımdır.

4 — Ayaktan Tedavi :

Hastanede yatmayı gerektirmeyen ayakta veya evde yatarak veya isti
rahat ederek tedavidir. Bu tedavi ilâç, tahlil ve röntgen filminin alınması 
gibi tedavi ile ilgili direkt işlemleri de kapsar.

5 — Hastanede Tedavisi :

İlgili tabiplerin lüzum görmesi üzerine hastahanede yatarak yapılan 
tedavidir.

6 — Kurum :

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilâtını ifâde eder.

7 — Sporcu :

Bu yönetmeliğin kapsamına giren lisanslı ve Amatör Sporcuyu ifade 
eder.



Tedavi Maluliyet ve Ölüm Yardımlarına İlişkin Esaslar :

Madde 7 — Tedavi, maluliyet veya ölüm yardımları için aşağıdaki 
esaslar uygulanır.

1 — Kısa süreli tedaviyi gerektiren grip, nezle vs. gibi epidemiç ve
ya geçici hastalıklarda kurum tedaviyi deruhte eder.

2 — Sportif bir faaliyet sonucu veya sporcunun uğraştığı spor dalı
nın sonucu olarak meydana gelen hastalık ve kazalarda hastalık yardımı, 
hasta salâh buluncaya kadar devam eder. Ancak, kronikleşmiş ve tedavisi 
mümkün olmayan hastalıklarla devamlı sakatlıklarda bir defaya mahsus 
olmak üzere malûliyet yardımı yapılır.

3 — Sporcunun, uğraştığı spor dalı dışında meydana gelen kaza, ya
ralanma ve sakatlık hallerinde kurum yalnız ilk yardım ve acil tedavi üc
retlerini öder.

4 — Ölüm ve malûliyet yardımları, bu yönetmelikte belirtilen geçerli 
lisans sahibi ve amatör olmak şartı ile başka bir sosyal güvenlik kuru
luşundan sağlık yardımı alan sporculara da yapılır.

5 — Malûliyet yardımı reşit ise sporcunun kendisine, değilse vasi
sine; ölüm yardımı aile reisine yapılır, aile reisi yoksa veya kendisi ise 
veraset ilâmı esasları dahilinde taksim edilir.

6 — Malûliyet yardımı için tam teşekkülü resmi bir hastahaneden 
malûliyet derecesini belirten bir rapor alınması ve bu raporun Yönetim 
Kurulu'ndan geçmesi ve Genel Müdürce onaylanması gereklidir.



İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

Esas Hükümler 

Yardım Miktarının Tespiti :

Madde 8 — Sporculara bu yönetmelik esasları dahilinde yapılacak 

hastalık malûliyet ve ölüm yardımlarının hangi şekillerde ve ne miktarda 
yapılacağı, sporcu başına yapılacak bir yıllık toplam yardım miktarı, malî 
kaynaklara göre her Malî Yıldan önce Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel 
Müdürlüğünün onayı ile saptanır. Hastalık yardımı için yıllık toplam yar
dım miktarı ancak Sağlık Kurulu’nun önerisi, Yönetim Kurulu’nun kararı ve 

Genel Müdürün onayı ile arttırılabilir.

Sağlık Karnesi :

Madde 9 — Kulüpler, faaliyet gösterdikleri branşlarda, durumu kap
sam maddesindeki koşullara uyan amatör sporcuların her biri için Ek-1’de 
gösterilen formu doldurarak lisans veya kart ile birlikte Bölge Başkanlı

ğına başvururlar. Bölgece bu sporculara Ek-2'de gösterilen Sağlık Karnesi 

verilir.
ı

Hastalık Halinde Başvuru :

Madde 10 — Hastalanan sporcular, Sağlık Karnesi ile birlikte Bölge 
Tabipliklerine başvururlar. Bölge Tabibinin olmadığı veya bulunmadığı hal
lerde Sağlık Ocağı Tabibi, Hükümet Tabibi ve Bölgenin anlaşmalı tabibine 
'başvurulur.

Ayaktan Tedavi :

Madde 11 — İlgili Kurum tarafından veya Sağlık Karnesi ile Bölge 
Tabibi, Hükümet Tabibi ve Sağlık Ocağı Tabibine başvuran amatör spor
cunun hastahaneye sevk edilmesine lüzum görülmezse ayaktan veya evin
de tedavi yapılır. Kurum Tabibi tarafından verilen istirahatler yalnız spor

tif faaliyetler için geçerlidir.

Madde 12 — Yetkili doktor, uzman hekim muayenesini gerekli gö
rürse, Ek - 3’teki hastahaneye sevk kâğıdını doldurarak hastahaneye sevk



eder. Bu sevk kâğıdının Bölge Başkanlığınca onaylanması gereklidir. Has
tanın bulunduğu mahalden başka bir merkezdeki hastahaneye şevki halin
de Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına ait hastahanelerde zorunlu görülen hastalar 
Tıp Fakülteleri hastahanelerine sevk edilir.

Acil Durum :

Madde 13 — Bölge Tabibliği, Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabibliğine 
başvurulmayacak kadar acil durumlarda hasta, sağlık karnesi ile hastaha
neye doğrudan başvurur. Acil başvurmalarda ayaktan muayene ve tedavi 
olanlar sonucu doktor tarafından kaydedildiği sağlık karnesi ile, hasta
haneye yatırılanlar ise durumu belirten bir raporla en geç 3 gün içinde 
Bölge Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimi hastanın ailesi ve
ya kulübü de yapabilir. Âcil hallerde hastahaneye sevk formu, durumun 
Bölge Başkanlığına bildirilmesinden sonra usulüne uygun olarak doldu
rulur.

Muayene Tedavi ve İlâç Ücretlerinin Ödenmesi :

Madde 14 — Hastahanelerde muayene ve tedavileri yapılanların te
davi ücretleri, üçer aylık devreler halinde ilgili hastahanelerden gönderile
cek faturalara istinaden Bölge Başkanlığı’nca engeç 30 gün içinde ödenir. 
Hastahaneye yatırılarak tedavi edilenler için ikinci sınıf yatak ile tedavi 
ücreti ödenir. Birinci sınıf veya özelde yatmak isteyenler aradaki farkı 
kendileri öderler. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait hastahanelerde 
zorunlu görülerek Tıp Fakülteleri hastahanelerine sevk edilen hastaların 
masrafları da teşkilât tarafından ödenir. Ayakta yapılan tedaviler için has
talık yardımı Kurum tarafından karşılanır.

Madde 15 — Sağlık yardımlarının yapılabilmesi için Genel Müdürlük 
her türlü sağlık kuruluşu, doktorlar ve eczanelerle anlaşma yapılabilir ve
ya bu yardımları kendi kuruluşlarında gerçekleştirebilir.

Tutulacak Kayıtlar :

Madde 16 — Hastalık yardımı olan bu yardım için Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüklerinde bir dosya, yazıların işlem ve yardımları listede 
Ek - 2'deki örneğe uygun sporcu sağlık özet durum fişi ve Ek-3'teki ör
neğe uygun bir sporcu tedavi ve hastahaneye sevk defteri tutulur.



Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M

Malî Hükümler

Sağiık ve Sosyal Güvenlik Fonu :

Madde 17 — Bu yönetmelikte belirtilen yardımları karşılamak üzere 
oluşturulan fon aşağıdaki kaynaklardan karşılanır.

1 — Her yıl sporcu lisanslarının yeni verilmesi veya vizesi sırasında 
alınacak 50 TL.

2 — Reklâm gelirlerinden ayrılacak meblâğ,

3 — Yapılacak spor müsabakalarından, Sportif Hasılât Yönetmeliğine 
göre ayrılacak % 1 pay,

4 — Gençlik Turizmi gelirinden ayrılacak miktar,

5 — Spor-Toto kuponlarının bayilere tesliminde ödenen kupon bedel
lerinden ayrılacak miktar,

6 — Genel Müdürlük Bütçesinden bölgelere ayrılan ödenekten,

7 — Bağışlar,

Fondaki bu para sadece bu yönetmelikte belirtilen işlere sarf’edilir. 
Fon gelirleri merkezde toplanır ve muhasebesi Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü tarafından tutulur.

Fon Bütçesi :

Madde 18 — Sağlık ve Sosyal Güvenlik Fon Bütçesi Yönetim Kurulu 
tarafından hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Bütçede yapılacak ödemeler, bölüm ve maddeler halinde gösterilir. 
Bölüm ve maddelerde aktarma, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Mü
dürün onayı ile mümkündür.

Yılı içinde harcanmayan ödenek ve gelir bakiyesi ertesi yıla devr’olu- 
nur. Bütçe yılı içinde ödenemeyen masraflar ait olduğu maddeden ertesi 
yıl ödenir.

D P T
O&teüfâsnîasvaa Kiitüplıa^İ»



D Ö R D Ü N C Ü  B Ö L Ü M

Son Hükümler 

Geçici Madde :

B u  Yönetmeliğin 17. maddesi ile ilgili uygulamalar için gerekli yö
netmelik 'düzenlemeleri ve değişikleri yürürlük tarihini izleyen altı ay için
de yapılır.

Yürürlük :

Madde 19 ■— 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu mad
desi mucibince Merkez Danışma Kurulu’nca hazırlanan bu yönetmelik 
Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 20 — Bu yönetmelik hükümlerini Beden Terbiyesi Genel Mü
dürü yürütür.



KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA

Ailevî sebeble veya şahsen hiçbir sosyal kurumdan sağlık güvencem 
yoktur.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce amatör sporculara sağlanan 
sağlık hizmetinden yararlanmam için gerekli işlemin yapılmasını ârz’ede- 
rim.

■Sporcu İçin Bilgiler 
Adı ve Soyadı 
Cinsiyeti 
Baba Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Medenî Hali
İşi
Ev Adresi 
İs Adresi

Kulübü
Branşı
Lisansın Numarası 
Alınış Tarihi 
Vize Tarihi 
Spor Kartının 
Numarası 
Alınış Tarihi

2 — Babası veya Vasisi İçin Bilgiler
Babasının - Vasisinin (Birini çizin]
Adı ve Soyadı
Akrabalık İlişkisi
Mesleği
Ev Adresi
İş Adresi

3 — Evli ise Eşinin Adı ve Soyadı
Mesleği 
Ev Adresi 
İş Adresi

İmza
Tarih



BEDEN TERBİYESİ BÖLGE BAŞKANLIĞINA

Kulübümüzün .................................  Branşında amatör olarak spor yapan
.......................................  beyanı doğrudur. Bu yılın vizesini yaptırmış olup, fii
len müsabakalara katılan sporcularımızdandır. Adı geçene sağlık karnesi 
verilmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz’ederim.

Kulübün Adı : Tarih
Belgeyi Tanzim Edenin “
Ünvanı ve Adı - Soyadı : İmza - Mühür
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR’DA ÖZEL DURUMLULAR 
K O M İ T E S İ

Komite Çalışmalarına Katılanlar :

Tâlî Komisyon toplanmadığından Ali GÜR’ün 
koordinatörlüğünde;

Prof. Dr. Rıdvan ÖZKER

Doç. Dr. Tuncalp ÖZGEN

Dr. Ahmet Hamdi TURGUT

Dr. Zafer HASÇELİK’in görüşleri alınarak hazırlanmış 
sunulmuştur.



G İ R İ Ş

Batı dillerinde «Handicap» sözcüğü ile ifade edilen - elverişsiz durum- 
kavramının içine girebilen tüm özürlüleri «Özel Durumlu» diye adlandırı
yoruz. Ortopedik özürlülerden başlayarak (Sakatlar, felçliler, malûller, 
spastikler, vb.) görme kusurlular ve körler, sağır ve dilsizler değişik pato
lojik veya doğuştan sebeblerle fizik veya fizyolojik fonksiyonlarının bir 
kısmını veya tümünü yapamaz durumda olanlar ile yaşlılık dolay isiyle ayni 
fonksiyonlarında kısıtlı duruma düşenler ve psikiyatrik bozukluklar ile zekâ 
geriliklerini de özel durumlu kavramının içine alıyoruz.

Bu bakımdan tüm özel durumluların toplam sayısı istatistiklerde belir
tilenlerden çok daha fazla olması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan « 1 - 2 4  
Yaş Grubundaki Genç Nüfus Envanteri»nde ülkemizdeki toplam sakat sa
yısının 588267 olduğu belirtiliyor. Oysa yukarıda sözü edilen «Özel Durum
lu» kavramının genişliği göz önüne alındığında bu sayının çok daha fazla 
olması gerekir. Ele alınacak kesimin kapsam ve sınırlarını iyice belirlemek, 
sakat ve özel durumlunun farkını ortaya koymak zorundayız.

Her ne şekilde olursa-olsun toplum, bu kimseleri iş hayatına ve üre
time katabilmeyi, onların türlü bedenî ve organik eksikliklerinin ortaya 
çıkardığı dezavantajlı durumu telâfi edebilmeyi, topluma daha yararlı oh 
malarını sağlamanın yanında birşey olarak onların ruhen ve bedenen daha 
sağlıklı olmalarına imkânlar hazırlamayı görev bilmelidir.

Özel durumlunun açıkça görülen fizik ve organik eksik ve yetmezliği
nin yanında çok önemli bir yönü de onun yalnızlığıdır. Kendi hareket yete
neğinin sınırlılığı içinde toplum ve iş hayatına hiç veya yeterince katıla
maması bir yandan, diğer yandan toplumda sağlıklı kişilerin özel durumlu- 
lara yaklaşmadaki önyargıları bu kişilerde belirgin bir aşağılık duygusunu 
körüklemekte ve onları yalnızlığa itmektedir.

