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- ÖNSÖZ -

Beden eğitiminin ve sporun 20. yüzyılını sosyal ve kül
türel yaşamından ayırmanın olanağı yoktur. Yaşam boyu sürecek 
bir eğitimdeki yeri ve değeri, kurum ve kuruluşları, kitlelere 
yansıyan gösterileri ve yarışmaları ile milyonluk kentlerden 
köylere kadar, tüm dünyada kişileri ve toplulukların ilgisini 
çekmekte ve onu etkilemektedir.

Eğitimciler beden eğitimi ve sporun kişinin beden ve 
mıh yapısının sağlıklı ve dengeli biçimde geliştirilmesinde 
ve güçlendirilmesinde vaz geçilmez bir öğe olduğuna inandık
ları İ;_ ; geniş halk kitlelerim gösteri ve yarışmaların 
yarattığı taraf tutma güdüsününde güçlendirdiği heyecan 
devletler ise eğitimi ve sağlık bakımından taşıdığı değerlere 
ek olarak, uluslar ar asında yakınlaşmayı karşılıklı anlayışı 
ve böylece barışın korunmasına olumlu bir biçimde etkileyen 
ve ayrıca tanıtma ve propoganda hizmetlerinde önemli yeri 
olan bir araç niteliğinde gördükleri için ona bağlanmışlar-, 
dır.

Günümüzde beden eğitimi ve spoı; kişiyi ve toplulukları 
derinden etkilediği, Devletlerin de üzerinde önemle durdukla
rı veya durmak zorunluluğunu duydukları bir gerçektir. Bu 
nedenle, sivil asker ve eğitimcilerin, hekimlerin, şehircinin 
ve başkalarının söyledikleri vardır.
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TUrkiyemizde beden eğitimi ve spora Devlet* in eli, an
cak ve tam anlamı yİ a Cumhuriyet döneminde uz anabilmiş tir. İlk 
uygulama demekler yasasına göre adını kütük'e yazdırma hazır
lıklarını- 1922 yılının 22 Mayısindâ tamamlayan, aynı yılın 25 
Kasımında ilgili mercilere başvuran Türkiye İdman Cemiyetleri 
ittifakı ile (T.İ.C.İ) olmuştur.

Görevini 1936 yılına kadar sürdüren (T.İ.C.İ.) aynı 
yıl toplanan kongresinde 18 Nisan günü görevini, benzer bir 
kuruluş olan Türk Spor Kuruntuna aktarmıştır. (T.S.K) nın özel
liği, o günkü koşullar işinde Devletten daha büyük bir destek 
sağlayabilmek ve daha etkili olacak bir biçimde çalışmak umu
du ve kendi başvurusu ile kendini devrin tek siyasal partisi 
olarak iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partişine bağlamış 
olmasındadır.

Beden eğitimi ve spor çalışmalarının bir plana ve 
programa bağlama yönünde (T.İ.C.İ.), (T.S.K) ve Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü döneminde de girişimlerde bulunulmuş ve 
çabalar harcanmıştır, Ancak bunların en önemlisi ve çalışma
ları ile kararları kitaba geçmiş olan 23 Şubat 1946 tarihinde 
düzenlenen birinci Beden Eğitimi ve Spor Şûrası (Kurultay* 1) 
olmuştur.

Kulüplerin ve bölgelerin başka kuruluşların kendi sek
tikleri temsilcilerinin, spor yazarlarının, eğitim ve sporla 
ilgilenen bilim adamları ile teknisyenlerin katıldıkları 
şûra* da şu konular ele alınmış tartışılmış, görüşler ve karar
lar saptanmıştır.



Bu konular şunlardır;

I- Okulda, Ordu'da, Kulüplerde beden eğitimi ve spor sorunla
rı, eğitici ve öğretici kadro

II- a) Yasalar, örgütlenme ve uygulamalar;
b) Mükellefiyet;
c) Saha ve tesisler
d) Yönetici kadro

III- İzeilik
IV- Sporda moral sorunları; amatörlük ve profesyonellik
V- Sporda sağlık hizmetleri ve spor hekimliği
VI- Dilekler

O tarihten bu yana beden eğitimi ve spor'a yön vermek, so
runlarına çözüm yollarını araştırma çalışmalarını düzenlemek 
amacıyla dar ya da geniş kapsamlı toplantılar yapılmıştır.
Ancak bunların hiç birini, ne amaç ne kapsam nede nitelik ba
kımından bu komisyon raporuyla bir kaç örnek dışında kıyasla
ma olanağı yoktur.

Bu rapor, beden eğitimi ve sporun çeşitli dallarının tek
niğinde, öğretiminde, organizasyondaki bilgileri, denemeleri 
ile tanınmış uzmanlar tarafından devletin sorumlu kuruluşları
nın üstlenecekleri hizmetler için tüm kaynaklar ve olanaklar 
içinde incelenerek hazırlanmış bir öneri demetidir.

Bu çalışmaların beden eğitimi ve spor kesimine yararlı 
olmasını diler, çalışmalarda büyük emekleri bulunan Özel İhti
sas Komisyonunun değerli üyelerine içten teşekkürler ve saygı
lar sunarım.

Vildan Aşir SAVAŞIR





A M A T Ö R  S P O R  V E  

S O R U N L A R I





A- GİRİŞ

Yaygın ve genel tanımlanması ile beden eğitimi, "eko
nomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın başlıta unsuru olan 
insangücünün beden ve ruh sağlığını sağlayıcı ve geliştirici 
faaliyetler, bu faaliyetlerin yarışmaya dönüşmüş biçimini ise 
Spor" olarak tanımlamak mümkündür.

Fiziksel ve ruhsal yapının geliştirilmesi, beslenme
nin ve yaşayış biçiminin düzenlenmesiyle ilgili kuralların 
çoğunluğu beden eğitimi ve spor faaliyetlerinde kendini gös
termektedir. Gerçekten özellikle geniş neBillerin yapıcı ve 
yaratıcı nitelikte olmasında, sosyal kaynaşma ve milli daya
nışmanın sağlanması açısından da beden eğitimi ve sporun sos
yal ve kültürel kalkınmaya katkısı olduğu da ayrı bir gerçek
tir. Bu nedenle, etkili ve çekici bir eğitim aracı olan be
den eğitimi ve spora fonksiyonel ve modern bir eğitim mode
linde ve planlama faaliyeti içinde, gereken önemin ve önceliğin 
verilmesinde yarar vardır.

Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinde toplumsal geliş
me ve değişme açısından en olumlu eğitici nitelikte olan ama
tör yani meslek olarak benimsenmemiş-devamlı gelir amaçlı olma
yan- faaliyeti er olduğu kabul edilmektedir. Ancak amatör faali
yetler sonucu sağlanan bazı gelirler, araç-gereç vb. şeylerin 
amatörlüğü engellemediği Uluslararası olimpiyat Komitesince 
uygun görülmüştür.



Amatör sporculuğu engellemeyen, günümüzdeki geçerli 
yardımlar şunlardır; Kamp ve müsabaka esnasındaki ikûmet, 
beslenme, ulaşım, spor malzemesi, sportif tesislerden yarar
lanma, antrenman ve sağlık hizmetleri, geleneksel oyun ve 
yarışmalarda para ve mal şeklindeki ödüllerle, Olimpiyat Ko
mitelerince belirlenen limitler çerçevesindeki masraflar kar
şılığı olan para ve mallar sayılabilir.

Amatörlükte yardım biçimi ve kapsamı sosyo-ekonomik 
gelişmeye uygun olarak değişiklik gösterebilir.

Dünyadaki ve Türkiye'deki spor konusundaki gelişmeler 
ışığında amatörlük anlayışı ve şartlarının yeniden gözden 
geçirilmesi, beden eğitimi ve sporun yaygınlaşması ve sağlık
lı bir gelişme içinde olmasının temel gereğidir.

Türk amatör sporunun kalkınması, uluslararası ortak ve 
olumlu kuralların tam anlamiyle uygulanmasıyla mümkün ola
caktır. Bu nedenle, uluslararası spor federasyonlarının çe
şitli alanlardaki uygulama vs kural değişikliklerine uyma 
sağlanması gereklidir. Öte yandan, ülkemizin önderliği söz 
konusu olan spor dallarında kural geliştirme va değiştirme 
konularında samanında gereken girişimler yapılmalıdır»

Beden eğitimi ve spor alanında yönetime katılma, mas
rafları paylaşma, yetki-sorumluluk ilişkilerini belirleme 
açısında, bu hizmetlerden yararlananların görüş ve düşüne is

lerin alınması gibi demokratik bir ortamın kurulması ve iış- 
lemesinede özen gösterilmelidir.



Bütün Uluslararası Spor Federasyonlarının Sn 
gördükleri prensiplerini anlatabilmek için örnek olarak 
"Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (I.A.A.F.) Yönet
meliğini "in ikinci maddesini dikkatle incelememiz gerekmek
tedir :

Madde 2 - Uluslararası Amatör Atletizm Federas
yonu, seçimle iş başına gelmiş Milli Federasyonlar tarafın
dan bu tüzüğe göre kurulmuştur.

Bu madde diğer Uluslararası Spor Federasyonları 
tarafından da kabul edilmiş bulunmaktadır.

10.7.1938 Tarihinden beri yürürlükte bulunan 
3530 Sayılı "Beden Terbiyesi Kanunu"nun 6 ncı maddesinin 
son paragrafı ise s

"Genel Sekreter ile .Oaire Eeisleri, FEDERASYON 
BAŞKANLAR! ve Şubeler Müdürleri Genel Direktör tarafından
intihap (seçilerek) ve Başvekil tarafından tayin olunur."

Uörülüyorki Kanunun, bu maddesi gerek demokratik
ve gerekse Uluslararası kurallara uymamaktadır.

Federasyon nedir ? ... önce bunu araştıralım. 
Federasyon bir çok kulübün bir araya gelerek aynı amaç için 
birleştikleri bir topluluktur. Spor Kulüpleri aynı amaç için, 
örneğin Atletizm konusunda birleşerek, Milli Atletizm Fede
rasyonu kurarlar ve bunlar yöneticilerini kendi aralarında 
seçerler. Milli Federasyonlar da yukarıdaki Uluslararası ku
rala uyarak bir araya gelirler ve Konfederasyon niteliğinde
ki "Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu"nu kurarlar.