Modern rehabilitasyonun amacı bu kimselerin Sosyal ve Kültürel ola
rak, diğer kimselerle bir arada yaşamasını sağlamak ve üretime katkıda 
bulunma imkânlarını genişletmektedir.

İşte spor bu mânâda özel durumlular için çok müessir ve çok önemli 
bir rehabilitasyon usûlü olmaktadır.



Gerçekten Spor, özel durumlular için yeni bir şey değildir. Daha an
tik çağda bu tür faaliyetlerin var olduğunu tıp tarihi kitapları kaydeder. 
1550 de bir İspanyol Tıp doktorunun yazdığı ortopedik özürlüler için bir 
kitap ile 1840’larda İsveç'li eğitimcilerden Verner’in «Tıbbi Cimnastik» ve 
Kleoin’in «Körler İçin Cimnastik» kitapları zamanımıza kalan somut bel
gelerdir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Almanların insiyatifi ile özel du
rumlular için modern anlamda sportif çalışmalar başlatılmış olmasına 
rağmen bu alandaki esas gelişmeler II. Dünya Savaşından sonraki yıllara 
rastlar. Önceleri, daha çok askeri temrinler biçimindeki sportif egzersizler, 
sonraları hastahaneler çevresinde gelişerek daha tabiî ve daha teşvik edi
ci biçime dönüşmüştür.

1950 yılından sonra ise Batı Avrupa ve Amerika’da çok daha geniş 
kitleleri kapsayan bir halk hareketi görünümüne ulaşmıştır.

1959 yılında Helsinki’deki Unesco Konferansında «Spor ve Çalışma 
Hayatı» konusundaki oturumlarda tıp doktorları ve cimnastik pedagogları 
çeşitli türden geçici ve sabit sakatlıkların rehabilitasyonun ada sporun ne 
derece müessir bir usûl olduğunu vurgulamışlardır.

1966 da Düsseldorf’ta, konu tıp açısından ikinci kez beynelmilel bo
yutta tartışılmıştır.

Tıp Doktoru Sir Ludvvig Guttman ise İngiltere’de Stoke Mandeville 
Hastahanesi’nde 1950’li yılların başlarında, tedavi ile sporu kombine ettiği 
yönteminde, misâlen; tekerlekli sandalyede basketbol, eskrim, gülle atma, 
disk atma, masatenisi, ağırlık kaldırma, ok atma ve yüzme sporlarını yap
tırmıştır.

1950’lerden beri Stoke Mandeville Oyunları düzenli olarak tekrarlanan 
Özel Durumlular Olimpiyadları 1960-1964-1968 yıllarında İngiltere’de değil 
Roma ve Tokyo Olimpiyadlarının ardından aynı yerlerde ve 1968'de ise 
Tel-Aviv’de düzenlenmiştir.

Stoke Mandville Oyunlarından başka he ryıl ayrı bir ülkede ve giderek 
artan sayıda ülkenin .giderek artan sayıda spor dalının katıldığı Özel Du
rumlular Spor Şenliklerini nilki 1963’de Avusturya’da Linz Şehrinde düzen
lenmiştir.

Köln Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doc. Hans Lorenzen’in bu ko
nuda kesinlikle dünyanın en önde gelen uzmanı olduğunun, özel durum- 
lula rsporunun bir çok ülkede yaygınlaşmasında büyük katkılarda bulun
duğunu belirtmek uygun olur.



ÜLKEMİZDEKİ DURUMA GELİNCE

Bazı çok küçük çaptaki teşebbüsleri ve çok yeni, biribirinden çok ha
bersiz çalışmaları saymazsak ülkemizde konunun ilk kez ciddi olarak ele 
alındığını söyleyebiliriz.

Sağır ve dilsiz okullarının zaman zaman düzenledikleri spor şenlik
leri, körler okullarında yine düzensiz olarak uygulanan cimnastik dersleri 
Ankara Ortopedik Özürlüler Okulu’nun son bir kaç yılda gösterdiği çaba
lar, İstanbul’da Spastik Çocuklar Eğitim Merkezi’nin çalışmaları ve bu mer
kezin Kenne'dy Vakfı'nın düzenlediği özel olimpiyadlara dört spastik çocu
ğumuzu göndermeyi kararlaştırması, hepsi münferit olaylar olarak değer
lendirilmelidir. Alan bakirdir, bomboştur denilebilir. Son günlerde Hacet
tepe Üniversitesi Fizik Tedavi Yüksek Okulu ve Okçuluk Federasyonu'nun 
işbirliği ile Ankara İnönü Stadyumunda bir grup özel durumlu için okçuluk 
çalışmalarının plan ve programlanması üzerinde çalışılmaktadır.

Özel 'durumlular için spor konusunda eğitici kadrosu yok denecek du
rumdadır. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu, öze! durumluların 
genel rehabilitasyonu konusunda Fizyoterapistleri, eğitmekte ve yetiştir
mektedir. Ancak bunların sportif çalışmaları konusu Genel Rehabilitasyo
nun ek bir yönüdür. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Faküitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Bölümü öğrencilerine konu zaman zaman bir araştırma konusu 
olarak verilmektedir. Bu çalışmalardan da henüz bir sonuç alınmış de
ğildir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tara
fından konu hemen hemen hiç ele alınmamıştır. Hacettepe Üniversitesi 
Fizik Tedavi Yüksek Okulu ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işbirliği ile 
1981 yılında düzenlenen «Sakatların Sosyal Güvenliği» ile ilgili seminer 
çalışmalarında özel durumluların bu mes’elesi ile ilgili olarak sunulan bir 
bildiri olmamıştır.

Sakat ve özel durumlular ile ilgili çeşitli derneklerden de bu konuda 
belirgin bir talep gelmemiştir.

Özel durumluların kendileri bile bu yön'de biraz olsun aydınlatılmış 
ve motive edilmiş değildir.

Spor, fevkalâde değerli bir rehabilitasyon biçimidir. Fizik egzersizler 
kişinin fizik ve hatta psikolojik gücünün arttırılmasında geniş imkânlar 
sağlar .Sporun bu yararlı ve zevk verici yanıyla özel durumlulara da yak
laşmak ve onlara yaşama sevinci vererek onların daha geniş bir şekilde 
bu faaliyetlere iştirâkini sağlamak mümkündür.



Spor, özel durumlunun çok belirgin olan toplumdan tecrit edilmiş 
yaşama şeklini değiştirmede çok anlamlı ve değerli bir unsurdur. Uyar
lanmış iş hayatına katılabilen özel durumlu olsun, yarım gün çalışabilen 
veya hiç çalışamayan özel durumlu olsun sporun bu imkânından fevkalâde 
yararlanabilecektir. Hiç çalışmayanlar bile yeni spor biçimleri veya orga
nizasyonlarda hakemlik, sekreterlik, grup başkanlığı gibi görevleri alarak, 
bu faaliyetlere aktif olarak katılarak yalnızlık psikozunun dışına çıkma ve 
psikolojik olarak bir işe yaramanın zevkine varabilecektir.

P R O B L E M L E R İ

Bu alanda faaliyetlerin başlatılabilmesi için gerekli:

a) Eğitici,

b) Özel tesis ve malzeme,

c) Teşkilâtlanma ve çeşitli kurumlar arasındaki işbirliği,

d) Aydınlatma ve motivasyon
yoktur ve hemen hemen tüm yönleriyle sıfırdan başlanıp geliştirilmek du
rumundadır.

Bu durum tespitine göre diğer ülkelerin tecrübelerinden yararlanarak:

Sporun sağlıklı kimseler üzerindeki etkilerinden yola çıkarak çeşitli 
türden özel durumluların spordan olumlu yararlanmaları ve tatmin olma
larının ne derece mümkün olabileceğinin araştırılması gerekir.

Özel durumlulara uygulanacakların neler olabileceğinin tesbiti ve tek
lifi gerekir.

Böyle bir faaliyetin nasıl yapıldığının araştırılıp teklif edilmesi gerekir.

T E K L İ F L E R :

Ne mevcut çeşitli özel durumlular dernek ve federasyonları ne de 
sağlıklı kimseler için var olan kurum ve kuruluşlar özel durumluların spor
tif yönden teşkilâtlanmasını çözmeye yeterlidir. Bu bakımdan öncelikle:

1 — Mahallî veya bir tek alanda veyahut ferdî olarak faaliyet göste
ren özel durumlu dernek ve federasyonların bir konfederasyonda toplan
masını sağlamak yani kendilerini ülke çapında kucaklayan bir merkezi 
teşkilâtın kurulması çalışmalarına başlamak gerekir.

2 — Öncelikle birinci maddeye bağlı olarak ve bununla birlikte «Özel 
Durumlular Merkezi Spor Teşkilâtının» kurulmasını sağlamak amacıyla bir



kurultay toplanmalıdır. Bu kurultaya: Tüm özel durumlular demek ve fe
derasyonları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü. Milli Eğitim Bakanlığı, Fizyoterapistler Derneği, Beden Eğitimi Öğret
menleri Derneği, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu temsilcileri ile 
konu üzerinde çalışmalar yapmış ilgili istekli tıp doktorları çağrılmalıdır.

3 — Üniversitelerimizin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde özel 
durumlular için spor konusu ihtisâs dalları arasına alınmalıdır.

4 — Bu ihtisas dalları için yurt dışından uzmanlar getirilmesini sağ
lamak gerekir.

5 — Özel durumlular için spor konusunda inceleme ve araştırmalar 
yapmak üzere yurt dışına eleman gönderilmelidir.

6 — Eğitici problemini acilen çözmek için, gönüllü ve istekli fizyote
rapistler ve beden eğitimi öğretmenlerine kısa süreli kurslar açılmalıdır.

7 — Bu konudaki her türlü ferdî gayretler desteklenmelidir.

ÖZEL TEMENNİLER :

1 — Toplanacak bu kurultay bir Araştırma Komitesi ile bir Danışma 
Kurulu seçerek Özel Durumlular Merkezi Spor Teşkilâtı’nın hangi kanun
lara bağlı olarak kurulup işleyeceğini tesbit etmeli ve ilgili tüzük ve üö- 
netmelikleri hazırlamalıdır. Bu beş yıllık plan dönemi içinde merkezi teş
kilâtı mutlaka kurmak gerekir. Burada öncülük Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
düşecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile BTGM kendi teşkilâtı içinde ve 
dışında bu konudaki faaliyetleri teşvik etmelidir.

Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksek okullarında bu konudaki giri
şimlere hız verilmeli, fizyoterapistlerin spor formasyonlarını, beden eğiti
mi öğretmenlerinin ise sağlık formasyonlarını tamamlayıcı kurslar açılması 
için üniversiteler teşvik edilmelidir.

3 — Bu faaliyetlerin doktor kontrolü altında yapılması zarûreti göz
den uzak tutulmayarak tıp doktorlarının iştirâkini sağlamak ve bu sayede 
nelerin yararlı nelerin zararlı olabileceğini doğru tesbit etmek lüzumu 
vardır.

4 — Konunun ilgilileri ve topluma duyurulması için geniş bir yayın 
ve propoganda faaliyetine de girişmek gerektir.

S O N U Ç :

Sosyal devlet anlayışı içinde her yurttaşın imkânlardan eşit biçimde 
yararlanmasını sağlamak toplumun görevidir. Özel durumlular için spor



konusuna şimdiye kadar devletçe hiç yaklaşılmamıştır. Bu konuda hizmet 
özel durumluların hakkı olduğu kadar, özel durumlular için:

S P O R  :

1 — Koruyucu hekimlik hizmetini kolaylaştırır.

2 — Tedavi edici hekimlik hizmetini destekler.

3 — Hayata uygunluğu sağlşyarak rehabilitasyona hizmet eder.

1 — İLKELER :

a) Mahallî veya bir tek alanda veyahut da ferdî olarak faaliyet göste
ren özel durumlu dernek ve federasyonların bir konfederasyonda toplan
masını sağlamak yâni kendilerini ülke çapında kucaklayan bir merkezî teş
kilâtın kurulması çalışmalarına başlamak gerekir.

b) Birinci maddeye bağlı olarak ve bununla birlikte «Özel Durumlular 
Merkezi Spor Teşkilâtının» kurulmasını sağlamak maksadıyla bir kurultay 
toplanmalıdır. Bu Kurultay'a; bütün özel durumlular 'dernek ve federasyon
ları ile GSB, BTGM, MEB, Fizyoterapistler Derneği, Beden Eğitimi Öğret
menleri Derneği, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu temsilcileri ile 
konu üzerinde çalışmalar yapmış; ilgili .istekli tıp doktorları çağrılmalıdır.

2  —  T E D B İ R L E R  :

a) Üniversitelerimizin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde özel du- 
rurrıular için spor konusu, ihtisas dalları arasına alınmalıdır, f 1984-88j

b) Eğitici mes’elesini bir an evvel karşılıyabilmek için, gönüllü ve 
istekli fizyoterapistler ve beden eğitimi öğretmenlerine kısa süreli kurs
lar açılmalıdır. (1984-88)



BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR’DA ÖZEL DURUMLULAR 
RAPORU'NA EK RAPOR

I — BAŞLANGIÇ :

Doğuştan ve bazı hastalıkların veya çeşitli kaza ve yaralanmaların so
nucu oluşan, vücudunun muhtelif organlarında az veya çok sakatlıklara 
uğramış, yapılan tedavilerin sonunda da sakatlık ve fizik yetersizlikten 
kurtulamamış kişilerde Sporun çok yararlı etkisi vardır.

Misâlen; sağırların, bedenî güçleri bozuk olmadığı takdirde, hemen 
her çeşit sporda başarılı oldukları görülmektedir. Misâlen İzmir Sağırlar 
Okulu öğrencisi 14 yaşındaki Varol Hepaguşlar’ın Yüzme ve Yelken Spo
runda çok başarılı olduğu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden 1982 en 
Centilmen Sporcu ödülünü aldığını belirtebiliriz.