Bu durum, yurdumuzda tik Federasyonlarla kurul
duğu 1922 yılından 1936 ya kadar "TUrkiye İdman Cemiyetleri 
ittifakı" zamanlarında uygulanmıştır.

Anayasamızın 29 incu maddesi gereğince herkes 
dernek kurar. Spor Kulüpleri de birer dernek olduğuna göre 
Anayasamızın bu maddesi gereğince çıkarılan 1630 sayılı 
"Dernekler Kanunu"nun 32, 33» 34 ncü maddeleri bu Dernekle
rin Federasyon ve Konfederasyonlar halinde birleşebilecekle
rini belirlemektedir ve aynı Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri 
gereğince de Uluslararası beraberlik ve iş birliği sağlaya
bilirler.

Seçimle iş başında bulunmakta olan "Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi" Dernekler Kanununun bu maddelerin
den yararlanarak "Uluslararası Olimpiyat Komitesi"nin üyesi 
bulunmakta ve amatörlük konusunu bu kurallara göre iş birli
ği yaparak beraberce yürütmektedirler.

Bütün Uluslararaeı Spor Federasyonları ve bütün 
Ülkelerin Milli Federasyonları da Olimpiyat Komiteleri gibi 
demokratik kurallara göre kurulmuş bulunmaktadır. Doğu Ülke
lerinde dal 1 federasyonlar seçimle iş başına gelmektedir.

B. ÜLKEMİ2DE AMATÖR SPORUN YERİ î

Ülkemizde resmi her çeşit spor faaliyeti 3530 

Sayılı B.T.G.M. Yasasıyla yürütülmektedir^ Buna göre spor 
faaliyetlerinin asıl yükü kulüplere verilmiş olup, B.T.G.M. 
ve ilgili Teşkilâtlar bunlara yardımcı olmaktadır. Şüphesiz 
bu durum teorik olarak uygun ve hatta fevkâladedir. Fakat



uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklar bu yasanın değişik 
yorumlara girmesiyle doğmaktadır. 3ir diğer aksama yönü ise 
yasanın her zaman gerektiği gibi uygulanmamasıdır. Bu durumda 
plânların ön gördüğü düzeyde bir çalışma clmıyacağı bellidir.

Amatör Spor"un çözümlenmesi gereken problemlerini 
şöylece sıralıyabilir ve açıklıyabiliriz :

Spor; kişinin, dolayısıyla toplumun bedeni, fik
ri ve ruhi bünyesini sağlamlaştırmak, dengeli, kişi olmasını 
sağlamak, bütün toplumun çağın gereksinmelerini yerine getire
bilmesi için yapılır. Sağlıklı ve yasalara saygılı kişilerin 
bulunması, toplumun bütünlüğünü ve iyi bir şekilde devamını 
sağlar.

Anayasanın 10 ve 49. Maddeleri ve böyle söyle
mektedir. Ancak bugün spor kişinin ruh ve beden sağlığını 
bir yana bırakmıştır. Şöyleki;

a. Kişi bir bütün (Anatomik, Fizyolojik, Antropo- 
metrik, Sosyal, Kültürel ve psikolojik yönleriyle) olarak 
kabul edilmemektedir. Bu yüzden ülkemizde spor erken olarak 
yarışma düzeyine çıkarılmıştır. Nasıl ki bir insanın doğduk
tan sonra emekleme, yürüme, koşma devreleri doğal olarak ken
diliğinden gelişmekte ise, sporda da emeklemeden koşmaya 
atılmak bir yerde onu durduracaktır. Bu da önü alınamıyacak 
aksaklıklar doğuracaktır. 0 halde her şeyden önce kişinin 
bedeni, ruhi, ve fikri gelişimi üzerine eğilerek bedan eği
timiyle onu eğitmelidir. Bunun yasal olarak zorunlu kılın
ması gerekir.
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b. Şpor eğitimi aileye inmelidir» Aile Türk 
Toplumunun tanelidir» (Anayasa Ma. 35) İktisadi ve sosyal 
hayat, Adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacı
na göre düzenlenir. (Anayasaya î£d. 41)

Yapılan bazı araştırmalarda şu sonuçlar elde 

edilmiştir; Şehirlerde yaşıyan ailelerde genel olarak bir 

spor fikri vardıri Bu, yarışma esasına dayanan bir anlayış

tır. Çoğunlukla sporda hemen yüksele bir sonuç istenmektedir. 

Temel yapının gerekliliği göz Önünde bulundurulmamaktadır. 

Yine şehir kesiminde yaşıyan ailelerin çoğunluğu çocukları

nın spor yapmasına taraftardırlar. Onlara parasal yardımda 
bulunabiliyorlar veya bulunabileceklerini ifade etmektedir
ler.1 Ancak bu yardım ailenin kazancı oranmda değişmektedir» 
(Standartlaşmamış, alım gücünün üstünde ve gereği kadar sağ

lam olmıyan araç-gereç-malzeme sorunu) şehirlerde, bilhassa 
sanayi ve memur kesiminde çalışan aileler çocuklarının güve
nerek eğitilecekleri tesis ve bilimsel formasyona sahip eği
timci ile spor yapmalarını istemektedirler. Bunlarda dahi ço

ğunlukla hemen yarışma şdeline dönüştürülen spor anlayışı 
vardır. Yapılan yarışmalar, gencin veya çocuğun yaşı ve çağı 
ile değil (Ailece) büyüklerle, hatta bu alanda ileri olan 
milletlerle kıyaslanmakta, alınan sonuçlar gencin içinde ya
şadığı toplumda çoğunlukla olumsu^ bir biçimde değerlendiril

mektedir. Bunun için genel eğitimin yapılması gerkknaktedir.



1. Sporda Teşkilatlanma,

Beden Terbiyesi Teşkilâtı bugün ancak il ve bar- 

zı ilçe merkezlerinde bulunmaktadır» 3530 sayılı B.T.G.M.1 Ka

nununa göre kuruluş olarak illerde B.T.B. Müdürlüklerince teş

kilâtlanmış olan bu müessese, teşkilatın yeterli sayıda elema

nı olmaması nedeniyle, çalışmaları ilçelerde Kaymakamlar, Bu

caklarda Bucak Müdürleri, Köylerde Muhtar 1. arca yürütürler.'

Bir yerde bunlar arasındaki bağlantıyı illerde Valilerin baş

kanı olduğu B.T.B »M.- leri sağlamak durumundadır. Ancak teşki

latın bunu temin edebilmesi, köye kadar gidip yardımcı ola- . 

bilmesi için yeterli ve yetenekli elemanı olması gerekir. Ül

kemizde bazı köylerde ve bucaklarda genel olarak futbola dar- 

yalı, gerek köy öğretmenlerinin, gerek imamların ve gerekse 

idari mekanizmanın resmi olmıyan zorlamalarıyla spor turnuva

ları düzenlenmekte ve bilimsel niteliği düşünülmezse başarıy

la yönetilebilmektedir. Bu durum göstermektedir ki B.T.G.M. 

Teşkilâtı eleman olarak köylere indiği zaman sporda isteni

len patlama olabilecektir. Bugün bir ilçede tahrirat katibi

ne yüklenen ödev gerektiği gibi istenen sonucu vermemektedir.

2. Sporun yönetimi :

Sporun yönetimi bugün Federasyonlar kademesin

den ajanlıklara kadar fahri hizmet gören kişilerce yapılmak

tadır. Bir yerde kendini bu yola adamış görünen kişiler bi

le bu yönetim yönü ile çeşitli engellerle karşılaşmakta ve 

zorunlu olarak uzaklaşmaktadırlar. Bu aksaklığın giderilmesi 

yönünden Federasyon Başkanlıklarının tesbit edilecek ilkelere



göre seçim veya atama ile iş başına, gelerek en az dört yıl 
bu görevde kalması yasal olarak temin edilmelidir. Bu şekilde 
ancak gerçek bir yönetim ve denetim imkanı bulunabilir. Bölge
lerde ajanlıkların durumu ise bugünkü ülke şartlarına göre ay
nı uygulamaya imkân vermiyebilir. Bunun yerine sporda formas
yon sahibi Devlet Memurlarına bir fırsat tanınmalı Örneğin s 
Bir memur her gün veya haftada 1-2-3 .•.• gün sabahtan öğle
ye kadar asli görevinin başında çalışmalı, öğleden sonra asli 
çalışmasının devamı olan ajanlık faaliyetini yürütmalidir" 
şeklinde bir uygulama yapıldığı taktirde bu iş asli görev 
sayılacağından fahri çalışmadan doğan aksaklıklar giderile
bileceği gibi, denetleme olanağı da kendiliğinden doğmuş 
ve gerçek-resmi bir sorumlulukla bu iş yürütülebilir. Fede
rasyon genel sekreterlikleri mutlaka kadrolu olmak ve belir
li nitelikler aranmalıdır.

Kulüp yöneticilerine gelince : Kulüplerde yöne
ticilerin seçimi gerçek ve gerekli uygulamalar dışında olmak
tadır. Seçimlerde iş başına gelen kişilerde sporla olan iliş
kileri aranmalıdır. Yönetim kurullarının ve yöneticilerin 
denetiminin yasal bir dayanağı olmalıdır.

3. Müessesalerin durumu :

Gerçek şudur ki müesseseleşmiş 3por kulüpleri 
diğerlerine göre parasal yönden daha güçlü olduklarından 
spora gereken önemi verebilmektedirler. Müesseseleşmekle 
bir yerde spora katkıda bulunacaktır. Ancak Müesseseler bu
günkü. durumda yine de istenilen düzeyde spora eğilaemekte. bir 
yerde reklamı çalışmasından öteye gitmemektedirler. Müessese
ler kendi bünyelerindeki çalışanlara spor yaptırmaya zorunlu 
oldukları halde, bunun dışına çıkarak bünyeleriyle ilgisi cL- 
mıyan sporcuları toplayıp başarı yolları aramaktadır.



3530 B.7.G.M. Yasasının 21 Md.de belirtilen duruma ciddi

olarak eğilinmedikçs müesseseler yukarıda belirtilen çabayı 

devam ettireceklerdir. 3u bir yerde devletin politikası ol
malıdır. Bir fabrika açılmaktadır. Burada 500 den fazla 

personel çalışacaktır. Bu çalışmayla ilgili bölümler yapıl

mıştır. Teknik bürolar kurulmuştur. 3u fabrikanın hizmete 

açılabilmesi için kesinlikle 21. Md.deki görevini de yerine 

getirmelidir. Aksi halde ilgili tesis ve kuruluşları yapma

dan açılmasına izin verilmemelidir.

4. Boş zamanların değerlendirilmesi :

Bugünkü spor anlayışı artık bu işin bir boş 

zaman değerlendirmesi olmadığını ortaya koymaktadır. Tüm 

bilimselliğiyle ele alınıp incelendiğinde boş zamanlara sığ- 

mıyaeak kadar geniş bir faaliyetin olması gerektiği görül

mektedir. Sporu boş zamanları değerlendirme olarak anladı

ğımız, bunun da yaşam için zorunlu bir ünite olduğunu kabul

lenmediğimiz, "Spor için de çalışma zamanı gereklidir" diye 

düşünmediğimiz müddetçe bu günkü durumda kalınacağı tabiidir.

5. Spor faaliyetlerinin bölgeselliği î

Spor faaliyetleri bölgelerin özellikleri dikka

te alınarak planlanmalıdır. Bir bölgede har çeşit 3por faali

yetinin yapılması imkânı yoktur. Örneğin, 1975-1976 Türkiye 

Masa tani3i birinciliği Tan ilimizde yapılmıştır, Böylece bu 

sporun propogandasının yapılması gerekli en önemli bölgeler

den biri isabetle seçilmiştir. .Az bir finansmanla bu bölgede 
masa tenisi sporu geliştirilebilir. Bunun gibi okçuluk, cirit 
ve binicilikle uğraşan ve buna yatkın olan bir bölgeye diğer



spor dalları için baskı yapılmamalıdır. Fakat ne olursa al
fana gimastik ve atletizm zorunlu kılınmalıdır.

C. AMATÖR SPORUN SORUNLARI t

1. Spor Propagandası t

ülkemisde sporu genel anlamıyla tanıtabilecek» 
kültürü verebilecek herhangi bir uygulama ne özel ne de kamı'- 
ya ait yayın organlarında veya kuruluşlarda yeterince mevcıt 
değildir. Sporun kitlelere yayılmasında ve benimsenmesinde 
önde gelen unsur "YOĞUN ve ETKİLİ PROPOGANDA”Üır. Tıpkı piya
saya yeni çıkmış bir malın tanıtılması gibi ... Günümüzde bir
çok aydın anne vs baba» çocuklarının spor yapmasına karşı 
çıkmaktadırlar. Gerekli spor eğitimi almamış» sporun ne ol
duğunu» yararlarını bilmeyen kişilerin sayısı» etkili bir 
propogandaya yönelmedikçe azalmayacaklar» aksine çoğalacak
lardır. Sporun en gerçek anlamda tanıtılması şu yollarla ola
bilir.

a. Okullar %

Ülkemizde mevcut eğitim sistemi ilk okuldan 
üniversiteyi bitirinceye dek, spor yapmak için gerekli ola
nakları vermediği gibi, yeterli spor kültürünü de vareme met
tedir. Beden Eğitimi derslerinde de klasik beden eğitimi ha
reketlerinden stey® geçilmemektedir. Orta okul ve liselerd* 
asvcut ve belirli branşlara yönelik kapalı salonlardan ise 
sadece okul içindeki belli bir talebe kitlesi yararlanabil
mektedir.



Diğer öğrenciler için, herhangi bir eğitici organizasyon kesinlikle 
yoktur. Beden eği-iimi. öğretmenlerinin ise öğrencileri deneyerek, kabi
liyetlerine göre herhangi bir spor branşına teşvik etmek konusunda ça
balan ve imkânları sınırlıdır.

Oysa spor kültürünün verilmesi işine ilk okul sıralarında baş
lanmalıdır. Spor ilk. okullarda genel bir ders olarak konmalı ve yara
dılıştan apor yapma arzusu olan çocuklara, sporun ne olduğunu, faydala
rı, nasıl yapılaoağı, çeşitli branşların neler olduğu, bu branşların 
harhangibirinin öaalliği v.a gibi hususlar, bu öğrencilere hitap eden 
bir üslûp içinde anlatılmalı, imkânlar nispetinde çeşitli branşlarda 
küçük yarışmalar organiîe adip, eğitioi filmler göstererek, genç dima- 
iara spor kültürü vs zevki aşılanmalıdır,îlkokul sıralarından böyle 
bir kültürle orta okula göçen öğranoi, kesinlikle spor yapmanın çeşit
li yollarını araştıraoaktır. Orta ve Usa öğreniminde Beden Eğitini 
öğretaenlarinin ellerinden tutarak, devletin tesislerine gitmelerini 
sağlamaları, bu konuda yol göstermeleri ile, gençlerin çoğu değişik 
branşlara yönelabileoeklerdir. Netice olarak? Özellikle ilk okullarda 
bir ön eğitim olarak nazari ve tatbiki "Spor dersi" okutulmalıdır.

b. Basın ve TRT
Günümüzde baam ve TRT yayınlarının büyük bir kısmını futbol 

branşına ayırmaktadırlar. Özellikle TRT, Devletin bir yayın organı ol
masına ve topluma olan büyük etkisine karşın, spor eğitimine hemen he
men hiç eğilmemekte ve daha ziyade futbol konusunu kapsayan sadece ha
ber programları hazırlamaktadır. Oysa TRT nie haber verme niteliği 
yanında, eğitioi rolününde olması gerekmektedir.

Çok etkili bir yayın aracı olan radyo ve televizyonda, çe
şitli çağrılar ile gençler apor tesislerine davet edilmeli, sporun 
yararı anlatılmalı, branşlar hakkında eğitioi bilgiler verilerek genç 
kitle, anne ve babalar aydınlatılmalıdır.

o. Beden Terbiyesi Teşkilatı,
Sporun tanıtılması yönünde etkin bir çabası olmayan bu ku

ruluşun, gerek okullardaki spor eğitimi ve organizasyonunda, gerekse 
TRT yayınlarındaki eğitici 3por proğramlarırua , yardım etmesi vs ilgi- 
lenmeei gerekmektedir. Milli Bğiti* Bakanlığı ve TRT. (gerekire* basın,üe) 
koordine bir çalışmaya gireek için, bu kuruluşlar nesdind» teşebbüs geçil
melidir»

Netice olarak: Beden Terbiyesi Teşkilâtı ile, yukarıda adı 
geçen kuruluşlar arasında, sporun propogandası gayesi ile kesin bir 
işbirliği gerçekleştirilmelidir.



2. Antrenör Sorunu:
ülkemizde spor yapan gençlerin sayısında bir artma olduğu var

sayıldığında, çeşitli branşlara yönelik bu kişileri eğitebilecek antre
nör sayısının da kifayet etmeyeceği bilinen bir gerçektir. Kaldıki ha
len mevcut az miktardaki branş antrenörlerinin yetenekleride münakaşa 
götürür»

Spor yapmaya olan talebin yıldan yıla artacağı (az bile olsa) 
mutlaktır. Oysa mevcut antrenörlerimize eklenen yenileri de, tıpkı di
ğerleri gibi sadece spor yapmış ve bırakmış kişiler olacaktır.

Ülkemizde gerçek anlamda antrenör ve yardımcı antrenör çok az 
sayıdadır. Üniversite öğrencisi veya mezunu olan sporcuya, bir çok branş
larda ilkokul mezunu antrenörler hitapetmektedir. Teni açılan spor aka
demilerinin yetiştirmekte olduğu kişiler halen devreye girmemişlerdir.

Yetenekli çalıştırıcılarla yetişebilmesi ve gerçek faydanın 
sağlanabilmesi için kısa vadede yapılabilecek uygulama (yerli ve ya
bancı antrenör) şu şekilde ele alınabilir.

a) Yabancı Antrenör!
özellikle belli branşlar için yabancı antrenör yararlı 

olabilir. Getirtilecek kişilerin yüksek spor tahsili yapmış.olması 
tercih, olunmalı ve bu kişiler için Maliye Bakanlığından yeter 3ayıda 
"Sözleşmeli Personel" kadroları tensin edilmelidir. Çalıştırıcılıkları 
yanında, branşları ile ilgili kurslarda da eğitimci olarak görev ala
bilecek bu kişilerin, yerli antrenörlerin yetişmesinde de müsbet kat
kıları olmalıdır.

b) Terli Antrenörler;
Mevcut yerli antrenörlerin çoğunluğunun sporun içinden ye

mişmiş ve sporu bırakmış kişilerden oluştuğuna değinilmişti.
Mevcut antrenörlerin bir nisbstte daha yararlı hale geti

rilmeleri için, çeşitli branşları ilgilendiren orta ve hatta uzun, va
deli (i-6 ay) süreli kurslar açılmalı ve çeşitli konulardaki otorite
ler bu kurslarda eğitici olarak görevlendirilerek, bu antrenörlerin 
teknik, spor sakatlıkları, psikolojisi, beslenme, kilo düşme, ilk yar
dım, sağlık ve bu gibi konularda oiddi şekilde eğitilmeleri gerekir.

Ayrıca Üniversite tahsili 3onuna kadar spor yapıp, mezu
niyetini müteakip sporu bırakmak zorunda kalan kültürlü gençleri kay
betmeyi?, mali imkânlarla antrenör olarak istihdam etme gayreti göste
rilmelidir. 3u gibi kişiler içinde "Sözleşmeli Personel" kadroları te
min edilerek daha cazip ücret uygulaması tatbik edilebilir. Sir çok 
üniversite mezunu sporcu yabancı lisan bildiğinden belli sürelerle 
yırt dışında eğitime gönderilebilirler.



Bu gibi kişiler içinde "Sözleşmeli Personel" kadroları temin edilerek 
daha oazip iioret uy jul aması tatbik edilebilir. Bir çok Üniversite me
zunu sporcu yabancı lisan bildiğinden belli sürelerle yurt dışında 
eğitime gönderilebilirler.