Özel Durumlular kapsamına giren, Sağırlar, Körler, Spastik - Ortopedik 
Özürlüler, Ruh Hastaları için spor konusu Komitemizce ayrı ayrı görüşme 
ve inceleme konusu yapılmış ,bu dört kategoride mütalâa edilen sakatlar 
içinde halihazırda en koordine olan Sağırların Spor olayındaki ihtiyâçları

nın tesbiti suretiyle çalışmalara geçilmiştir.

II — SAĞIRLAR :

Malûmları olduğu veçhile yurdumuzda halen 11 Sağırlar, 1 Ağırişitenler 
Okulu, normal ilkokullar içinde ana ve özel sınıflar vardır. Öğrenime baş
lama yaşı ana sınıflarda 4 - 6 ,  ilkokullarda 7 - 1 2  yaş ilkokul çağıdır. An
ca k12 yaşına kadar Sağırlar ilkokullarına başlama imkânı tanınmıştır. Bu 
öğrenim için sıra bekleyen çocukların çokluğu ve dolayısiyle okulların az- 
lığındandır. Okullara kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca müracaat sı
rasına göre düzenlenmekte, ancak 12 yaşa kadar sırası gelmeyerek öğre
nim dışı kalan çocukların mevcûdiyeti bir hakikat olarak ortaya çıkmakta
dır. İlkokul seviyesindeki Sağırlar Okulları 1 yıl hazırlık ve 6 yıl ilk olmak 
üzere 7 yıllıktır. Amkara ve İstanbul’daki 2 okul ortaokul seviyesindedir. 
Konya, Diyarbakır, Samsun, Erzurum okulları da ortaokula dönüştürülmek
tedir Eğitim ilkokula dayalı 3 yıllık sanata yöneliktir. Okullar ayni zaman
da Yetiştirme Yurdu görevini yapmakta, geç eğitime başlama durumları 
dolayısiyle bilhassa orta seviyede olan okullarda 20 yaşına gelmiş Kız - Er
kek gençler mevcut bulunmaktadır. 22 okulda ancak 5000 dolayında sağır 
çocuğa eğitim verilebilmekte, eğitim bekleyen çocuk a'dedi ise 12000 ola
rak hesaplanmaktadır. Son istatistiklere göre memleketimizde sağır sayısı 

70 bin civarındadır.



Okulların Bulunduğu İller :

Adana, Ankara (İlk-Orta), Bursa (M. K. Paşa), Çanakkale (Gelibolu), 
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane (Şiran), İstanbul ( 2 - 1  
orta, 1 ilk) İzmir, Kastamonu, Kayseri (Develi), Konya, Malatya, Niğde, 
Rize, Samsun, Sivas, Van... Ağır işitenler için tek oku! İstanbul’dadır.

Sağırların Sporu için okullar kaynaktır. Ancak mezkûr okullardan an
cak 3. de birer Beden Eğitimi Öğretmeni rnevcûttur. Her okulda sportif 
rehabilitasyon zarureti muvacehesinde asgarî 1 Beden Eğitimi Öğretmeni
ne ihtiyaç açıktır. Okuiiçi sporda yalnız Yüzme, Masa Tenisi, Hentbol, Bas
ketbol, Güreş, Voleybol dallarında çalışma yapılabilir. Futbol’da okulun bu
lunduğu il’de Sağır Spor Kulübü var ise orada lisansiye olmak kaydiyle 
koordine olabilmektedir. Malûmları olduğu üzere Gençlik ve Spor Bakan
lığı, Beden Eğitimi (Oku! içi) programlarına göre ,Millî Eğitim Bakanlığı ile 
mutakabat suretiyle ilki 1982 yılında Ankara’da olmak üzere Sağırlar 
Okulları Spor Bayramı düzenlemektedir .1983 yılında da bu Bayramın 
Konya'da kutlanması öngörülmüştür.

Sağırlar organize spor’a yönelmesi ve meşguliyetleri için 1960 yılın
dan itibaren spor kulüpleri kurulması teşvik edilmiş olup, haien ekserisi 
okulların bulunduğu illerde olmak üzere 24 Sağır Spor Kulübü Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğüne tescillidir. 4 kulüp daha kurulmak üzeredir.

Spor Kulüplerinin Bulunduğu Siler :

İstanbul (3), Ankara (3), İzmir (2), Adana, Mersin, Antalya, Denizli, 
Manisa, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, 
Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin... Bu kulüplerin tamamı Futbol’da 
faaldir. 10 yıldır Beden Terbiyesi Gene! Müdürlüğü, Futbol Federasyonunun 
yıllık programları tahtında ve finansmanı ile Türkiye Deplasmanlı Sağırlar 
Futbol Lig’ine katılmakta, sessiz camia spor olayını tam anlamiyie yaşa
maktadır. 1968 yılında öncülüğümüzde kurulan ve ilki Bursa'da altıncısı 
1982 yılında İstanbul’da yapılan Balkan Sağırlar Futbol Turnuvasına, mü
teakiben olimpiyatlara, Olimpiyat grup seçmelerine, özel müsabakalara 
kulüp ve Millî Ekip olarak katılmaktadırlar.

Kulüplerin tamamı, 1969 yılında İstanbul'da kurulmuş ve halen Mer
kezi bu ilde bulunan 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş ve 
CİSS (International Goınmittee for the Silent Sports) Beynelmilel Sağırlar 
Spor Komitesi) üye olmuş, TÜRKİYE SAĞIR - DİLSİZ SPOR KULÜPLERİ FE- 
DERASYONU'na üyedir. Bu federasyon bünyevî özellik taşımakta, beynel
milel kuruluşlarda temsilcilik görevini yapmakta, kulüplere ve sağır genç
liğe önderlik etmektedir. Federasyon CİSS’e üye 43 ülke sağırları için ku-



rulmuş Spor Federasyonları ve Birliklerine paraleldir, bir zaruretin sonucu
dur. FMS: WFD (VVorld Federation for the Deaf-Dünya Sağırlar Federas
yonuma dahil, Dernek ve Federasyonlardan ayrıdır. Yalnız Doğu Bloku ül
kelerinden (Rusya, Bulgaristan, Polonya, Romanya) da sosyal muhtevalı 
merkez Konseyleri bünyesindedir, ancak bu konseylerde de özel seksiyon
larla idare edilir. Türkiye Sağır-Dilsiz Spor Kulüpleri Federasyonu’nun özel 
durumu 1630 sayılı Dernekler 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu hüküm
lerine göre açıklığa kavuşturulmuş değildir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
gerekse Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü nezdinde bu konuda yapılan 
yazılı teşebbüslerden sonuç alınabilmiş değildir.

Federasyon’un üyesi bulunduğu CISS, Beynelmilel Olimpiyat Komitesi 
CIO tarafından tanınmasına rağmen, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi’nce 
tanınmış değildir...

Türkiye Sağır-Dilsiz Spor Kulüpleri Federasyonunun, halen merkezi
nin bulunduğu İstanbul’da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilât ve 
tesisleri içinde bir daimî Büroya âcil ihtiyacı vardır. İşleyiş, itibar beynel
milel irtibatlar yönünden bu hususta çok âcil tedbir alınması zaruri görül
mektedir. Sağır gençlerimiz beynelmilel müsabakalarda en az orta sıralar
da sonuçlar almaktadırlar. B. T. Gn. Md. Federasyonlar Dairesi bünyesinde 
bu konuda bir Uzman istihdamı faydalı olacaktır. Gerektiği ahvâlde özel 
statü ihdâsı suretiyle Sağırlar Spor Federasyonunun merkezi Ankara’ya 
kaydırılabilir. Daimî Büro’daki uzman kişi Sekreteryayı tedvir edebilir. Fe
derasyon Heyetni teşkili zarûri olan sağırlar, kulüplerince B. T. Gn. Md. 
Teknik federasyonlar emsâli kulüplerince seçilebilir. Sağırlar Spor Fede
rasyonu 1630 sayılı Dernekler Kanunu muvacehesinde malî kaynaklardan 
mahrûmdur. Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (TİV) nın 
müzaharetiyle büro hizmetlerini idame ettirebilmekte ve CISS aidatını 
ödeyebilmekte beynelmilel toplantılarda temsili sağlayabilmektedir.

Bu noktada hassas bir duruma temas etmekte fayda mütalâa edilmiş
tir. Yukarıda izâh olunduğu üzere Dünyada sağırlar için kurulmuş FMS, 
CISS, ve FİAMS (International Federation Auto - Motor fo rthe Silent Sa
ğırlar oto - motor Federasyonu) gibi 3 ayrı kuruluş vardır. EDSO (Avrupa 
Sağırlar Spor Organizasyonu) 30 Avrupa ülke sağırlar spor teşkilâtının iş- 
tirâki suretiyle kurulmak üzeredir. Memleketimizde bu organizasyona da
vet olunmuştur. FlAMS’da CISS ile irtibatlıdır. Memleketimiz sağırlara ehli
yet konusu henüz halledilmiş olmaması dolayısiyle bu teşkilâta üye olama
mıştır. Sağırlara Bisiklet ehliyeti dahi verilmediğinden beynelmilel müsa
bakalarda temsil edilememektedir. FMS: WFD, arzolunduğu üzere sosyal 
muhtevalıdır. Merkezi Roma’dadır. Diğer 3 kuruluş Sağırların Sporu için
dir. Son yıllarda teşkil olunan Türkiye Sağırlar Millî Koordinasyon Kurulu 
toplantılarında bünyevî benzer kuruluşların bir Federasyon veya konfede-
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rasyonda toplanmasına işaret olunmaktadır. Sakatlar Millî Koordinasyon 
Kuruluna veya bir Konfederasyona bağlılık düşünülebilir. Bir Federasyon
da Sosyal ve Sportif Federasyonlarımızın toplanması işleyiş ve temsil ba
kımından mahzurlu görülmektedir. Spor Federasyonu gençliğe hitap etmek

tedir. Diğer ülkelerdeki Spor Federasyon ve Birlikleri Spor Bakanlıkları, 
Spor Konseyleri ile sosyal muhtevalı Federasyonlar Sosyal Güvenlik, Ça
lışma, Millî Eğitim, Sağlık - Sosyal Yardım Bakanlıkları ile hukukî statüleri 
içinde irtibatlıdır. Türkiye Sağır-Dilsiz Dernekleri Federasyonu ile Spor 
Federasyonunun imtizacı arz olunan sebeplerle mümkün görülmemektedir.

CİSS’e bağlı dış ülkeler Federasyonları her yıl muhtelif spor branşla
rında özel müsabakalar düzenlemektedir. CISS statüsüne göre Boks, 
Taek-Won Do, Karete müstesna sağırlar her sporu yapmaktadırlar. Münha
sıran CISS tarafından organize edilen Olimpiyatlarda ve özel beynelmilel 

müsabakalarda, konuşma duyma hassasının % 55 kaybetmiş olduğu odiog- 
ramla tesbit edilen gençler müsabakalara katılabilmektedir. Memleketimiz
de kulüpler marifetiyle yeni yeni Güreş, Yüzme, Masa Tenisi, Basketbol, 
Voleybol, Hentbol branşlarında lisansiye sağır genç sporcular yetiştirilme

ye başlanmıştır. B. T. Gn. Md. bünyesindeki Teknik Federasyonlarla irtibatlı 
öncelikle yur tiçi müsabakalar tertibi teşebbüsleri vardır. Güreş Federas
yonu geçen yıl Samsun’da organize ettiği Türkiye Sağırlar Güreş Şampiyo

nasını bu yıl Ankara’da tertiplemeyi planlamıştır. Yüzme ve Masa Tenisi 
Teknik Federasyonlarında da bu paralelde çalışmalar yapılmaktadır. Atle
tizm Federasyonunun da devreye girmesinde yarar görülmektedir.

CISS bünyesinde he rspor branşı için bir Teknik Delegelik ihdas edil
miştir. CISS merkezi Sekreteryası halen Danimarkada’dır. CISS 1924 yılın
da Paris’te kurulmuş olup, sağırlar için yapılan spor çalışmalarını tekelde 
toplamış Beynelmilel Olimpiyat Komitesince [CIO) 13 Haziran 1955’te 
Paris’te yapılan toplantıda kuruluş ve yetkileri tanınmıştır. Teknik Yönet
meliği ClO’ya paralel, beynelmilel geçerliliğe sahiptir. Ayrı Sembol’ü var
dır 2 yılda bir (tek rakamlı yıllarda) Yaz ve Kış Olimpiyatları düzenlemekte 
Kongresini yapmaktadır.

İhtiyaçlar ve Çözüm :

1 — Sağırlar okullarında okuliçi spor çalışmalarına rehabilitasyon yö
nünden ehemmiyet verilmeli ve her sağır okuluna asgarî bir Beden 

Eğitimi Öğretmeni atanmalıdır.

2 — Okullarda yaş durumları icabı lisansiye olabilen gençlerinde yer
aldığı sağır spor kulüplerine özelliklerine uygun birer teknik ele

man verilmeli ve yetiştirilmelidir.



3 — Sağır spor kulüplerinin üye olduğu Türkiye Sağır-Dilsiz Spor
Kulüpleri Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü içinde özel bir statüye sahip kılınmalı, daimî büroya 
kavuşturulmalı, malî destek görmelidir.

4 — Sağır Spor Kulüpleri Federasyon uCiO - tarafından tanınan CISS
üyesi olduğuna ve sağırlar olimpiyatlarında temsil edildiğine 
göre Türkiye Millî Olimpiyat Komitesince’de tanınmalı, destek
lenmelidir.

5 — Yurtiçi müsabakalar ve sonuçlar TRT programlarında yazılı-sesli
yer almalı, Spor-Toto'da Türkiye Sağırlar Futbol Ligi’ne katılan 
kulüplere kontenjan ayrılmalıdır.

6 — CISS statüsüne göre İdarî temsil sağırlara tanındığından, konu
şanlar lisan ve işarete vakıf olmak kaydiyle Müşavirlik veya 
Genel Sekreterlik müstesna göreve gelmemeli, getirilmemelidir. 
Dünyada tatbikat böyledir. Konuşanlar beynelmilel toplantılarda 
sağır-delege refakatinde Müşahit olabilir.

III — SPORDA ORGANİZE OLMAMIŞ KÖRLER - ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ
LER - RUHÎ EOZUKLULAR İÇİN GÖRÜŞLER VE HALİHAZIR 
DURUM :

Görme hassa’sını tamamen kaybetmiş, bedenî kabiliyetleri yeterli olan 
körlerde de Dünyanın birçok ülkesinde eğitim yapılan Rehabilitasyona yö
nelik merkezler vardır. Sportif faaliyetler içinde satranç, dominodan baş
layarak çeşitli jimnastik, barfiks, halat çekme, halata tırmanma yarışı, 
halter, golf, atlama, çeşitli minder güreşleri, sinyaili ve çıngıraklı toplarla 
futbol, kayak, kürek ve yüzme ye ralmaktadır. Körler arasında özellikle 
yüzmede tam sağlam ve güçlü sporcular kadar başarılı olanlar mevcuttur.

Memleketimizde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 1 Ankara'da ortaokul, 
Ankara’da 1, müstakil ilkokul, Gaziantep, İzmir, İstanbul'da ilk, orta karı
şık birer oku! Tokat ve İMaraş'da birer ilkokul olmak üzere 7 eğitim mües- 
sesesi vardır. Ancak körler için bir organize Spor Kulübü mevcut değil
dir. Şimdiye kadar 'da millî müsabakalar yapılmamıştır. Beynelmilel organi
zasyonlara da katılınmamıştır. Hiçbir okulda bir Beden Eğitimi Öğretmeni 
yoktur. İhtiyaçtır. 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası içinde Sağırlar okulları 
emsâli, Körlerinde okullarından düzenlenecek SAKATLAR SPOR BAYRAMl - 
na Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca davetini teklif ederiz.

Bunların yanında bir veya birkaç uzvunu kaybetmiş, kemik ,ade!e ve 
sinir sisteminin arızalanması ve felç olması sonunda hareket cihazının



çok veya 'daha az derecede statik ve dinamik normal hareket sistemine 
ve vücudun hareket kabiliyetinin engellenmesine yol açan arızalar yüzün
den, bu şartlar altında, yapılan hareketler belirli bir güçsüzlük, katılık ve 
«ATAXIE» denilen koordinasyon noksanı ile karakterizsdir. İşte hareketle 
rin anormal hale gelişi o kişi ile çevresi arasında gerginlik, tatsızlık ya
ratacak, onların normal insanlarla ilişki kurmasını son derecede zor, hatta 
imkânsız kılarak toplumdan uzaklaşmalarına sebep olacaktır.

Zira sakat kişi bizzat kendisini anormal bir insan addederse ve ge 
nellikle kendisine mütecessis veya hor görücü şekilde bakıldığına kanaat 
getirirse, kişiliği zedelenip bir aşağılık duygusuna kendisini kaptıracaktır. 
Bu halinde onda büyük ölçüde ruhî sıkıntı, bunalım, kendisine güvensizlik 
ve bir köşeye kaçıp bütün sosyal hayattan kopmasına sebep olmak gibi 
üzücü durum yaratması normaldir. İşte fizikî düşkünler için sporun ne- 
kadar büyük yararları olduğu, onların fizikî tedavilerinin bedenî nesiç 
ve organlarını metodik sportif hareketlerle güçlendirmenin rolü açıktır. 
Sporun fizik gücü, organlararası koordinasyonu, hareket çabukluğunu ve 
dayanıklılığı sağlamadaki rolü ilmî şekilde ispatlanmıştır.

Diğer taraftan bu yolda az da olsa güçlendiğini gören kişi, spora tam 
bir inançla ruhî dengesini kazanır ve kendisinde günlük hayatın zorlukla
rı ve mecburiyetlerini karşılama gücünü kazanır, yaşama zevk ve neşesi
nin huzuruna kavuşur. Böylelikle psikolojik denge artışiyle sakatlığını ye
nebileceği fikrini elde eder, hiç olmazsa bu duruma alışır.

Bedenen sakatlara yaptırılan sporlar arasında, görülmüştür ki, bunla
rın birçoğu ok atma, bovvling, bilardo, pingpong oyunlarında yüzme spo
runda-felçli ve eksik uzuvlu olsalar da - bedenen sağlam kişiler ayarında 
başarılı olmaktadırlar. Sakatların sporla topluma kazandırılması işine iirnî, 
metodik ve gerekli tesislerle, öncelikle İkinci Cihan Harbi'nin devamı 
süresince İngiltere’de başlanmış ve savaş sakatları, bilhassa belkemiği 
ve omurilik leziyonlarından sonra meydana gelen boyun ve göğüs felçleri
nin tedavisini yapan, Buchingham şehri civarındaki STOKE MANDEVİLLE 
Hastahanesinde sporda yer almıştır ve bu yoldaki çalışmalar geliştirilerek 
devam etmektedir. Burada sporla da tedavi görenlerin paraplejik olanla
rın, ümitsizliğe kapılmaksızın, bu metodiarın uygulanması ile toplum için
de iş gücünü dahi bulan itibarlı birer vatandaş haline geldikleri görül
müştür.

Sporun fizik yönden olduğu kadar psikolojik yönden de büyük etkisi 
vardır ve ruhî bozuklukların psikiyatrik tedavisinde «meşguliyetle tedavi» 
bölümünde sporunda yer alması zorunludur, sporun müessir rolünden fay
dalanmalıdır. Stoke Mondeviile Hastahanesi’nde, hareket yoksunu, sakat
lara .oturdukları dönerli koltuklar içinde evvelâ uygulanan sportif oyun-



lara: Bilardo, Bovvling, Mızrak ve Ok atma ve ping-pong ile başlanmakta, 
sonrada önce takım halinde Polo ve daha sonra Basketbole geçilmekte
dir. Yüzme içinde tesisler vardır. Bu çalışmalar 28 Temmuz 1948 de 16 
erkek ve kadın felçlinin katıldığı Londra'daki ilk «Stoke Mondeville Sakat
lar Olimpiyatı Oyunlarını meydana getirmiş, daha sonra 1957 dekine 24 
devletin katılmasiyle 360 kişi oyunlara girmiş ve bu oyunlar Roma’da 
1960 yılında beynelmilel olimpiyat oyunlarının yönetmeliği esasları uygu
lanarak yapılmış ve dört bir yılda yapılması kararlaştırılmış olup, devam 
ettirilmektedir. Son defa Londra'da tekrarlanan oyunlara Yüzme dalında 
halen İngiltere’de yaşayan Ertuğrul Gömeç adında bir Türk gencinin ferdî 
olarak katıldığı öğrenilmiştir. Bu yıl Amerika’da yapılacak ortapedik özür
lüler oyunlarına Sabancı Vakfı ve Spastik Çocuklar Derneği’nin müzahe
retleriyle 4 özürlü çocuğumuzun katılacağını memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. Mevzuat dahilinde desteklenmelerini tavsiyeye şayan buluyo
ruz. Bu olimpiyatlarda Halter sporu da yaptırılanların kazandıkları güç ve 
özellikle, basketbol oynuyanların hayret verici bir atletik kabiliyet, nüro, 
müsküler dayanıklılık ve hareket koordinasyonu gösterdikleri ve dikkat 
çekici derecelere ulaştıkları görülmektedir.

Yurdumuzda Durum ve Çözüm :

Yurdumuzda halen Ankara’da bir Ortopedik Özürlüler ve birde İstan
bul’da spastik çocuklar için okul vardır .Ancak özellikle Bedensel Sakatlar 
ve Körler konusunda sporun şuurlu ve metodik ve koordine uygulama işi 
uzun müddet ihmal edilmiştir.

1981 yılının bütün dünya için «Milletlerarası Sakatlar Yılı» ilân edil
mesi Cumhurbaşkanımızın uyarı ve direktifleriyle «Türkiye Sakatları Koru
ma Milli Koordinasyon Kurulu» kurularak işin temelinden halli teşebbüs
lerine geçildiğini görmekteyiz. Milli Kurul sakatların durumları ve problem
lerine dair esaslı bir rapor hazırlamış olup, bu raporda sakatları nda spor
tif, kültürel çalıştırılmaları yer almaktadır. 1982 yılından itibaren her yıl 
10-16 Mayıs günleri «Sakatlar Haftası» olarak kabul edilmiş bulunuyor. 
Görüldüğü üzere halen memleketimizde sağırlar dışında ve Körler Okul
larında spor çalışmaları olarak ara-sıra sınıf öğretmenleri gayretiyle yap
tırılan koşular ve çıngıraklı topla Futbol’da başka, programlı ve metodik 
spor uygulaması yoktur. Bu nedenlerle 5 Yıllık Kalkınma Plânında bu ko
nuya da esaslı bir yer verilerek, öncelikle :

a) İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfus yoğunluğuna sahip illerimizden 
başlanarak Tıp Fakültelerimizin Ortopedik, Göz, Psikiatri klinikle
rine bağlı birer «Sakatlara Spor Uygulama Merkezi» kurulması,



b) Bu merkezlerde birer Spor Hekimi, kondisyoneri, masörü, hemşi
resi gibi gerekli elemanların ve uygulanacak sporlara ait ilk araç 
ve gereçlerin bulundurulması,

c) Ayni Devletçe bu kuruluşlara yapılacak maddî yardımlar yanında, 
kurulmuş ve kurulacak Vakıflar ve Derneklerden ve her yılın 
Sakatlar Haftası’nda açılacak kampanyalardan faydalanılması,

d) Sakatlar için kurulmuş Vakıf, Federasyon ve Dernekler arası ça
lışmalarda koordinasyon sağlanması,

e) Bu konuda UNESCO ve benzeri beynelmilel kuruluşlardan gerekli 
yardımları ntemini,
uygun ve gerekli görülmektedir.

Kerim ALTINKAYNAK
TİV - Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon 

Vakfı Genel Sekreteri - Fahrî Genel Müdürü



SPORDA PROFESYONELLİK KOMİTESİ

Komite Çalışmasına Katılanlar :

Başkan : Yılmaz TOKATLI

Üye Bülent SAVCI

Üye Haşan Semuhi OR

Üye Tolga YAĞIZATLI

Üye Kemal KAYA

Üye Doğan KOLOĞLU

Üye Rıza SÜMER

Üye Turgay ECE

Üye Şekip OKÇUOĞLU

Üye Prof. Dr. Ali URAS

Üye Mehmet ÜSTÜNKAYA

Üye : Ali ŞEN

Üye Mazhar ZORLU



Memleketimizin gelecek beş yıllık kalkınma hamlelerine istikâmet 
vermek üzere hazırlanan BEŞ YILLiK PLAN içinde, Gençlik ve Spor açısın
dan alınması gereken icrâ tedbirlerinin belirtilmesi amacıyla görevlendiri
len Gençlik ve Spor Özel İhtisas Komisyonu bünyesinde kurulan 
«SPOR’DA PROFESYONELLİK» Komitesi olarak, geçmiş dönemlere oranla, 
daha değişik biçimde konular ele alınmıştır.

Bu görüş açımızı :

A) Sporun ÖZEL SEKTÖR un işbirliğine açılması ve özendiriciliği,

B) Beynelmilel Olimpiyat Komitesinin, amatörlük tâbirini OLİMPİK 
LİYAKAT'e dönüştürmesinin, milli bünyelerde ve milletlerarası 
spor federasyonlarda hnüz sağlam bir esasa bağlanmaması,

özellikleri gözönüne alınarak açıklanmakta faydalı bulunmuştur.

1 — ÖZEL SEKTÖR’ün SPOR’a KATKISI :

Türkiyemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, PROFESYONELLİK, memle
ket ekonomisinin iki ana kaynağı bulunan Kamu Sektörü (Devlet) ile Özel 
Sektör’ü aynı zamanda, fakat ayrı ayrı kullanmak zorundadır. Daha açık bir 
deyişle, bu iki kaynağı, ayrı ayrı görmekle beraber, bir yerde birleştirip 
kullanmak zorundadır.

Özellikle bu KARMA değerlendirme, bize yepyeni bir SPORTİF SONUÇ 
(Perfonmans) getirecek, sporcunun geçimini sağladığı yeni bir MESLEK 
oluşturacak, yarıca seyirci çeken karşılaşmalar (SHOW BUSSINESS) mey
dana gelerek, bunların birleşiminden tam bir PROFESYONELLİK kavramı 
ortaya çıkacaktır.

Kamu Sektörü’nün (Mahalli İdarelerin - Belediyelerin halkın sağlığına 
dönük olarak spor yapabilme imkânları sağlanması, tesis kurma zorunlu
luğu yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor hizmetlerini yüklenen 
ünitelerinin tam bir sorumlulukla konuya yaklaşması ve nihayet Maliye 
Bakanlığının, bürokrat bazı usûllerden hafifletilmiş olarak spora yardımcı 
olması) profesyonel sporun kalkınmasında büyük yerleri vardır.