Beden Eğitimi yüksek tahsili gören kişilerinde asgari iki 
spor branşında ihtisaslaşmaları şart koşulmalıdır.

3. îdari Mekanizma:
a. Genel
Ülkemizin beden Terbiyesi ve spor işlerindenLeorualu olan îev- 

let kuruluşlarının iyi işlemediği) bilinmektedir. Etkin bir sistemin 
getirilmesi için aşağıda belirtilen kuruluşlar seferber olmalıdır.

Bakanlık ve Genel Müdürlük arasında düzen
li ve etkin bir çalışma içinde olması için yönetici ve eğiti
ci kadronun yeterli sayı ve kalitede olmasına bağlıdır.

b. Federasyonlar
Özellikle çeşitli branş sporlarının yönetim ve kalkınmasında 

en etkili olabilecek kuruluşlardır. Bunlar birer müşavirlik(kendi bran;. 
larında) müessesesi olarak kabul olunmalıdır.

Bir çok federasyonun işleyişi bozuk, dokümandan yoksun, yıl
lardır sporcu sayısını çoğaltmamış, işlerini hiçbir kısa veya uzun va
deli programa bağlamadan günlük olarak yürütmektedir. Tayınlarla sporcuya 
inilmemekte, bastırılan bazı yayınlar ise tamamen ilgisis kişilerin eli
ne geçmekte veya büroda depo edilerek durmaktadır.

c. Bölge Müdürlükleri
Bölgelerde sporun gelişmesi ve spor faaliyetlerinin organi

zasyonunda en büyük etken olan bu kuruluşların da sporun kalkınması 
için gerekli çabayı gösterdikleri söylenemez.

Günümüze kadar başarı haberleri belli birkaç bölgeden gel
mekte, diğerlerinin ise adı bile geçmemektedir.

Bölgelerde sporun yerleşmesi ve yayılması için bu kuruluş
ların en azından branş faaliyetlerinde ve organizasyonunda kesinlik
le, federasyonların istediği yönde hareket etmeleri şarttır. Oysa, bir 
bölge kuruluşu herhangi bir spor branşında, o branş federasyonun uy
gulamasına ters gelen tutum içinde bulunabilmektedir. Genellikle fede
rasyonlar ve hatta Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlükleri arasındaki 
ilişkiler tam anlamıyla kurul amamı şt t yy-



Bölgelerde mevcut spor tesisleri belli sporcu guruplarına yi
ne belli saatlerde açılarak, büyük bir kitlenin istifadesi için her
hangi bir organizasyona gitme çabası yoktur.Tesislerden tam kapasite 
ile istifade edilmesinin temini şarttır.

d. Ajanlar

Bölgelerde çeşitli branşların gelişmesinde mutlak etkili ola
bilecek ajanlık müesseseside yeterince yararlı olamamaktadıre

Spor branşının ana politikasından sorumlu olması gereken 
faderasyon, ajanlığın faaliyetini, programını denetliyemediği gibi 
kendi önerilerini de uygulatamamafctadır. Ajan seçim ve' asli Bölge Iiü- 
d’ürlügü ve Federasyonun müşterek yetkisinde olmal'JİhLgî.

4» Mali Kaynaklar Sistemi

Beden terbiyesi ve spor işlerinin daha etkili ve yoğun bir 
biçimde yürütülebilmesi, gerekli yatırımların gerçekleştirilebilmesi 
için, çeşitli kaynaklardan gelir temin edebilecek bir "FOK" kurulması 
zaruri olup, a;,-rica spor teşkilatı içinde bir döner sermaye teşı.il 
edilmelidir. Spor teşkilatı kendi sahip olacağı tesislerde sporcusunu 

kamp yaptırmalıdır» Öteki zamanlarda bu tesisler turizm vb» amaçlarla hal
ka açılarak gelir temin edilebilir.

5» Tesisler ve kullanımı

Bir çok tesis, özellikleseyircilisalonlar sınırlı birkaç bran
şa yöneliktir.geliştirilecek tek tip tesis projeleri ile azami miktar
da spor branşının faydalanacağı salonlar gerçekliştirildiği taktirde, 
bazı branşlar için idman salonu olarak kullanılan izbe yerler için ki
ra ödenmiyeceği gibi, aynı salondan daha çok sporcunun istifadesiyle 
su, elektrik ve yakıttan büyük sarfiyat olacaktır. Çok amaçlı idman 
salonları ile sporcuyu bir merkezde toplamakta mümkün olacaktır.

Birçok bölgede mevcut tesisler, daha öncede değindiğimiz gi
bi, sadece belli bir guruba açılmaktafbaşka zamanlarda boş kalmaktadır.

6. Spor Faaliyetleri

Özellikle küçük sporcuların etkin bir organizasyonla idman 
yapmaları sağlanmalı ve yıldızlara kesinlikle eğilinmelidir. Küçük yaş 
sporcuların müsabakaları ihmal edilmemelidir.

Halen birkaç branşta ciddi şekilde Organize edilmiş olan yıl
dız yaş gurupları faaliyetlerinin ne denli olumlu sonuçlar verdiği 
açıktır.

7. Kuruluşlararası Koordinasyon

a. Kamu Kuruluşları



Spor Teşkilatı ile belirli kamu kuruluşları arasında etkin 
bir koordinasyonun gerçekleştirilmesi şarttır. Özellikle Milli Eğitim 
Bakanlığının bu konudaki önemi göz önüne alınırsa, spor teşkilatımızla 
bu Bakanlığın belirli konularda koordine bir çalışmaya girmeleri gereği 
ortaya çıkacaktır,

Killi Eğitim Bakanlığına ait spor salonları okul zamanı belir
li bir gurup talebeye hitap etmekte, tatil aylarında ise kapalı kalmak
tadır. Bu salonlardan en verimli şekilde istifade edilebilmesi için ba
his konusu müşterek çalışma şarttır.

Ayrıca, sporda ülkemizi temsil edebilecek: seviyeye gelmiş, 
sporcuların bile, bir kamp veya müsabaka seyahati esnasında okul idare- 

. lerinin katı tutumlarıyla karşı karşıya kaldığıda bir gerçektir.

Diğer kamu kuruluşlarında çalışan ve özellikle sporda belli 
bir seviyeye gelmiş olan kişilere gerekli idman ve müsabaka izinleri 
kesinlikle sağlanmalıdır,

b, özel Kuruluşlardan, personeline spor yaptırmaya yönelik 
olanlara, kulüp kuranlara kesin destek sağlanmalı, teknik, malzeme ve 
mali yardım yapılmalıdır.

Denetim

Tüm spor faaliyetlerinin yürütülebilmesinde en etkili mües
sese olan denetim, yetersizden de öte, hemen hemen hiç yoktur. Spor 
teşkilatının faaliyetlerinin büyük bir kısmı belirli bir esasa dayan
madan yapılmakta, teknik ve mali denetim yetersizliği nedeniyle saman 
ve kaynak kaybı yaratılmaktadır.

Oysa denetimden uzak olduğunu çok iyi bilen yönetici, uygu- 
lamaları yanlış ve yetersiz de olsa istediği yönde gidebilmektedir.

Meselâ;

Kendi branşındaki bir kulübün Türkiye rekorlarının bildirilme
si istemini çeşitli tenkitlere rağmen cevaplamıyorsa, bir federasyon 
harcadığı paranın hesabını Genel Müdürünün emrine rağmen vermiyorsa, 
o teşkilatta denetimin varlığından bansedilemez. Bunlar çok genel ve 
bilinen örneklerdir. Daha genişletmek çok mümkündür.

Uygulamalar bu şekilde devam ettiği sürece ve denetim ol
madığı müddetçe, faaliyetlerin daha olumlu olması beklenemez. 4 veya 5 
amatör spor branşında faaliyet göstermesi gereken profesyonel kulüp
lerin de, hiçbir denetim olmadığından, böyle bir uygulama içine girme
dikleri bilinen bir gerçektir.

D- ÇÖZÜM YOLLARI;

1. Amatör spor kulüplerinin sık ve ciddi bir şekilde denet
lenerek, faaliyetlerinin araştırılması.
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2. Merkez ve vilayette Milli Eğitim Bakanlığı ile ya
pılacak ortak çalışmalar neticesi bir spor Okulu kuruLması
ve üst seviyedeki talebe sporcuların bu lisede yatılı okumala
rının temin edilmesi. Bu okul her türlü spor tesislerini içeren 
bir site içinde gerçekleştirilebilir. Normal tedrisat yapacak 
olan bu Okulda, sporcu idman salonuna yakın olacak, beslenecek 
ve yatacaktır. Örneğin; tedrisat sadece sabah yapılıp, öğleden 
sonraları belli saatlerde topluca idman, ders çalışma, v.s. 
faaliyetler olabilir.

3. Beden Terbiyesi Teşkilâtı veya federasyonlar tara
fından genel spor, kaideler, branş teknikleri, spor sağlığı, 
beslenme ve bu gibi konularda basılacak rehber yayınlansın 
sporcu ve diğer ilgililere iletilmesi.

4. Sporu benimsetecek bazı teşvik unsurlarının gerçek
leştirilmesi,

Örneğin; Bütün müsabakalara ilgisiz ve bilgisiz ki
şiler serbest olarak girebildikleri halde, yı-llarca spor yapan 
ve Türkiye veya bölge İkincisi olan bir kişi bu haktan yarar
lanamamaktadır. Türkiye ve bölgelerinde ilk üçe giren sporcu
lara bu hakkın tanımması, Sporcunun Belediye araçlarından ten
zilatlı yararlanma sıls

Devlete ait ulaştırma araçlarından tenzilat sağ
lanması.

Devlet Hastahanelerinden Ücretsiz yararlanma ve bu
gibi.

5. Kısa dönemde arzu edilen hedefe varılabilmesi için, 
her branşın en yoğun ve başarılı olduğu bölge veya bölgelerde 
bazılarını "Pilot Bölge" kabul edip, bu bölgelere ağırlık vere
rek belli bir hedefe ulaşmak.