Bugün, Özel Sektör’ün reklâm dolayısı ile sağladığı gelir, profesyonel 
sporun en büyük desteklerinden birisidir. Ancak, Özel Sektör’ce sağlanan 
bu gelir «özendiricilik temin edildiği müddetçe sürecek» bir kaynaktır. Eko
nomik bir kriz sırasında, Özel Sektör, sağladığı bu büyük desteği, her za-



man Profesyonellikten çekebilir. Bu gibi hallerde, özel sektörün sağladığı 
bu kaynağın yerine, birçok profesyonellik yükünün otomatik olarak Kamu 
Sektörü'ne yükleneceği açık bir durumdur.

Yukarıda açıkladığımız olgular karşısında, profesyonel sporun ve bu
gün için memleketimizde uygulandığı şekilde, yalnızca PROFESYONEL 
FUTBOL’un organizasyonunun yeniden ve günün ekonomik gereklerinin de 
gözönüne alınarak düzenlenmesi kaçınılmaz bir zaruret olmuştur.

Ekonomik tabanın, henüz kesinlikle sağlamlık kazanamadığı bir ortam
da, profesyonel spor’un da bu vasatın gerektirdiği seviyede kalacağı tabiî 
bir sonuçtur.

2 — AMATÖRLÜK TARİFİNİN KESİNLİK KAZANAMAMASI :

Profesyonel sporu ve sporcuyu etkileyen en önemli faktörlerden birisi, 
yeni AMATÖRLÜK kriterlerinin henüz açıkça tesbit edilemeyişidir. Beynel
milel Olimpiyat Komitesi, son yıllarda bu konuda milletlerarası spor fede
rasyonları ile birlikte yaptığı çalışmaları henüz sonuçlandıramamış ve şim
dilik AMATÖR sözünden ziyade OLİMPİK LİYAKAT tedbirini kullanmayı 
tercih etmiştir.

Başta atletizm ve futbol olmak üzere, diğer önemli spor dallarında 
olimpik ruhla bağdaşabilen, herkesi tatmin edici bir Amatörlük Kriteri, bu
gün için bir tarafa atılmış durumdadır.

Batı bloku, Sosyalist blokun getirdiği DEVLET AMATÖRLÜĞÜ karşısın
da, gücünü geliştirmek amacıyla, çok büyük ölçüde, yukarıda bahsettiği
miz REKLÂM desteğini sağlamanın gayreti içine girerek, bir amatörlük 
mücadelesi vermeye çalışmaktadır.

Ancak, bu kabil hareketler, reklâma özendirici olmak maksadıyla for
maların kiralanması ve bunun temini için de PERFORMANSIN zorlanması 
yoluna girmektedir.

Bu istikâmetteki çabalarda, performansı zorlamanın, bazı «sportif ku
ralların» dışında imkânların gündeme getirilmesi sonucuna varmış ve bir
çok ticarî yolların yanısıra doping gibi sporun tamamen karşıtı bir konu
yu açığa çıarmıştır. Sporun ve sporcunun bir pazar konusu yapılması ise 
spor ahlâkı’nda bazı istenmeyen durumları bile gündeme getirecek gibi 
görülmüştür.

Genellikle, dünya mes’eleleri içinde yer alan bu hususların, memle
ketimizde de mes’ele olarak yer alması çok tabiî bir sonuç olarak düşü- 
nülebilmektedir.



Profesyonel sporcunun ahlâk yapısı, sportif performansıyla birlikte, 
gelmiş bulunduğu amatör yapının içindedir. Profesyonel olduktan sonra, 
«Gençliğe ÖRNEK» olma «Elit Spor» yaptığı için popüler ve sporun yay
gınlaşmasında görevli saymak gibi bir hisle hareket etmeleri bazı prob
lemlere sebebiyet verebilir.

Bu kabil davranışların zaman zaman ahlâk ölçüleri dışına da taşabile
ceğim düşünecek olursak, bunların mutlak surette bir disiplin içine alın
ması gerektiği sonucunu da muhakkak kabul etmeliyiz ve bu disiplin, 
SOSYAL TAHRİBAT ölçüsüne oranlı biçimde müeyyidelerle sağlanmalıdır, 
kanaatmdayız.

3 — MEMLEKETİMİZDEKİ BUGÜNKÜ DURUM :

Spor kulüplerimizin ve memleketimizdeki profesyonellik hareketinin 
açık veya kapalı olarak her dönemde eleştirildiği halde, bu eleştirilerin 
odak noktalarının düzeltilmesi için, yıllardanberi ilmî ve kanunî açılardan 
gerekli tedbirlerin tavsiye edilmemesi yüzünden, eleştirilerin daha ziyade 
birer günlük «söyleşi» olarak kalması sonucunu vermiştir. Eleştiriciler ge
nellikle eleştirilerine sebeb olan olay veya hareketleri yalnızca eleştir
mekle kalmışlar, bunların düzenini sağlayacak bir tedbiri, bir çareyi veya 
kanunî bir düzenlemeyi teklif etmemişlerdir. Hatta, zaman zaman, bu dü
zenlemeyi yapmakla yükümlü sorumlular dahi bu eleştirilere katılarak, 
bizzat kendilerini eleştirir duruma bile düşebilmişlerdir. Konular üzerinde 
ihtisas sahibi olduklarını ileri sürerek, bazı eleştirileri yapabilecek kadar 
kendilerini yetkili sayabilenlerden hiçbirisi, ne yazık ki herhangi bir şe
kilde çözümlere yaklaşmaktan kaçınmışlar, yalnızca ve daima olayları 
olumsuz açıdan ele alarak, kamu oyunda bir kargaşa yaratmaya gitmiş
lerdir.

Bunlar, hernekadar konumuza uzak ise de, temâs etmekte fayda gör
dük.

1952 yılında profesyonellik ilk adımına futbolda atmak suretiyle mem
leketimize girmiş ve bu tarihten bu yana, bazı düzenleyici yönetmeliklerle 
bir kamu hizmeti olarak yürütülmüştür.

Ancak, 1952 yılından bu yana zaman zaman görülen kavram bunalımı, 
yönetim aksamaları, bazı kısa müddetli yönetmeliklerle düzenlemeye çalı
şılmış ve fakat bu düzenlemelerde, daima Devletin her kademede etkisi 
profesyonel spor’da hissedilmiştir.

Profesyonel spor bir meslektir, profesyonel sporcu bu mesleği ifa 
eden kişidir.



Bu güne kadar, konu yalnız spor açısından ele alınmış ve bütün spor 
dallarının yönetildiği bir düzen içinde Profesyonel SPOR'da yönetilmeye 
çalışılmıştır.

Profesyonel spor ile amatör sporun ve sporcuların bariz ayrılıkları var
dır düşüncesine aykırı hareketle yapılmak istenilen düzenlemeler ise, 
bugünkü karmaşık sistemi getirmiştir.

Her meslek sahibi, evvelâ kendi geçimini temin etmekle sorumludur. 
Çünkü artık, bu spor dalını kendisine meslek edinmiştir ve başka bir ge
çim kaynağı kalmamıştır.

Hal böyle iken, profesyonel spor ve sporcu ile amatör spor ve spor
cuyu aynı potaya koyarak yönetmekte, fayda yerine zarar vardır.

Profesyonel sporculuk bir meslek olduğuna göre, bu meslek dalının 
tamamen bu açıdan ele alınıp yeniden düzenlenmesinde gerek ve zorun
luluk vardır.

4 — BU ANLATIMA GÖRE NE YAPILMALIDIR?

Sporda profesyonellik hareketinin tüm kavramları ile temeline oturtu
labilmesi için, bu kavramın gerektirdiği düzenlemeleri getirecek bir 
SPOR HUKUKU’na gerek vardır. Ve bu düzen içinde profesyonellik gerek
lerinin tam bir tarifi ve asgarî şartları tesbit edilmelidir.

Bu düzenlemelerin yapılmaması halinde, spor ahlâkından performan
sa kadar her kademede noksanlaşma ve yozlaşma olacağı tabiîdir.

Bu ortamda, olumsuz etkilerden kaçınılması için sporu meslek edinen
lerin bağlı bulunduğu kurallar, gerek spor düzeni ve gerekse kişi hakları 
açılarından ele alınmalı mevzuatta gerekli düzenlemeler vakit geçirilme
den yapılmalıdır.

Bir konunun önemi, (Kamuyu ilgilendirdiği genişlikte ele alınmalıdır) 
o konuya yaklaşıma bağlıdır. Eğer yalnızca, o konu ile doğrudan doğruya 
ilgili kişilerin kantite açısından ölçüsü ele alınırsa, önem ölçüsünde hatalı 
hareket edilmiş olacaktır. Bir memlekette profesyonel sporcunun sayısı
nın azlığı, bir ölçü olmamalı, bu sporla ilgilenen kitlelerin sayısı ve ilgisi 
dikkate alınmalıdır. Şurada şunu kaydetmekte fayda vardır, profesyonel 
sporcu’yu bir SAN’AT adamı saymak yerindedir.

Memleketimizde spor faaliyetini düzenleyen birçok mevzuat mevcut
tur. Bu mevzuat 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun paralel olarak ve
rilen yetkiler dahilînde hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuşuur. Ancak, 
bildiğimiz ve müşahade ettiğimiz kadarıyla, bugün bu mevzuatın birçok
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kısmı günümüz îcâblarına uygun değilse, bunlar günümüzün îcâblarına 
uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir. Eğer, günümüz îcâbiarına uy
gun ise, muhakkak surette uygulanmalarına gidilmelidir.

Memleketimizin ticarî mevzuatı, spor teşekküllerinin profesyonel şu
belerinin birer ticarî kuruluş şeklinde işletmesine cevap vermemektedir. 
Lâkin, tamamen sorumsuz ve amatör kişiler tarafından yönetilen spor ku
lüplerimizin profesyonel şubeleri, bugünkü haiile birçok hatta büyük ser
mayeli ticarî kuruluşlarımızın üzerinde bir kapital ve hareketle, büyük 
malî potansiyele sahiptirler.

Bu şekilde, en basit bir ticarî ve malî düzenlemeye tâbi olmadan 
yönetilen spor teşekküllerimiz ,hiçbir zaman BASİRETLİ BİR TÜCCAR zih
niyeti ile yönetilmemekte ve yalnızca karşılaşmalarda alman sonuçlar na
zarı itibarı alınarak, tâbir caiz ise, maddî kaynaklar buna göre kullanıl
makta, dökülüp saçılmamaktadır.

Bu şekilde yönetilen bir spor kuruluşunun sorumluları, hiçbir zaman 
bu hizmetleri fahrî olarak yürütenler olmamakta ve sonuçta bütün zarar
lar spor teşekkülünün BİLÂNÇOSUNA'na yazılmaktadır.

Bir kuruluşta, yöneticilerin malî sorumluluk taşımamaları ve bütün 
malî sorumluluğun spor teşekkülünün hükmî kişiljiğine yüklenmesi, uygu
lama yanlışlarının en başında gelen bir husustur. Spor teşekkülünün pro
fesyonel faaliyetinin verimlilik veya verimsizlik hesapları, spor teşekkü
lünün tamamen SPORTİF MAKSADA yönelik faaliyetinden ayrılmalı ve aynı 
bünye içinde olsa dahi, bir özellik ve sorumluluk taşıyan ayrı bir kol ola
rak değerlendirilmelidir.

Yine bugünkü genel mevzuatımıza göre, profesyonel spor iş kolu ola
rak ele alınmakta ve bu kolda çalışanlar, yalnız sporcular değil diğer spor 
hizmetlerini profesyonel olarak sürdüren ve geçimlerini buna bağlayan 
(antrenör, uzman, direktör, masör vb. gibi) kişilerde sosyal güvenlik çer
çeveleri dışına taşmaktadırlar.

Yukarıda özetle anlatmaya çalıştığımız bu duruma göre, bu PLAN 
DÖNEMİNDE alınması gereken İCRA TEDBİRLERİ olarak aşağıdaki husus
ların göz önüne alınmasında büyük yararlar bulunacağına inanıyoruz. Bu 
konular dışında, Spor Kuruluşlarının reorganizasyonu, Spor Yönetimi, Dış- 
ilişkiler, Spor Federasyonları, Spor Teşkilâtımız ve Spor Eğitimi konuların
da diğer Komitelerimizin görüşlerine değer veriyoruz ve bu sebeple kendi 
konumuz dışına taşmamayı uygun buluyoruz.



5 — SONUÇ

a) Memleketimizde teessüs etmiş bulunan SPOR mevzuatı PROFES
YONEL SPOR açısından yeniden ele alınmalı ve günümüzün îcâblarına 
göre yeniden düzenlenmelidir.

b) Halen memleketimizde profesyonel spor uygulanmasının yalnız 
FUTBOL dalında bir metod dahilinde yürütüldüğü göz önüne alınarak :

(1) Profesyonel futbol faaliyeti bulunan spor kuruluşlarımızın bu ça
lışma ve faaliyetlerinin yönetimine, kendi bünyelerinde bir ayrıcalık ve
rilerek, malî ve İdarî yönetimlerinin daha düzenli şekilde yürütülmesini 
sağlıyacak hükümler konulmalıdır.

(2) Güçlü ve ciddi profesyonel futbol şubesi bulunan spor teşekkül
lerine inhisar etmek üzere, geçmiş yıllardaki sayısı azaltılmalı ve kesin
likle bu sayı 66 rakkamında tutulmalıdır.

(3) Profesyonel şubesi faaliyette bulunan spor teşekküllerinin malî
ve İdarî denetimleri, yetkili merciler tarafından daha sıkı ve etkili bir şe
kilde yapılmalı veya yaptırılmalıdır.

(4) Profesyonel sporla ilgilenen ve geçimlerini bu dala bağlayan ça
lışanlara sosyal güvenlik sağlayıcı mevzuat değişiklikleri yapılmalı, spor 
mesleğinin bir işkolu olarak addedilmesi temin edilmelidir.

(5) Profesyonel sporun, milletlerarası düzeyde büyük bir tanıtım ko
nusu bulunduğu düşünülerek, bilhassa bu seviyede karşılaşma yapmaya 
mecbur bulunduğumuz yabancılarla temaslarımızın daha olumlu sonuçlara 
varabilmesi için yalnız amatör eğitimine değil PROFESYONEL spor eğiti
mine de önem verilmelidir.

(6) Profesyonel sporlarda dahi Temel Eğitim çok önemlidir ilk ve 
orta dereceli okllarda çağdaş spor eğitimine geçilmeli ve özellikle spor 
ağırlıklı eğitim müessesesi veya Meslek Okulları kurulmalıdır.

Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
hazırlık çalışmalarında yer verilmesinin PROFESYONEL SPOR bakımından 
yararlı olacağı kanaatıyla raporumuzu sunuyoruz.



1 NOLU TEKLİF

T E K L İ F L E R  :

Alınması Gerekli Tedbirler, Teklif ve Tavsiyeler :

1 — a) Sporda Profesyonellik Komitesi raporunda konu ile ilgili ola
rak şimdiye kadar tenkit getirilmediği, teklif sunulmadığı görüşü, takdire 
kalmış bir husustur.

b) Bu konuda çabalar olumlu sonuç vermiş ya da vermemiş, sunul
muştur. Sporda Profesyonelliğin ele alındığı günden bu yana özellikle 
güreş, boks ve futbolda konu 1930’dan beri gündemdedir.

Günümüzde ise basketbol, voleybol gibi dalların da eklenmesi ile ta
zeliğini korumaktadır. Dolayısiyle profesyonellik konusu tenkit ve teklif
leriyle çok eskiden bu yana sürmektedir. Binlerce teklif ve tenkit dolu 
kitapla.

c) Mes'ele futbolda profesyonellik değildir.

Önce bu konu genelde ele alınmalı, onun en büyük parçası olan fut
bol burada özellik taşımaktadır.

Türkiye’deki tesislerin yaklaşık % 80’ine sahip olan futbol, profes
yonellik, amatörlük arasında karanlık bir tüneldir. Çünkü zeytinyağı mar
kasından, bankalara kadar firmalar yoksul sporcunun sırtına yapışmıştır. 
Bu olay sporumuzun geleceği ile ilgilidir.

d) Sporumuzda kulüpler yapı olarak amatör, futbol görüşü ile profes
yoneldir. Fakat yöneticiler amatördür. Bu dikkat çekici görünüş liglerimizde 
de dikkat çekici sonuçlar getirmektedir. Örnek olarak bir tüccarın ligdeki 
profesyonel kulübü borçları karşılığı alıp, kuruluşa adını vermesini gös
terebiliriz.

e) Profesyonel futbolcu ile amatör sporcu arasında spor uçurumu, 
ekonomik ve hissî uçurum vardır. Biri yemekte, biri bakmaktadır. Biri ada
letsizliğin ve imkânın örneği olmakta, diğeri amatörlük kavramlarının şerefli 
kurbanı olarak görülmektedir.

f) Sporda profesyonelliğin temel yapısı yapısı çizilmelidir. Spor dal 
larında profesyonelliğin ne olduğuna sadece futbol gözü ile bakmak müm
kün değildir.

Ergun HİÇYILMAZ 
T.S.Y.D. Genel Sekreteri 

İSTANBUL



2 NOLU TEKLİF

2 — a) Futbol Federasyonu bünyesinde yetkili bir «Sağlık Komitesi» 
kurulmalıdır.

b) Millî Kamplarda cerrâh, dahiliyeci ve ortapedist hekim ve masör 
bulundurulmalıdır.

c) Dış seyahat kafilelerinin kadrolarına spor hekimi ve masör alın
malıdır.

Operatör Dr. Selahattin AK’EL 
İSTANBUL

1 — İLKELER :

a) Profesyonel sporcuların sosyal güvenlikleri teminât altına alın
malıdır.

b) Profesyonellik, amatör sporun gelişmesine imkânlar sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmelidir.

c) Amatör spor için devlet tarafından yaptırılan tesislerden profes
yonel spor kulüpleri istifade ettirilmemeli; ancak profesfonel ku
lüplere tesis yaptırmaları için Genel Bütçe’den ve Spor-Toto ge
lirlerinden uzun vadeli, düşük faizli kredi açılmalıdır.

2 — TEDBİRLER :

a) Profesyonel sporla, amatör sporun yönetimi ayrılmalı ve profes
yonel sporun Devlet denetiminde şirketleşmesi sağlanmalıdır. 
(1984-85)

b) Profesyonel spor kulübü sayısı belli bir sayıda dondurulmalıdır. 
(1984-86)

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının profesyonel spor kulübü kurmaları 
yasaklanmalıdır. (1984)



SPOR’DA GELİR KAYNAKLARININ ARTTIRILMASI 
K O M İ T E S İ

Komite Çalışmasına Katılanlar :

Başkan Dr. Özcan BOLCAN

Raportör Dr. Alâattin FIRAT

Üye Ali Rıza OLCAY

Üye Dr. Ahmet YÖRÜK

Üye Dr. Ahmet GÖKÇEN

Üye Müştâk KORULU

Üye Kâzım OKSAY

Üye Ferhan DİNÇER

Üye Faruk ŞEKEROĞLU

Üye Haşan LÖK

Üye Refik ARKAN

Üye Atillâ OTAN

Üye Alâattin BÜYÜKKAYA



G İ R İ Ş

Tâlî Komisyonumuz :

Sporda gelir kaynaklarının arttırılması konusunu evvelâ mevcut gelir 
kaynaklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, bilâhare yeni kaynak
lar bulunması olarak mütalâa etmektedir. Ayrıca, spor gelirlerini harcama 
alanlarına dikkât ederek, kaynak yaratma veya mevcût kaynakların arttırıl
masını dikkâtle incelemiş bulunmaktadır.

Spor sektöründe bir dönem zarfında kamu ve özel kesim eliyle yürü
tülen yatırımların toplam kıymeti «Yatırım Hacmi» iki noktadan önem ka
zanmaktadır. Önce «Kaynaklar» dikkâte almak; sonra da o kaynaklardan 
yararlanmak üzere alınacak «Yatırım Karar» mevcut ve potansiyel kaynak
lar, yatırılabilir hâle koyacak mekanizmanın kolay ya da zor işleyişi, biz
zat yatırım hacmini belirtmeye yarayan ölçüler arasında yer almaktadır.

Önümüzdeki plan döneminde Türkiye nüfusunun gelişimi ve bu nüfu
sun şehirler ve köydeki dağılımı ile nüfusun demografi pramidine göre 
yapılması icab eden tesislere ilâve kaynak teminini gerektirmektedir. Her 
yaştaki Türk vatandaşlarına beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi «dina
mik, güçlü, sorumluluklarını bilen ve bunların gereğini yerine getirmeye 
daima hazır ve istekli bir gençliğin yetiştirilmesinde en cazip ve verimli, 
etkili olan beden eğitimi ve sporun» gerek tesis ve malzeme yönünden 
fizikî, gerekse eğitici ve diğer personelin yetiştirilmesi ve istihdam bakı
mından beşerî yatırım talebini icab ettirmektedir.

Toplumun spor yatırımlarına vâki bu talebin giderilmesi ve bunların 
rantabl olarak değerlendirilmesi, yalnız kamu kaynaklarının değil, onun 
yanında özel sektör imkânları ile halkın ve hususuyla bu tesislerden is
tifâde edenlerin katkılarından yararlanmak ilke olarak, Komitemizce be
nimsenmiştir. Bu prensip dahilinde ,V. Beş Yıllık Plân dönemi için Ko
misyonumuzun sporda gelir kaynaklarını arttırmak için tedbir ve teklif
leri aşağıda özet olarak takdim edilmektedir.

1 — SPOR-TOTO TEŞKİLÂTININ MESELELERİ VE ALINMASI GEREKLİ 
TEDBİRLER! :

Meseleleri şu başlıklar altında toplayarak özetleyebiliriz:

a) Spor-Toto Teşkilâtının hizmetini yürüten personel unsuru ile il
gili mes'eleleri mevcuttur.



(1) Teşkilât bünyesinde değişik ücret politikasına uygulanmakta, bu 
da personelin ahenkli ve verimli çalışmasını engellemektedir. On yıl ça
lışmakta olan personel ile yeni giriş yapan arasında ücret farkı oldukça 
cüz'i ve komiktir.

(2) Yönetim personeline ödenen ücret oldukça düşüktür.

(3) Spor-Toto hâsılatının düşmesi halinde personelin bir kısmının 
ortada kalma ve işini kaybetme tehlikesi mevcuttur.

(4) Hâsılâtın çok düşük olması halinde (nitekim bu durum yaşanmış
tır. Personel ücreti iki aya yakın bir müddet ödenememiş ve devlet yar
dım etmemiştir.) Personelin ücretini alamama tehlikesi mevcuttur. Bunun 
tabiî sonucu olarak da kalifiye elemanın Teşkilâttan ayrılmasına yol açmak
tadır.

Bunun için Teşkilâtta çalışan personele iş garantisinin verilmesi ve 
toplanan hâsılâtın belirli bir yüzde oranında İdarî ve Malî Güç Fonu ola
rak bir ihtiyâtta toplanması veya güç durumlarda devlet yardımının açık
ça belirtilmesi gerekir. Bu da olmazsa Teşkilâtın çekirdek yapısını oluş
turan idareci ve kalifiye elemanlarının Devlet Personel Kanunu'na tâbi 
tutularak istihdâmının sağlanması yoluna gidilmesi ve intibaklarının 657 
sayılı Kanuna göre yapılmasıdır.

(5) Sosyal Haklar yetersizdir.

Benzer kuruluşların seviyesine yükseltmek gerekir.

b) Spor-Toto hâsılâtımn taksimi dengesizdir. Bu sebeple Spor-Toto 
hâsılâtlarının tek elde kanalize edilerek Spor yatırımlarına doğrudan doğ
ruya aktarılması daha uygundur.

c) Spor-Toto hâsılâtlarından alınan vergiler oldukça yüksektir.

Spor-Toto vergisi toplam hâsılâtın dörtte birine yakındır. Ayrıca Spor- 
Toto ikramiyeleri üzerinden % 10-44 oranında 7358 sayılı Kanun gereğince 
Verâset ve İntikâl Vergisi alınmaktadır. Alınan bu vergilerden dolayı 
Spor-Toto hâsılâtımn spor hizmetleri için müessir kullanımı engellediği 
gibi, ikramiyelerden alınan Verâset ve İntikâl Vergisi sebebiyle de iş
tirakçilerin tepkilerine yol açmakta, idare - iştirâkçi sürtüşmesi yanında 
Spor-Totoya olan alâkanın azalmasına da yol açmaktadır. Bunun tabiî bir 
sonucu olarak Spor-Toto diğer şans oyunlarına göre cazibesini yitirmek
te ve hâsılâtımn 'düşme tehlikesi ile her zaman karşı karşıya kalmaktadır.

Spor-Toto hâsılâtlarının daha çok artması ve devletin, iştirâkçinin 
bu kaynaktan daha çok yararlanması için Verâset ve İntikâl Vergisi’nin 
diğer şans oyunları (At yarışları ve Millî Piyango'da olduğu gibi) tama
men kaldırılmalıdır.



d) Spor-Toto hâsılatından iştirâkçilere ayrılan ikramiye oranı :

Dünya ölçülerine göre oldukça düşüktür. İlgili bölümlerde görüldüğü 
üzere Avrupa ülkelerinde Spor-Toto hâsılâtının % 50’si ikramiye olarak 
dağıtıldığı halde, biz de bu oran vergiler kesildikten sonra yaklaşık toplam 
hâsılâtın ancak % 15-20’sine tekâbül etmektedir.

Spor - Totonun gelişmesini sağlamak ve iştirakçiye câzip hale getir
mek için dağıtılacak ikramiyenin toplam hâsılat içindeki oranını yükseltmek 
gerekir.

e) Spor - Totonun Türk Sporu’na hizmetini ve katkısını arttırabilmek
için;

(1) Spor-Totoyu daha câzip hale getirecek olan teşvik unsurlarına 
başvurulması,

(a) Totoyu kolaylaştırıcı tedbirler:

— Misli oynama,

— Devre aralarının uzatılması,

— Mini futbol oynatma.

(b) Bayilere verilen primlerin yeniden düzenlenmesi:

— % 2 Teşvik priminin yeni esasa bağlanması,

— Belli bir toto hâsılâtı temin edenlere ilâve prim verilmesi,

— Bayilik teminâtının günün şartlarına göre uygun bir seviye
ye getirilmesi.

(2) Spor-Toto gibi Spor - Loto’nun da adı geçen Teşkilâtça uygulamaya 
konulmasına,

(3) Gerekli olan hukukî düzenlemelerin yapılmasına,

(a) Verâset ve İntikâl Vergisinin Spor-Toto ikramiyelerine uygu
lanması,

(b) Spor-Toto Teşkilât bünyesinin açıklığa kavuşturularak statü
sünün tam tesbitine, mümkünse Spor ve Gençlik Bakanlığına 
bağlı müstakil bir anonim ortaklığa dönüştürülmesi.

(4) Durgunluk dönemleri için mevduat sigortası gibi bir sigorta sis
teminin geliştirilmesi.