6. Spora başlamadan mutlaka cimnastik, atletizm
gibi temel faaliyetlerle ilk okul seviyesindeki çocuklara 
spor bilinci ve anlamı kazanmalıdır.

7. Beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve monitör
lerin eğitilmeleri ve sayılarının çoğaltılmasına gidilmelidir.

8. Ailenin eğitimi esas alınmalıdır.

9. . Spor tesis ve faaliyetleri süratle ve planlı bir 
şekilde çeşitli yerleşim alanlarına götürülmeli, bu alanlarda 
teşkilat olarak da desteklenmelidir.

10. Fahri hizmetlerde göreve gerçek sorumluluğu
olanlar getirilmelidir.

11. Kulüp yöneticilerinde mutlak bir formasyon aran
malı cır.

12. Müesseseler kurulurken 3530'un 21 md. uygulan
malıdır.

13. Ülkemizde çeşitli spor dallarında, profesyonel
liğe geçiş için gerekli basamakların çıkılması beklenmelidir.

14. "Boş zaman değerlendirilmesi" fikri içerisinde, 
spor için gerekli yönetimle ilgili ve yapısal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

15. Bölgelerin özellikleri göz önünde bulunduru
larak tesis ve spor faaliyetleri yaygınlaştirilmeli dır.

16. 3530 Sayılı yasa tekrar gözden geçirilmeli, 
günümüze cevap vermiyen. hususlar değiştirilmelidir.

17. Her çeşit ve kademedeki çalışmalar tek bir 
Bakanlığa bağlanmalıdır.

18. Okul yöneticileri (Müdürler) spor yönünden ay
dınlatılmalı dır.

19. Gerekli propoganda etkin biçime getirilmelidir.

20. Spor sağlığı konusunda eğitici ve öğretici ye
tiştirilmelidir.





P R O F E S Y O N E L  S P O R  V E  

İ D A R E S İ N İ N  K U R U L M A S I





A. GİRİŞ VE MODELLER ;

Ülkemizde profesyonel spordan bahsedilince akla 
profesyonel futbol gelmektedir» Ancak resmen kabul edilmiş 
bulunan profesyonel futbolun yanısıra, özellikle basketbol ve 
voleybol dallara olmak üzere diğer branşlarda da profesyonel 
spor'un en bariz uygulamalara yaygın bir hale gelmiş ve" gizli 
profesyonellik" yerleşmiş bulunmaktadır» Dolayısiyle gelecekte 
birçok dalda profesyonel idarelerin kurulmasa olağan kabul 
edilmelidir.

Bir ülkede profesyonel spor idaresinin kurulabilmesi 
için her şeyden önce ideal bir model*in benimsenmesi ve elde 
mevcut bulunan sportif potansiyel dikkata alınarak bir uygu
lamaya veya düzenlemeye yönelmek gerekmektedir,, Bugün Türkiye 
de resmen sadece profesyonel futbol sözkonusu olduğundan pro
fesyonel futbol idaresinin kurulabilmesi! ilerde profesyonel 
faaliyetlerine müsaade edilecek diğer sppr branşlarına da bir 
emsal teşkil edebilecektir. Bu nedenle analizin profesyonel 
futbol açısından geliştirilmesinde fayda vardır o

Türk sporuna ilk kez dünya şampiyonluğunu, 12 Âfalık 
I899 yılında Paris'te Kırkpınar’m bir başaltı pehlivanı olan 
Kara Ahmet, profesyonel güreşte kazandaymış ti» îürkiyeain Kırk- 
pınar pehlivanlarından bir çoğu 1894 yılından beri dünyanın dört 
yönünde büyük başarılar elde etmişlerdir ve dünyaya adlarını 
tanıtmışlardır. Bunlar sırasiyle Kırkpınar başpehlivanlarından 
Koca Yusuf, Adalı Halil, Kurtdereli Mehmet, Piliz Nurullah ve 
Kızılcıklı Mahmut'tun Amatör güreşten yıllar önse "Türk gibi 
kuvvetli" sözünü ve deyimini bütün dünyaya tanıtan bu Türk



pehlivanlarının yetiştikleri yer, yağlı güreşin başpehlivan
lığının belirlendiği Kırkpınardır. Bu nedenle yağlı ve mahal
li (Karakucak, aba, v.b.) güreşte, profesyonel futbol gibi 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gözetimi altına alınması 
konusunu burada belirtmek zorunluğunu duymaktayız.

Ayrıca, son yıllarda profesyonel boks'da da Avrupa 
Şampiyonluğunu iki kez elde eden Cemal Kamacı gibi bir boksö
rümüzün Avusturya lisansı ile boks yaptığı bilinmektedir. Bu
gün Avrupanın bir çok yerinde profesyonel Türk boksörleri ya
bancı ülkelerin lisansları ile boks yapmak zorunluğundadırlar. 
Cemal Kamacının dünya şampiyonluğunu kilosunda elde etmesi 
için Amerika'da boks yapması durumu' Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünce incelenmesi ve profesyonel boksunda profesyonel 
futbol gibi bir işleme konulması konularında üzerinde durul
mağa diğer bir nitelik taşımaktadır.

öteyandan amatörlük kavramı ve anlayışı bakımından 
son yıllarda Önemli gelişmeleri olmuştur. Nitekim 1976 Mont
real Olimpiyatlarında müşahade edilen gerçek şudur s Artık 
Uluslararası Olimpiyat Komitesince tarif edilen amatörlük vas
fına uygun sporcuya rastlamak oldukça güçtür. Bir yeni kavram 
doğmuştur. 0 da mesleği spor olan sözde amatör yarışmacılardır. 
Bu rekortmenlere bazı devletlerde profesyonel sporculara sağ
lanamayan maddi ve teknik yardım yaptıkları da bilinmektedir.

Günümüzde spor alanında en gelişmiş ülkeler, profes
yonellik - amatörlük tartışmasından çok, agctru. bir bütün ola
rak ele almakta ve temel hedef olarakta uluslararası propogan- 
dalarını maksimum seviyede tutmak için stratejiler tesbit et
mektedirler. Esasen gizli profesyonelliğin tam olarak



yerleştiği Doğu Bloku ülkelerinin çoğunluğu bu metodu benimse

miş bulunmaktadırlaro Batı ülkeleri de bu metodu benimseyerek 

uygulamaya geçmektedirler.

Dünya sporundaki bu gelişmeler içinde, ülkemizde pro

fesyonel spor idaresinin kurulması çalışmalarına temel teşkil- 

edecek modellerin incelenmesi ve uygun bir metodolojinin se

çilmesi önem kazanmaktadır. Bu konuda üç müdelden bahsedileli-



1. Gerçek anlamda profesyonel kulüplere yer veren model.(Özel- 
likle Federal Almanya ve birçok Batı Avrupa ülkeleri.)

Bu modelin temeli profesyonel kulüplere dayanmaktadır. Kulüp
lerin hemen hemen hepsinin kendi öz tesisleri mevcuttur. Bu tesislerde 
birçok sporun rahatlıkla yapılabileceği sahalar mevcuttur. Bu kulüplere 
bir aidat karşılığı üye olan binlerce kişi belirli zamanlarda sahala
rında spor yapmaktadırlar. Diğer taraftan bu kulüpler futbolda profes
yonel takımları dışında en az iki amatör takım ve dört genç takım, baş
ka dallarda ise en az iki takım; kurup profesyonel amatör ve genç takım 
liglerine katılmaktadırlar. Kulüpler üye aidatları ve müsabaka hasılat
larıyla çok iyi bir mali güce kavuşmuş bulunmaktadır. Bu sayede devamlı 
olarak tesislerini geliştirmek imkânına sahiptirler.

Profesyonel spor idaresine gelinoe; İdari ve Mali bakımdan 
bağımsız olan Federasyonlar sözü edilen kulüplerin seçimle işbaşına 
getirdikleri üyelerden oluşmaktadır. Bu üyeler ortalama 4 yıl için gö
rev yaparlar. Federasyonlar profesyonel ve amatör faaliyetleri birlik
te yürütürler. Ancak Bu modelde Bölge Spor İdarelerinin, de büyük ağır
lıkları vardır. Bu idareler bölge içi amatör faaliyetleri tam yetki ils 
yürütürler. Bölgeler teknik kadro bakımından büyük imkânlara kavuştu
rulmuştur.

Federasyonlar sadece ülke çapında amatör turnuvaları düzen
lerler. Uluslararası ilişkilerini de müstakilen düzenlerler. Bu fede
rasyonların muhtelif ihtisas komisyonları mevcuttur.

Her komisyon kendi yetki alanına giren konularda kararlar 
alarak icra komitesine sunar. İcra Komiteside bunları yürütür.

Modelde profesyonel ve amatör faaliyetlerin aynı Federasyon
ca yürütülmesi esasının iki ana nedeni vardır;

a. Faaliyetlerin tek organ tarafından yürütülmesi: Profesyo
nel ve amatör faaliyetlerin Federasyonlarca birlikte yürütülmesi; bir 
taraftan profesyonel-amatör sporcu dengesini sağlamak diğer taraftan 
muhtemel koordinasyon bozukluklarına sebebiyet vermemek amacını taşı
maktadır.

b. Uluslararası Teşkilatların Statüleri; Uluslararası Teşki
lâtlar statülerinde bir ülkede yalnız bir Federasyon bulunabileceğini 
empoze etmiş bulunmaktadırlar.

2. Merkeziyetçi Model (özellikle Doğu Almanya ve Doğu Bloku 
ülkelerinden büyük bir kısım)

Bu ülkelerde profesyonellik resmen kabul edilmemiştir. An
cak tam bir gizli profesyonellik mevcuttur. Spor'un propoganda aracı 
olması için astronomik meblağlar harcanmaktadır. Spor idareleri tama
men devletlerce yürütülmektedir. Ağırlık noktası spor araştırma mer-



kezleri ve Akademilere dayanmaktadır. Tıp ve ilaç sanayii spora tam 
olarak girmiştir. Bütün çalışmalar süper rekortmen yetiştirmek ama
cına yönelmiştir. Sporculara büyük miktarda harcamalar ' yapılmakta 
ve günde 7-8 saat antrenman yapmaları sağlanmaktadır,

3. Karma Modeller: Yukarıda belirtilen modellerin arasında 
yer alan karma modeller mevcuttur. Bunlara genellikle gelişmekte ve 
az gelişmiş ülkelerde rastlanmaktadır.