2 — 3530 SAYILI KANUN’A GÖRE 500 KİŞİDEN FAZLA İSTİHDÂMI 
OLAN İŞLETMELERİN SPOR TESİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU :

29.6.1983 tarihli ve 3530 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde perso
nel sayısı 500’den fazla olan fabrikalar, ticarethaneler vb. kurumlar, per
sonelinin spor ihtiyacını karşılamak üzere cimnastik salonu, spor sahası, 
yüzme havuzu vb. gibi tesis yapma mükellefiyetine tâbi bulunmaktadırlar.

a) 3530 sayılı Kanunla belirtilen işçi sayısının 500 kişiden 200 ki
şiye düşürülmesi, günümüz şartlarında daha gerçekçi bir sayı olarak ka
bul edilmelidir.

b) Mükellefiyetin, kanundaki şekli ile kamu idaresi içerisinde şekle 
bağlanması yerine bir yatırım olarak değiştirilmesinde yarar görülmek
tedir.

c) Bu konuda gerekli izin ve denetim yetkisi her türlü yatırımın 
planlanması, teşviki, uygulama safhasındaki sonuçların izlenmesi, kont
rolü ve yapılacak tasarruflarla yönlendirilmesi imkânına sahip bir kuru
luş olan Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik Uygulama Başkanlığı’nca veril
meli, faaliyete. geçirilen tesisler üzerinde her türlü kontrol hakkı Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne bırakılmalıdır.

d) Kanunun kapsamına Toplu Konut statüsüyle yeni yerleşim bi
rimleri kurmak üzere inşaat yapan kooperatifler de sokulmalı, proje içe
risine spor tesisi yaptırılma işinin koydurulmasın! Belediyeler ve İmar
İskân Bakanlığı, kontrol etmeli, işletme safhasında Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü’ne yetki verilmelidir.

e) Ayrıca Küçük Sanayi Sitelerine spor tesisleri yapma mecburiyeti 
konmalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kontrolünü yapmalıdır.

f) Büyük şehirlerde işhanı ve çarşı yapanların da bu hanlar içeri
sinde spor tesisi yapma zorunluluğu konmalıdır. Sorumluluk Belediyeler 
ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne verilmelidir.

3 — GELİR VERGİSİ KANUNUN 3. BÖLÜMÜNDEKİ YATIRIM İNDİRİ
Mİ İSTİSNASINDAN FAYDALANDIRMA :

1963 yılından itibâren ülkemizde uygulanmaya başlanan kalkınma plan 
ve programları çerçevesinde, özel sektör yatırımlarının arttırılmasını teş
vik etmek için 19.2.1963 tarih ve 202 sayılı Kanunla «Yatırım İndirimi» 
kabul edilmiştir. Bu kanunla Gelir Vergisi Kanununun Muaflık ve İstisnalar 
başlığını taşıyan ikinci kısmına eklenen 8. Bölüm Yatırım İndirimi başlı
ğını taşımaktadır.



200 kişiden fazla işçi çalıştıran işletmelerin spor tesisi yapma zo
runluluğu ile spor tesisi yapacak diğer işletmelerin yapacağı yatırımlar 
bu kanun kapsamına alınmalı ve yatırım indirimi muafiyetinden yararlan- 
dırılmalıdır.

4 — SPOR YATIRIMLARININ YILLIK KALKINMA PLAN VE PROGRAM
LARININ ÇERÇEVESİNDE İLGİLİ YILIN GENEL TEŞVİK TABLO
SUNA KONULMASI :

Bilindiği gibi 30.9.1960 tarih ve 91 sayılı Kanunla yıllık kalkınma plân 
ve programının hazırlanması ve uygulanması Bakanlar Kurulu'na verilmiş
tir. Bakanlar Kurulu ilgili yılda yatırımlara uygulanacak teşvik tedbirlerini 
hazırlayarak ilân eder.

Spor yatırımlarının yıllık plân ve programlara alınması ve Genel Teş
vik Tabloları V. Hizmetler Sektörü, D. Diğerleri,

Madde: 7'ye alınarak teşvik kapsamına dahil edilmelidir.

Gerçekleştirilecek olan spor yatırımları teşvik tedbirlerinin tamamın
dan vararlandırılmalıdır.

Önümüzdeki plân döneminde spor kulüpleri şirketleşirse, şirketlerin 
tââbi olduğu kurumlar vergisi nispeti, toplu ihracat yapan şirketlere tanı
nan ihracat istisnâsı gibi, % 20'ye indirilmelidir.

5 — ÖZEL SİGORTALARIN TÜRK SPORUNA KATKISI :

Herhangi bir sigorta poliçesi kesildiği anda tahakkuk ettirilen prim 
(net prim) adıyla anılır. Buna ilâveten gider vergisi adı altında net pri
min % 15’i oranında bir miktar net prim eklenir. Böylece oluşan prim 
miktarına ise (brüt prim) denir.

Kurulacak bir (Spor Fonu) na stopaj yoluyla, ya gider vergisinin % 
15’den, % 12’ye indirilerek veya net prime % 15 gider vergisine ilâve
ten % 3 miktarında Türk Spor gelirlerine özel sigorta yoluyla katkı temin 
e'dilebilinir. Önümüzdeki plân döneminde, spor fonu sigorta yoluyla tah
minen 8-5 milyar lira, ortalama alacak yılda 1,6 milyar lira ilâve gelir te
min edebilecektir.

6 — DİĞER MAL! TEDBİRLER :

a) Mevcut ve yapılacak tesislerin spor için faydalanılmayan alanla
rın katlı otopark, büfe, dükkân ve buna benzer bölümlerin projelendirilme
siyle gelir temin edilmesi,
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b) Tesislerin yapımı sonrasında spor yapanların yanında, ailelerin
faydalanabilecek ve dolayısıyla gelir temin edecek, sosyal tesisler yapıp
işletmek,

c) 655 sayılı Kanunla kaldırılan Belediye ve Özel İdare hisselerinin 
yeniden ihdâs edilmesi,

d) Tekel maddelerine Millî Savunma hissesi gibi «SPOR FONU»
hissesi konması,

e) İthalâttaki, gümrükleme hesabına, damga resmi gibi CİF bedel
üzerinden (% 5 Spor resmi) ilâve edilerek «SPOR FONU» na aktarılması,

f) Banka teminat ve kefâlet mektupları ile senet işlemlerinden dam
ga resmi gibi, % 5 nispetinde «Spor Resmi» alınması,

g) Spor tesislerinden yararlanan kurum, kulüp ve kişilerden cüz’i de 
olsa bir bedel alınmasının sağlanması,

h) Yapı ve İskân Ruhsatı verilirken (% 5 nispetinde) spor resmi 
alınması,

i) Spor tesislerinden belediye hisselerinin kaldırılması veya durdu
rulması,

j) Elektrik ve su bedellerinin spor tesislerine, eğitim kurumlan ve 
ibâdethanelerde olduğu gibi, ucuz bedelle verilmesinin temin edilmesi, 
böylece tasarruf yoluyla gelir arttırılmasına imkân yaratılması,

I) Spor tesislerinde serbest girişlerin asgarî hadde indirilmesi.

1 —İLKELER :

a) Hâsılâtm çok düşük olduğu durumlarda personelin ücret alamama 
ve işini kaybetme durumları sözkonusudur. Bu itibârla; toplanan 
hâsı lâtm belirli bir oranı ihtiyatta toplanmalı, bu suretle personele 
maaş ve iş garantisi sağlanmalıdır.

b) Teşkilâtın çekirdek yapısını oluşturan yönetici ve kalifiye eleman
ların 657 sayılı Kanun’a göre istihdamları sağlanmalıdır.

c) Teşkilâtta çalışanların yetersiz olan sosyal hakları yeterli duru
ma getirilmelidir.

d) Spor-Toto hâsılâtlarının tek elden kanalize edilerek, spor yatı
rımlarına doğrudan aktarılması gerçekleştirilmelidir.

e) Spor: Toto’nun gelişmesini sağlamak ve iştirâkçiye câzip hale ge
tirmek için dağıtılacak ikramiyenin toplam hâsılât içindeki oranı
nın yükseltilmesi sağlanmalıdır.



f) Spor-Totoyu daha câzip hale getirecek olan teşvik unsurlarını 
gerçekleştirmek için; misli oynama, lig aralarının geniş tutulma
ması ve ölü sezonda mini futbol organizasyonlarını düzenleme 
cihetine gidilmelidir.

g) Bayilere verilen primlerin yeniden düzenlenmesi, dolayısıyla % 2 
teşvik priminin yeni esâsa bağlanması, Toto hâsılâtının belli bir 
seviyenin üstüne çıkartan bayilere prim verilmesi ve bayilik temi
nâtının günün şartlarına göre uygun bir seviyeye getirilmesi sağ
lanmalıdır.

h) Spor-Toto, teşkilât bünyesinde açıklığa kavuşturularak, statüsü
nün tesbit edilmesi ve mümkünse Gençlik ve Spor Bakaniığı’na 
bağlı müstâkil bir anonim ortaklığa dönüştürülmesi cihetine gidil
melidir.

i) Mevcut ve inşâ edilecek spor tesislerinin istifâde edilmeyen alan
ları katlı otopark, büfe, dükkân ve benzeri şekilde projelendirile
rek gelir temin yolları aranmalıdır.

j) Spor tesislerinin yapımında bundan böyle sosyal tesisler de dü
şünülmeli spor yapanların yanısıra ailelerin de bu tesislerden is
tifâde etmeleri sağlanmalı, bu tesisler rantabl bir şekilde işleti
lerek gelir temini imkânları aranmalıdır.

TEDBİRLER :

a) Spor-Toto hâsılâtının artması, devletin ve iştirâkçilerin bu kay
naktan daha çok yararlanmaları için Verâset ve İntikâl Vergisi’nin 
diğer şans oyunlarında (Misâlen at yarışlarında ve Millî Piyango 
gibi) olduğu gibi tamamen kaldırılmalıdır. (1984-86)

b) Spor - Loto’nun, Spor-Toto Teşkilâtı tarafından uygulamaya konul
ması gerçekleştirilmelidir. (1984)

c) Durgunluk dönemleri için mevduat sigortası gibi bir sigorta siste
minin geliştirilmesi sağlanmalıdır .(1984-85)

d) 3530 sayılı Kanun hükümleri gereği personel sayısı 500’den fazla 
olan işletmelerin spor tesisleri yapma mecburiyeti 500 kişi sayısı 
esası yerine günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. 
(1984-88)

e) Küçük Sanayi Sitelerine spor tesisleri yapma mecburiyeti konma
lıdır. (1984-88)



f) Büyük kentlerde çarşı ve işhanları inşâ eden kuruluşlara spor 
tesisleri yapma mecburiyeti konmalıdır. İşletme sorumluluğu Be- 
lediyelerle B.T. Gn. M.'ne verilmeldir. (1984-85)

g) 500 kişiden fazla işçi çalıştıran işletmelerin spor tesisi yapma 
mecburiyeti ile spor tesisi yapacak diğer işletmelerin yapacakla
rı yatırımlar, yatırım indirimi muafiyetinden yararlandırılmalıdır. 
(1984-85)

h) 655 sayılı Kanun ile kaldırılan Belediye ve Özel İdare hisseleri 
yeniden ihdâs edilmelidir. (1984-86)





R. 5 — Atıcılar Kanısnnamcsi’nin ilk sayfalarından Be!gs : 1



Belge : 2

olunmak üzere işbu layihai Kanuniyenin muvakkaten mevkii meriyete vaz- 
zım ve Kavanini Devlete ilâvesini irade ederim.

14 Cemazüelahır sene 1334 
4(17) Nisan 1332 (1916) 
(Padişah) Mehmet Reşat

Sa'dırazam
(Başbakan)
Mehmet Sait (Halim)

Şeyhülislam ve 
Evkafı Humayin Nazırı 
Hayri

Dahiliye Nazırı ve 
Maliye Nazır Vekili 
Talat

Hariciye Nazırı 
Halil

Nafia Nazırı 
Abbas

Maarif Nazırı ve Posta 
Telgraf ve Telefon 
Nazır Vekili 
Ahmet Şükrü

Harbiye Nazırı ve 
Bahriye Nazır Vekili 
Enver

Adliye Nazırı ve Şurayı 
Devlet Reis Vekili 
İbrahim

Ticaret ve Ziraat 
Nazırı
Ahmet Nesimi
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Genç Demekler Teşkili Hakkında Kanunu Muvakkat



Belge : 3
GAZİ MUSTAFA KEMAL 

VE
SPORLA İLGİLİ İKİ KARAR

Yıl 1924 - Sekiz yıl içinde iki büyük savaşın eşsiz Kumandanı 
ATATÜRK, 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti ilan etmesinden 2,5 ay 

sonra Türk sporuyla da çok yakından ilgilenmiştir.

1922 Yılında kurulan ilk Türk spor örgütü "Türkiye İdman Cemiyetleri 

İttifakı” ile "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi” "Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi”nin çağrısı üzerine 1924”de Paris’de yapılacak "VIII. Olimpiyat 

OyunlarT’na katılmaya karar vermişlerdir.

Bu nedenle Hükümete başvuran Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 
nın kurucusu ve başkanı Ali Sami Yen'in istekleri iki Bakanlar Kurulu 

kararı ile yerine getirilmiştir.

O zamanki bu iki Bakanlar Kurulu kararında, Bakanlarla birlikte Cumhur 

Başkanı GAZİ MUSTAFA KEMAL’in de imzası bulunmaktadır.

Türk sporunun ATATÜRK tarafından imzalanmış bu iki tarihi belgeyi 
o günki yazılış şekli ile sunuyoruz:

"Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti

IhsalyMMOdOrtyetl Ankara ,/2/340(1g24)

82

İstanbulda Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Riyaseti

Muhteremesine.

Cemiyetin menafii umumiyeye hadim müessesat meyanına idhali 
hakkındaki 16 Kanununsani (Ocak) 340 (1924) tarih ve 170 numaralı ka
rarname sureti leffen gönderilmiş ve İstanbul Valiliğine de tebligat icra 

edilmiştir efendim.
Maarif Vekili 

İsmail Safa

Kararname sureti

Türk gençliğinin bedenen ve ahlaken taalisine çalışmağı gaye ittahaz 
eden cemiyetlerin cemi ianeyi teshil ve rusum ve tekaliften iktisabı istis- 
naiyet etmek ve esnai faaliyette makamatı resmiyeden daha ziyade 
muavenet görebilmesi için menafii umumiyeye hadim müessesat meya- 
nına idhali istirhamını havi Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı namına
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reis Ali Sami imzasiyle muti istidaname ile cemiyeti mezkurenin gayesi 
Türk gençliğinin terekki ve taalisine hadim ve kaydi menfaatten tamamen 
azade olduğu ve her memlekette İdman Cemiyetlerinin bu suretle telakki 
edilerek her türlü himayeye mazhar bulundukları cihetle bugüne kadar 
izhar ettikleri faaliyet itibariyle gayesi esasatiyle muvaffak bir şekilde 
ibrazı mesai eden mezkur cemiyetin de menafii umumiyeye hadim bir 
müessese ad olunması muvafık olacağı hakkındaki Maarif Vekaleti celile- 
sinin mütalaası İcra Vekilleri Heyetinin 16/1/340 tarihli ictimaında 
ledilkırae cemiyeti mezkurenin menafii umumiyeye hadım müessesat me- 
yanına idhali kabul olunmuştur.

16/1//340 
TÜRKİYE REİSİ CUMHURU 

GAZİ MUSTAFA KEMAL

Adliye Vekili 
Seyyit

Vekaleti Vekili 
asan Hüsnü

Müdafai Milliye Vekili 
Kazım

Şerriye Vekili 
Mustafa Fevzi

Baş Vekil 
İsmet

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik

Hariciye Vekili Dahiliye Vekili 
İsmet Ferit

Erkanı Harbiye Umumiye 
Vekaleti Vekili 

İsmet

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik

Mübadele, İmar ve İskan Vekili 
Mustafa Necati

Bu, Bakanlar Kurulu kararını günümüzde konuşulan Türkçeyle:

"Türk gençliğinin bedence ve ahlakça yükselmesine çalışmayı amaç 
edinen derneklerin yardım toplamasını kolaylaştırmak ve çalışmalarında 
resmî makamlardan daha fazla yardım görebilmesi için kamuya yararlı 
kuruluşlar arasında sayılması dileğini kapsayan Türkiye İdman Cemiyet-
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leri İttifakı adına Başkan Ali Sami imzasıyla verilen dilekçe ile adı geçen 
derneğin amacı Türk, gençliğinin gelişmesi ve yükselmesine yardımcı ol
duğu ve her türlü çıkardan kesinlikle uzak bulunduğu ve her ülkede İdman 
Cemiyetlerinin bu şekilde her bakımdan korundukları düşünülerek, bu
güne kadar gösterdikleri çalışmalar bakımından amacındaki ilkelerle ba
şarılı bir biçimde uygun görülen adı geçen derneğin kamu yararına ku
ruluşlardan sayılmasının uygun olacağı hakkındaki Milli Eğitim Bakanlığı 
önerisi Bakanlar Kurulu’nun 16/1/1924 günü yapılan toplantısında okuna
rak derneğin kamu yararına kuruluşlar arasına alınmasına karar verilmiştir. 
16/1/1924

Türkiye Cumhur Başkanı 
GAZİ MUSTAFA KEMAL

Başbakan Seriye Bakanı Milli Savunma Bakam Adalet Bakanı 
İsmet [İnönü) Mustafa Fevzi Kazım (Özalp) Seyyit

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
Ferit İsmet (İnönü) M. Abdülhalik (Renda)

Bayındırlık Bakanı V. Sağlık Bakanı Genel Kurmay Bakan V. 
Haşan Hüsnü” Dr. Refik (Saydam) İsmet (İnönü)

Mübadele, İmar ve İskan 
Mustafa Necati

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Belge : 3

Bakanlar Kurulunun 16 Ocak 1924 de yaptığı toplantıda Türk Sporu 
için aldığı iki karardan yukarıda bildirildiği gibi 170 sayılısı Türk Spor Ör
gütünün kamu yararına işleyen dernek olarak kabulü, İkincisi 171 sayılısı 
ise Türk sporcularının 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılabilmeleri için 
yurd dışından uzmanların getirilmesi amacıyla 17 bin liranın Devlet büt
çesinden verilmesine dairdi:

16,1.1924 gün ve 171 sayılı Bakanlar Kurulu kararı:
"Olimpiyatlara iştirâkimiz için Hükümetin tahsisat itası kararı 
Türk gençleri arasındaki spor müesseselerinin Avrupa sporculariyle 

sıkı münasebette bulunmaları ve spor faaliyetinin fenni esasata tevfiken 
tanzimi hususunda Avrupa mütahassıslarından istifade edilmesi zaruridir.

1924 Mayisinde Pariste küşadı mukarrer Olimpiyat müsabakalarına 
Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı da davet olunmuştur. Bu müsabakalara 
iştirak etmekte Türkiye için menafi vardır. Memleketimizde sporculuğun 
terakki ve taammüm etmesi her halde bu gibi beynelmilel müsabakalara 
iştiraka mütevaffıktır. Binaenaley Türk gençlerini beynelmilel müsabaka
lara iştirak ettirebilecek surette talim ve ihzar etmek üzere icap eden 
mütahassısların Avrupadan celbi ve mezkur Olimpiyat müsabakalarına Türk 
idmancılarının da iştiraki esbabının temini için Müstahcelen on yedi bin 
liranın masarifi gayri melhuze tertibinden Türkiye İdman Cemiyetleri İtti
fakı Merkezi Umumisine verilmesi takarrür etmiştir.

16 Kanunisani 340 
Türkiye Reisi Cumhuru 
GAZİ MUSTAFA KEMAL

Baş Vekil Hariciye Vekili Dahiliye Vekili Adliye Vekili 
İsmet İsmet Ferit Seyyit

Müdafai Milliye Vekili Şerriye Vekili Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Kazım M. Fevzi Mustafa Necati

Erkani Harbiye Vekaleti V. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili
İsmet Doktor Refik

Maarif Vekili Maliye Vekili Nafia Vekaleti Vekili
İsmail Safa A. Abdülhalik Haşan Hüsnü”

Bu ikinci Bakanlar Kurulu kararını günümüz Türkçesiyle:
"Türk gençleri arasındaki spor kuruluşlarının Avrupa sporcuları ile

sıkı ilişkilerde bulunmaları ve spor çalışmalarının bilimsel kurallara göre
düzenlenmesi için Avrupalı uzmanlardan faydalanması gereklidir.
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1924 Mayisinde Paris’de açılacak Olimpiyat karşılaşmalarına Türkiye 
İdman Cemiyetleri İttifakı çağrılmıştır. Bu karşılaşmalara katılmakta 
Türkiye için yararlar vardır. Ülkemizde sporculuğun gelişmesi ve yayılması 
her halde bu gibi uluslararası yarışmalara katılmakla mümkündür.

Türk gençlerini uluslararası yarışmalara katılabilecek biçimde yetiş
tirmek ve hazırlamak üzere gereken uzmanların Avrupa’dan getirilmesi ve 
adı geçen Olimpiyat Oyunlarına Türk sporcularının da katılabilmesinin 
sağlanması için acele sarfedilmesi gerekli görülen on yedi bin liranın 
beklenmeyen masraflar hesabından Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Ge
nel Merkezi'ne verilmesine karar verilmiştir.

16 Ocak 1924 
TÜRKİYE CUMHUR BAŞKANI 

GAZİ MUSTAFA KEMAL

Başbakan Savunma Bakanı Şer’îyye Bakanı Adalet Bakanı 
İsmet (İnönü) Kâzım (Özalp) Mustafa Fevzi Seyyit

Dışişleri Bakanı 
İsmet (İnönü)

İçişleri Bakanı 
Ferit

M. Abdülhalik (Renda) 
Maliye Bakam

Bayındırlık Bakanı V. Milli Eğitim Bakam
Haşan Hüsnü

Genel Kurumay Bakanlığı Vekili 
İsmet (İnönü)

İsmail Safa

Sağlık Bakam 
Dr. Refik (Saydam)

Mübadele, İskân ve imar Bakanı 
Mustafa Necati



ATATÜRK’ün 16 Ocak 1924 günü çıkarttığı 171 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan
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BEDEN TERBİYESİ KANUNU

Kanun No : 3530
Kabul Tarihi : 29/6/1938

Neşri Tarihi : 16/7/1938

Umumi Hükümler

Madde : 1 — Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkı- 
lâbcı amaçlara göre gelişimini sağlıyan oyun, cimnastik ve spor faaliyet
lerini sevk ve idare etmek maksadiyle Başvekâlete bağlı ve hükmi şah
siyeti haiz bir Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü kurulmuştur (*).

Madde : 2 — Genel direktörlüğün merkezi (Ankara) dır.

Genel direktörlük mülhak bütçe ile idare olunur. Hesap, muamelât 
ve sarfiyatı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine ve Araştırma, Ek
siltme ve İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir.

(*) (1) Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
4235 sayılı Kanunla (Kabul Tarihi: 29.5.1942 yürürlük tarihi: 3.6.1942) Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

(2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlanan B. T. G. M. 7474 sayılı Kanunla (Kabul 
tarihi : 6.5.1960, yürürlük tarihi : 13.5.1960 yeniden Başbakanlığa bağlan
mıştır.

(3) Başbakanlığa bağlı bulunan B. T. G. M. 11.2.1970 tarih 1/21-1156 sayılı Ka
rarname ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır.
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Madde : 21 — Memur ve işçi sayısı beş yüzden fazla olan mües
seseler, fabrikalar, ticaret evleri, ve sair kurumlar kendi memur ve işçi
lerine beden terbiyesi yaptırmak için genel direktörlüğün teklifi ve isti
şare heyetinin kararı üzerine İcra Vekilleri Heyeti tarafından verilecek 
karara göre cimnastik salonu, spor alanı, yüzme havuzu ve sair gibi te
sisleri yapmağa ve uzman beden terbiyesi öğretmeni veya antrenörü tut

mağa mecburdurlar.

Müteferrik Hükümler

Madde : 22 — Beden terbiyesi işleri kışlalarda Millî Müdafaa Ve

kâleti, Ceza evlerinde Adliye Vekâleti, Okullarda, Maarif Vekâleti ve 
Maarif Vekâletine bağlı olmayan okul ve müesseselerde merbut olduk
ları vekâletler tarafından beden terbiyesi genel direktörlüğünce tesbit 
edilecek esaslar dairesinde tanzim ve takip olunur.

Bu maksatla işbu ilgili vekâletlerde beden terbiyesi işleriyle meşgul 
olmak üzere birer beden terbiyesi direktörlüğü kurulur.

Madde : 23 — Bulundukları merkezin beden terbiyesi âmirlerinin 
vesikalarını taşıyan ve en az beş kişilik bir grup halinde spor hareketleri
ne veya müsabakalarına katılmak üzere seyahet eden sporcular Devlet 
nakil vasıtalarında mer’i tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilâtlı ücretle se
yahat ederler.

Madde : 24 — Beden terbiyesi genel direktörlüğünün bütçesi müsait 
olduğu zaman gerek beden terbiyesi genel direktörlü teşkilâtına ve gerek 
orduya ve Maarif Vekâletine lüzumu olan yüksek vasıflı beden terbiyesi 
ve spor öğretmenleri ile antrenör ve monitörler yetiştirmek ve beden ter
biyesi ve sporun sıhhî ve teknik kavaidini tesbit ve sporcuların sıhhî kont
rolleri işini tanzim etmek üzere Ankara’da bir (Beden Terbiyesi Yüksek 
Enstitüsü )kurulacaktır.
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Madde : 7 — Bir veya daha fazla spor nevileri, teknik ve idare ba
kımından birer federasyona bağlanır. Federasyonların adedi Beden Terbi
yesi gene! direktörünün (istişare heyeti) nin de mütalâasını almak sure
tiyle yapacağı teklif üzerine Başvekil tarafından tesbit olunur.

Madde : 8 — Merkez istişare heyeti Beden Terbiyesi genel direktö
rünün reisliği altında memlekette spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış 
olanlar arasında Başvekil tarafından seçilecek beş zat ile Kültür, Millî 
Müdafa, Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerinden intihab 
olunacak birer mümessilden terekküb eder. Kendilerini alâkalandıran iş
lerin müzakeresinde ilgili diğer Vekâletlerin de birer mümessili bulundu
rulur.

Madde : 9 — Merkez istişare heyetinin vazifeleri :

A) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık bütçeyi tetkik etmek,

B) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tetkik ve 
tasdik etmek,

C) Teşkilâtı ilgilendiren talimatnameleri hazırlamak,

D) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor şubeleri 
hakkında mütalâa beyan etmek,

E) Genel direktörlükçe kendisine havale edilen bütün işler hakkın
da mütalâa beyan etmektir.

B ve C bendlerinde yazılı işler hakkında merkez istişare heyetinin 
vereceği karar kat'idir. Ancak genel direktörlüğün talebi veya görülecek 
lüzum üzerine bu kararlar ve Başvekil veya İcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan fesih veya tadil olunabilir.
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