Kanaatimizce yukarda kısaca tasvir edilen modellerden ülkemiz 
için en idael olanı birinci modeldir. Ancak bu modelin gerçekleşmesi 
için gerekli potansiyelin ülkemizde mevcut olup olmadığının tartışıl
ması gerekmektedir.

3). PROFESYOKSL SFORUK DURUMU VE GBLİŞÎ-IE YÖKLERİ:
Profesyonel spor faaliyeti, amatör sporun bir aşaması ve aşa

mayı yapabilen sporcunun, kendince bütün addettiği faaliyetini amatör
lük tarifinin çerçevesi dışına taşarak maddi karşılık ile geçim sağ
lama yoluna intikal etmesidir. Buna göre, profesyonel spor faaliyeti 
ancak ilerlemiş amatör sporun bir neticesidir ve profesyonel sporcu 
çok gelişmiş amatör sporcunun, kendi istikbalini ve geçimini spor 
emrine vermesidir.

Fakat, bazı ters tesir ve zamansız at ılımlarla amatör spor 
gelişmeden, profesyonelliğe bir akış müşahade.edilebilmekte, bu bal 
ise amatör sporun maksadını baltaladığı, gibi profesyonel sporunda cı
lız kalmasına sebep olmaktadır. , Kanaatımızca, memleketimizde durum bu 
tarifi andırmakta ve henüz istenilen seviyeye.ulaşamamış amatör spor 
faaliyetinin yanısıra zamansız bir profesyonel faaliyete akış başla
mış bulunmaktadır.

Memleketimizde profesyonel faaliyet, resmen yalnız futbol da
lında ve 1952 yılında temeli atılan, fakat bilhassa 1966 yılından son
ra süratle genişleyen bir şekilde, mevcuttur. Dikkat edilecek olursa, 
bu kadar zaman zarfında elde edilen netice, arzu edilenin herhalde 
altındadır. Yayılmak başka, gelişmek başkadır. Bu iki mefhumu birbi
rinden ayırmak ve konuyu bu yönlerden ele almak gereklidir.

Spor hareketleri her yaşta yapılabilir ve her yaşta kişiler 
yaşlarının gerektirdiği kadar spor faaliyetini, bir Maddi gaye ile 
değil sıhhi ve fizik gaye ile yapabilir. Her spor yapan kişi, yaptığı 
sporun kendisine bir fayda temin ettiğine, fizik gücünü, sağlığını 

t arttırdığına inanmalıdır ve bunlara spor yapabilme imkanları temin 
'edilmelidir.'
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Burada dikkate şayan nokta, herkesin sporcu olabileceği, 
lâkin her sporcunun müsabık olamayacağıdır. Muhtelif yaş gurupları
nın yapabileceği, yapamayacağı spor hareketleri vardır. Bu hareket
lerin hepsi gereğince ve usulünce yapıldığı taktirde, yapanlara büyük 
zarar verir. Lâkin bir kişinin (MÜSABIK) hüviyeti, ancak muayyen yaş
larda devam edebilir.

Spor yapan kişiler arasından, sivrilebilen ve muayyen seviye
nin üzerine çıkabilme kaabiliyeti bulunanlar, müsabık hüviyetiyle 
sporun elit tabakasını teşkil ederler ve bunların arasından bazıları 
da, dahada yükselerek yıldızlaşırlar. İşte amatörlükten profesyonel
liğe dönüşlerde bu safhada başlar. Kendi kabiliyet ve performansına, 
çalışmasına samimî olarak inanmış sporcular, sporunu maddi karşılık 
alarak sergiler, satan ve kendisini bir spor artisti sayabilir.

Bu düşüncelerin paralelinde, sporda amatörlük ve profesyonelü 
lik'in hududlarınm kesinlikle tesbiti mümkün görülebilirse de, tatbi
katta bu sınırlandırmayı yapabilmek zorlaşmakta, sporcunun bir takım 
tesirlerle| amatörlüğünün zedelendiği müşahade edilmektedir ve maale
sef memleketimizde bunun misali çoğunlukla mevcuttur.

Bugün resmi profesyonel hüviyeti, yalnız futbol branşında mev
cut gibi görülmektedir. Halbuki, bunun dışında ve en az ona yakın bir 
yaygınlıkta basketbol, hatta voleybol dallarında gizli profesyonellik 
mevcuttur. Ayrica, pek üzerinde durulmamakla beraber güreş, boks, bi
siklet ve tenis gibi bazı dallarda da profesyonellik tarifine gire
bilecek haller görülmektedir.

Bütün bunlara ilaveten, şimdiye kadar üzerinde hiç durulma- 
fakat üzerinde durulmaya değer bulduğumuz bir hususu açıklamakta 

:-da mülahaza ediyoruz. Memleketimizde, bir spor dalında çok uzun 
yıllardan beri ve tam manası ile profesyonellik tabir ve tarifi içi
ne giren bir spor dalı vardır.Tamamen bir spor hareketi bulunan bd 
dal, hemen hemen 50 yıldanberi bütün teşkilatıyla ve fertleriyle 
profesyonel olarak yapılmakta, fakat hiçbir şekilde memleketimizde 
sporun düzenleyicisi durumunda bulunan teşekküllerin ilgisi bulunma
dığından, kendi müstakil kuruluş 'içinde faaliyetine devam etmektedir.

At binmek, bütün dünyaca kabul edilmiş bir spor dalıdır. İs
ter amatör, ister profesyonel şekilde olsun, ata binenler at sporu 
yapmaktadır.Halbuki, memleketimizde (At yarışları) bir spor faaliye
ti olarak tanımlanmamış ve bu sporun organizasyonu tamamen at yetiş
tiriciliği konusu ile perdelenerek, Tarım Bakanlığı kontrolunda 
Jokey Kulübe verilmiştir.Dikkat edilecek olursa, bu gün için Türk 
sporunu tedvire yetkili teşkilatımızın bünyesinde de bir(Binicilik 
Federasyonu) vardır ve federasyon da at sporu ile meşguldür, fakat 
(At şarışlarına) kesinlikle müdahale etmez.



Görülüyor ki, profesyonel spor ile amatör.sporun hududl arının 
kesin olarak çizilebilmesi ve bunların idaresinin tevdi edilecek teş
kilatının da müstakilen kurulmaları imkanları mevcuttur.

Profesyonel spor faaliyetlerinin düzenleyicisi durumunda, 
olmak, amatör sporun kalkınmasını yüklenmiş, topluma spor yaptıra
bilmek imkânlarını verebilmek hizmetini yasal bir görev sayan spor 
teşkilatının hizmetlerinin dışında olmalıdır kanaatmdayız. Herneka- 
dar, bugün için profesyonel futbol devlet kuruluşu eliyle yürütül
mekte ise de, mevcut mevzuatımızın hükümleri bu hizmeti kendi bün
yesi dışında saymış ve fakat kontrolsuz diyebileceğimiz bir yönetmei 
lik hazırlanmasıyla, hukuki mesnetsizliğe rağmen, profesyonel futbol 
faaliyetinin tedvirini ele almıştır. Kanunların vaz'ı, gerekçeleri 
ve bu kanunlara paralel olarak tatbikata konulmuş TÜZÜK'leri dikkat
le ve hukuk açısından incelersek, spor mevzuatımızda profesyonelliğin 
yeri olmadığını daha açık bir şekilde görebiliriz.

Bütün bu izahlarımız, memleketimizde profesyonel faaliyetin 
hukuki mesnedinin henüz tam bir vuzuha kavuşmasını anlatmak gayesiy
le yapılmıştır. Bu sebeple evvela yapılması gereken hizmet, profes
yonel sporun tedvir şeklinden evvel, profesyonelliğin hukuki açıdan 
mesnedinin bulunmasıdır.

Devlet prosedürü içinde, ters bir biçimde işletilmek isteni
len profesyonel futbol faaliyetine, genel hizmetlerden herhangibir 
bütçe düzenlenmesi, ödenek ayrılması yapılmamış gözükmekle beraber, 
profesyonel futbolun kazandığı büyük potansiyel, taşıdığı sportif ve 
hatta politik güç, devletin spor kuruluşlarının bu dalın her türlü 
problemlerini halletmeye mahsus bir(futbol mekanizması) halini alma
sını .^şretetir.

Tıllardanberi, tesiB plânlamaları birinci derecede futbol 
tesisleri nazarı itibara alınarak yapılmış, diğer spor tesisleri ikin
ci hatta üçüncü plana itilmiştir. Teşkilatın yanı sıra, kulüplerimiz 
bütün maddi kaynaklarını profesyonel futbola tevcih etmişler, basın 
bu potansiyelin yanında yer almış ve spor bizzat yapılmaktan ziyade, 
bir seyir )vasıtası haline gelmiştir. Elde mevcut istatistikleri 
tetkik edersek, bu potansiyelin büyüklüğünü ve kitleleri nasıl sü
rüklediğini daha iyi anlayabiliriz.

Bütün bunların sonucu olarak, spor teşkilatımızın ne olması 
veya olmaması gibi konuları ele almadan evvel, memleketimizin spor 
rejiminin ana hatlarının açık ve kesin bir şekilde tesbiti gerekir 
kanaatındayız.

Genellikle yapmış bulunduğumuz incelemelerde, dünyada sporun 
gelişiminin devletin himayesine muhtaç bulunduğu kanaatına varmış-



bulunuyoruz. Bundan ancak, sosyal ve ekonomik yapı bakımından üstün 
seviyeye gelmiş bulunan bazı ülkeleri istisna edebiliriz. Bu şekilde 
çok gelişmiş ülkelerde bile zaman zaman spor hareketlerinin devlet eli- 
le düzenlendiğini ve ancak himaye yapıldığı taktirde, başarılı sonuç
lara varılabildiği de inkâr edilemez.

Bu hakikat son defa yapılan 1976 Olimpiyat Oyunlarında daha 
açık olarak karşımıza çıkmıştır.

Bir memleketin, ülkenin politik ve ekonomik rejimi ne olursa 
olsun, sporda hamle yapabilmesi, yıldızlaşmış sporcuları yetiştirebil- 
mesi ve kendisini spor kanalı ile dünyaya tanıtabilmesi, ancak spor 
hareketlerinin Devletin himayesine alınması ile mümkündür ve bu, alı
nacak tedbirlerin başlangıç noktası kabul edilmelidir.

Ülkemizde amatör; sporun devletin himayesinde ve amatör spor
cuların devletçe himaye edilmesi, bunlardan zivreye çıkarak profes
yonelliğe dönüşenlerin, devlet dışındaki sektör tarafından ele alın
ması gerektiği fcanaatma varabiliriz.

Bunun yanında, devletin yalnızca spor yapılabilecek tesisle
ri, eğitim ve öğrenim hizmetlerini ele alması, bizzat spor Tyapâçair 
kitlelerin spor kulüpleri, okullar ve emsali büyük kitleleri muhtevi 
kuruluşlara teslim edilmesi daha raüsbet bir tarz olacaktır kanısın
dayız.

Beden Eğitimi ve spor etkinliklerinin kişiye kazandıracağı 
fiziksel uygunluk sinir ve kas koordinasyonu, sağlık eğitimi, beslen
me ile ilgili temel bilgiler, sorumluluk duygusu, kalkınmada insan 
gücünün yerini ve değerini öğretme gibi yetenek ve becerilerin yanı- 
sıra konmuş yasa ve kurullara saygılı olacak nitelikte vatandaş yetiş
tirmenin, profesyonel spora verilen değer karşısında gerçekleşememiş 
olması, üzerinde önemle durulacak kişisel ve toplumsal sorunlar doğur
maktadır. Ayrıca:

1. Î1 ve İlçelerde devlet otoritesini temsil etmesi gereken 
amirler ile kulüp yönetimini tellerinde bulunduran yöneticilerin or
taklaşa verdikleri kararlar sonucunda yine hiçbir yasal dayanağı ol
madığı halde gaza-benzine-deraire-sinemaya-belediye otobüslerine zam
lar yapılmakta böylece halktan ■*Jlayl*vergiler alınmakta, bu haksız 
gelirin nerelere harcandığının denetimi de mümkün olmamaktadır.

2. Devlet otoritesinin keyfi olarak belirli kişilerin çıkar
ları açısından kullanılması sonucu toplumda oluşaçak değer yargılarının 
yıpratıcı nitelikte olacağı ve devlete olan güven duygularının sarsıla
cağı da bir gerçektir.

3. Profesyonel futbolun yarattığı bölgecilik akımı devlet bü
tünlüğünü sarsıcı boyutlara ulaşmıştır.



4. Yasalar çerçevesi içerisinde amatör amaçlarla kurulan "«s 
sporun alt yapı unsurlarından olan kulüplerin çok kısa bir süre sonra 
bu amaçtan saparak profesyonelliğe yöneldikleri ve çoğunlukla futbola 
hizmet ettikleri bilinen bir gerçektir. Bu da oldukça doğaldır. Çünkü 
futbol, seyircinin duygusal yapısını daha çok tahrik edebilmekte, se
yircinin bu bağlılığına dayalı olarak da kulüp yöneticilerinin topluma 
tanıtılmasında araç olarak daha iyi kullanılabilmektedir. Böyleoe ku
lüpler belirli kişilerin ticaret ve siyasal hayatında da bir sıçrama 
tahtası gibi yer almaktadır.

5. Profesyonel futbolculara transferler karşılığında ödenen 
büyük paralar resmi kayıtlarda çok düşük olarak gösterilmekte, vergi 
kaçakçılığı yapılarak yasalar çiğnenmektedir.Son yıllarda yapılan de
netlemelere rağmen bu sonuç kesinlikle çözümlenmemiştir.Bu nedenlerle 
amatör sporların kalkınmasına çare ararken verilecek kararların pro£ 
fesyonelliğin potasında eriyip etkisiz duruma gelmesini önlemek için, 
yüzeysel değil, köklü ve yapısal değişiklikler gerekli olup, bunların 
başında"kamu yönetiminin profesyonel sporların organizesini bırakması" 
şeklinde olmalıdır. Bu yapılmadığı sürece uygulanacak başka yöntemle
rin yine profesyonelliğin çarkına takılıp gitmesi kaçınılmaz bir olgu
dur. Çünkü baştan beri sıraladığımız sorunların kaynağında, yasaları 
bile zorlayan baskı grupları® bulunduğu açıktır.

Ülkemizde etkinlikte bulunan amatör veya profesyonel spor ku
lüpleri ekonomik güçlerinin derecesine göre bu kavramlara bağlı kalmak
tadırlar. Parasal gücü olan her kulüp açık veya gizli sporcu alış ve
rişi yapmaktadır. Amatör kümede top koşturan futbolcu, amatör olduğu 
için değil, futbol yeteneği orada yarışmasını gerektirdiği için ge
çici olarak amatör kümede bulunmaktadır. Alıcısı çıktığı zaman da ama
törlük onun için vazgeçilmez bir unsur sayılmamaktadır. Ayrıca amatör 
kümedeki sporcularında kulüplerinin ekonomik-güçlerine göre para aldık 
lan bir gerçektir. Burada amatörlük kavramı bir kılıf niteliğindedir. 
Aslında amatör kümeye 4. liğ demek daha gerçekçi olur.Kulüplerin,fut
bolun dışında kala» spor dallarında, özellikle atletizm, cimnastik, 
yüzme,güreş,boks,bisiklet v.s gibi spor dallarında sporcu alış veri- 
gine fazla değer vermemelerini amatör şubelerininde olduğunu kanıt
layan bir belge gibi göstermeleri yanlıştır.

Profesyonel futbol idaresinin esas temelini teşkil edecek 
olan kulüplerimizin durumu hiçte iyi görünmemektedir. Nitekim kulüp
lerimizin birçok problemi mevcuttur.

a. Tesis bakımından; kulüplerimize ait tesislerin bulunmadığı 
malumdur. Halbuki profesyonel futbol idaresinde kulüplerin gelir kay
nağının en büyük kısmı kendi tesislerinden yararlanan halktan aldık
ları üyelik aidatları teşkil etmektedir.



b. yönetici bakımından; kulüplerimizin idare heyetleri genel
likle reklâm mülahazasıyla görev alan idarecilerden oluşmaktadır.Pro
fesyonel futbol idaresinin gerektireceği idareci kadrosu henüz olma
mıştır.

c.. Mali bakımdan; kulüplerimizin çoğu borçlu durumdadır. Pro- 
foşyonel spor idaresinin gerektireceği ek masrafları kısa dönemde kar- 
jllayabilmeleri imkan dışındadır.

Durum böyle olunca ne gibi tedbirlerin ileri sürülebileceği 
çeşitli açılardan tartaşılabilir.; Aslında günümüzde profesyonel fut
bolun bölgeler amatör faaliyetlerine, bölgelere ve Spor Vakfına kat
kıları olmaktadır.

örneğin 1975-197§ mevsiminde Türkiye'de oynanan profesyonel 
müsabakalardan aşağıdaki kesintiler yapılmıştır;

-Bölge Amatör hissesi 2.809.972.- TL.
-Saha hissesi 4.544»617>- TL.
-Türk Spor Vakfı 4.554.978.- TL.
-Belediye hissesi 11.163.101.- TL.
Dikkat edilecek olursa Dernekler Kanunu nedeniyle kulüplerimize 

doğrudan yardım yapılmamaktadır» Profesyonel futbolun amatör futbola ve 
diğer kuruluşlara mali katkıları olduğa da bir gerçektir»

D- ÇÖZÜM YOLLARI:
1. Profesyonel spor idaresinin kurulması için, kanaatimizce 

gerekli potansiyeli oluşturmak amacıyla alınabilecek temel tedbirler 
şunlardır»

BİBİh’Ct SAFHA: Asgari şartların sağlanması,
a. Yasal düzenlemelere gidilerek kulüplerimizin bugünkü cılız 

görünümlerinden kurtarılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile kulüp
lerimizin müesseseleşmelerine ve şirketleşmelerine yardımcı olunmalıdır. 
Aslında iki kulübümüz şimdiden müesseseleşme yolundadır. Fenerbahçe ve 
Galatasaray kulüpleri sosyal tesislerini ve spor alanlarını tamamlamak 
üzeredir» Diğer kulüplerimizin de bu yola gitmeleri teşvik edildiği tak
tirde I noi Model profesyonel spor idaresinin nüvesini teşkil edecek ku
lüp standartları temin edilmiş olacaktır»

b. Yasal düzenlemelerin ve teşvik tedbirlerinin yanısıra Böl
ge Spor Teşkilatlarının(Bölge Müdürlüklerinin) reorganize edilerek 
güçlendirilmesi gerekmektedir.Özellikle Bölge Amatör sporunu kalkındır
mak için Bölgelere geniş yetki tanımak ve emirlerine çok sayıda uzsan 
yetiştirici tahsis edilmelidir.



o. Semt Sahalarının yapımı hızlandırılmalı ve dengeli bir plan 
içerisinde Bölgelere ek sahalar tesis edilmelidir.

d. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında 
sporun Okullara sokulması konusu bir formüle bağlanmalıdır.

e. Birinci safhada teşkilata düşen görev; Batı ülkeleri profes
yonel spor idaresinin kurulmasından önce meseleyi profesyonel ve ama
tör sporun kesin olarak biribinden ayrılması şekilde ele almamışlardır. 
Aksine profesyonel ve amatör sporu makul ve rasyonel bir dengeye kavuş
turmaya çalışmışlardır. Örneğin Federal Almanya ve Hollanda'da ve bir 
çok Avrupa ülkesinde Futbol Federasyonları bu metodu uygulamışlardır. 
Zaten Avrupanm hiçbir ülkesinde profesyonel futbol federasyonu ve ama
tör futbol federasyonu diye iki ayrı teşkilat yoktur. îdari ve mali 
bakımdan bağımsız olan federasyonlar profesyonel ve amatör futbolu den
geli bir şekilde yönetmektedir. Ancak Bölgeler Amatör futbolun geliş
tirilmesi için geniş yetkilere, mali ve teknik imkanlara kavuşturul
muştur. Futbol Federasyonları sadece ülke çapında Amatör Takımlar 
şampiyonası düzenler ve Uluslararası amatör müsabakalarda milli ta
kım çıkarmaya ve organizasyon yapmaya yetkilidir.

- Türkiye Futbol Federasyonu 5 yıldan beri profesyonel ve 
amatör futbol faaliyetleri arasında makul bir denge tesisi için çalış
malar yapılmaktadır. Nitekim profesyonel takım sayısı kademeli olarak 
80'e indirilmiştir. Bu yıl hazırlanan 1976-1980 çalışma planı derhal 
uygulamaya konulmuş ve yeni lig statüleri resmi gazetede ilan edilmiş
tir. Buna göre; 1980 yılında 3 ncü ligi 32 takımdan 16 takıma indire
cek ve toplam profesyonel takım sayısı 64 olacaktır.

Bu usulün en bariz faydası; profesyonel oyuncu sayısının 
azalmasına ve aralarında rekabet doğurarak futbol seviyesinin yük
selmesine yol açmasıdır.

- Futbol Federasyonu Kulüplerin müesseseleşmelerine yardımcı 
olabilmek amacıyla onlara futbol okulları açmaları için telkinde bulun
muştur. Bugün 6 kulübümüz futbol okulu açmış bulunmaktadır. Diğer ku
lüplerden bazıları ve futbol okulu açmak için federasyona müracaat et
mektedirler. Bunun yararı; kulüplerin oyuncularını kendi bünyelerinden 
yetiştirmeleri ve astronomik transfer ücretleri vermemek suretiyle 
mali durumlarını düzeltmeleri şeklinde ortaya çıkmaktadır.

- Futbol Federasyonunun Bölge Amatör faaliyetlerine yardımcı 
olabilmek için bu yaz 9 bölgede futbol yaz kampları organize etmiştir. 
Bölge Müdürl&riyle koordine edilerek yapılan bu faaliyetlerde bölge
lerin genç kabiliyetleri uzman yetiştiriciler nezaretinde çalıştırıl
mışlardır.



- Profesyonel-Amatör Futbol faaliyetleri dengesini tesis et
mek eunaoıyla bazı yönetmelik değişikliklerinede gidilmiştir. Bunlar
dan ikisini kısaca belirtmekte fayda vardır. Bir defa futbol okulu 
kurmayı teşvik için bir madde getirilmiştir. Buna göre futbol okulu 
buluneın kulüplerin amatör oyuncularının bölge dışı aktarma yapabil
meleri kulübün iznine bağlanmıştır. Okulu olmayan kulüplerin amatör 
oyuncuları için böyle bir teminat yoktur. İkinci olarak amatör takım
larda profesyonel ve müsaadeli profesyonel futbolcuların oynamaleırı 
yasaklanmıştır.

Yukarda bahsedilen tedbirlerden de anlaşılacağı üzere Futbol 
Federasyonu profesyonel amatör faaliyet dengesi için birinci safha 
çeılışmalarına çoktan başlamış ve önemli bir mesafe katetmiş bulun
maktadır. Burada ortaya çıkan en büyük engel mali imkansızlıklar
dır. Meselâ bu yaz 20 bölgede futbol yaz okulu açılması mümkündür.
Mali nedenlerle ancak 9 bölgede açılabilmiş, bu da Türk Spor Vakfın
dan alınan yardımla gerçekleşebilmiştir.

Birinçi safhada Teşkilatın bütçe imkanları bakımından takviye
si gerekir.

İKİNCİ SAFHA:(Profesyonel Spor İdaresinin Kutuluşu) Birinci 
safihada öngörülen hedeflere ulaşıldığı anda profesyonel spor idare
sinin kurulması imkân dahilinâ girebilir. Birinci modelde belirtilen 
anlamda kulüpler arasında seçimle Federasyonlar kurulabilir.

1. Profesyonel Spor İdaresi, kanımızca kesinlikle devlet dı
şında ve tamamen ticari hüviyet taşımak üzere, özerk ve hükmi şahsi
yeti bulunan, amatör spor kulüplerinin dışında, teşkil edilecek kuru
luşların bir araya gelerek oluşturacakları bir birlik halinde kurul
malıdır. Bu birliğin teşekkülünde, birliği meydana getiren bütün te
şekküller, (sermaye iştiraki veya hisse adedi itibariyle) temsil edi
lebilmelidir. Profesyonel spor idaresı'nin birinci derecede muraka
besi ticari hukuk hükümlerine tabi tutulmalı ve bunun yanında spor
tif açıdan bir denetim de yapılmalıdır.

Profesyonel spor idaresinin, bir özel sektör kuruluşu 
olduğu düşünülerek, devletin diğer özel kuruluşlar hakkmdaki hakları 
saklı kalmalı, bunun yanında bilhassa sportif açıdan devlet bir tah
kiki müessesesi olmalıdır.

2. Profesyonel Spor İdaresinin temel şartları yukarıda özetle 
izah edilmiştir. Ancak, bu idarenin tabi olacağı İDEAL statü üzerin
de, herhalde dikkatli ve zamana dayanan uzun inceleme yapılması ge- 
rekir.Konunun önemli olması ve bilhassa büyük kitleleri ilgilendir
mesi bakımından, i bilimsel açıdan ve yalnız sportif değil, 
ticaril ve hukuki yönden de araştırılması gerekir.



3. Memleketimizde Profesyonel Spor İdaresinin gerektirdiği 
potansiyel günümüzde seyirci olarak mevcuttur. Diğer balkım
dan daha açık bir deyişle, sportif açıdan bir potansiyelin varlığına 
ileri sürmek mümkün değildir. Ayrıca, profesyonel spor idaresinde, 
bihakkın hizmet görecek profesyonel spor idarecisinin de miktar iti- 
barile, bu teşkilatı yürütebilecek yönetici mevcut olabilir, fakat 
profesyonel sporun teknik yöneticiliğini yapabilecek miktarda eleraa» 
nın mevcut olmadığı da ayrı bir gerçektir. Şurasını bilhassa belir
telim ki, profesyonel spor idaresi’nden-kastedilen manayı, gerek Dev
let Plânlama Teşkilâtının daha evvelki çalışmalarından, gerekse son 
defa yapılan temaslardan, yalnız futbol'u değil diğer spor dallarını 
da ihtiva edecek manada almış bulunuyoruz. Bu sebeple, idari kademe
leri teşkil edecek nitelikte kişileri bugün dahi bulabilmek mümkün
dür. Ancak teknik yönden, eğitim yönünden bu idareyi yürütecek imkan
lar kısıtlıdır»

Profesyonel spor idaresinin gerektireceği mali imkanlar mem
leketimizde mevcuttur. Esasen yalnızca profesyonel futbolun yıllık mad
di potansiyelini incelersek, mali kaynağın ve imkanın mevcudiyetine 
inanmamak için sebep yoktur.

Tesis yönünden ise, bugün için futbol dahil hiçbir branşın 
tesisi profesyonel spor faaliyetine kifayetli olamayacaktır. Bütün 
dünyada amatör veya profesyonel spor tesisleri işletmeleri, yatırım
cıları tarafından KÎ.RSIZ İŞLHPKELER olarak kabul edilmekte, bu tesis
ler daha ziyade devlet elile meydana getirilmektedir. Ançak, bunların 
işletme giderlerinin karşılana bilmesi bazı tedbirler alınmasıyla müm
kündür. Ayrıca, profesyonel faaliyet yapacak kuruluşların, mutlak birer 
spor tesisine sahip olmalarının nazarı itibara alınacak esaslardan ol
ması gerekir.

4. Halen uygulanan profesyonel futbol faaliyetini düzenleyen 
hükümler genellikle uzun yıllardan beri tatbik edilegelen yönetmelik- 
lerdir.Ancak bu yönetmelikler, yalnız sportif münasebet açısından 
değer taşımakta, ve bunun yanında sporcu-kulüp münasebetlerini düzen
leyen bazı hükümleri ihtiva etmektedir. Bunun dışında, bilhassa pro
fesyonelliğin hukuki mesnedini teşkil eden mevzuat noksanlığı, hatta 
yolluğu kendisini zaman zaman belli etmekte ve bir takım sürtüşmelere 
yol açmaktadır. Aslında, sportif açılardan oldukça mütekâmil bulun
duğuna inandığımız profesyonellik mevzuatının, gerek ticari hukuk, 
gerekse iş hukuku ile diğer mevzuat açısından, karışıldıkların bu
lunduğu görüşünü taşıyoruz.

Ayrıca, profesyonelliğin icaplarının tam olarak tatbik edil
meyişi ve profesyonel bir sporcunun, bunu meslek olarak ele almayıp 
bir yan gelir olarak kabul edişi ki, bunun yalnız Türkiye Birinci ligi



dışında mevcut olduğu kabul edilebilir,tam manası ile bir profesyonel
lik tatbikatına imkân vermemekte ve bu suretle yarı profesyonel, yarı 
amatör bir tatbikat meydana çıkmaktadır.

Yine profesyonel olarak futbol hizmetini seçen gerek sporcu, 
gerek antrenör ve gerekse bu dalda hizmet yapan kişilerin, sosyal gü
vencelerinin tam olarak tesis edilemediği bir gerçektir. Bunun yanında 
amatör yönetim ile sürdürülmek istenilen profesyonel faaliyetin sorum
suzluğu neticesinde, bilhassa devlet ile kulüp ilişkilerinde kendisini 
hissettirmekte, ve çok yöneticilerin sorumsuz davranışı spor kulüple
rini zor durumlara ve lüzumsuz mali külfetlere itmektedir.

5. Profesyonel futbol faaliyeti, istenilen yönde yürütüleme- 
diğinden, daha doğrusu bazı yan tesislerle yürürlükteki mevzuata rağ
men teşkilatça tam kontrolü temin edilemediğinden, amatör dalı etkile
mektedir. Bunun en iyi misalini, tesislerden istifade bakımından pro
fesyonel faaliyet ile Amatör faaliyetin eşitsizliğini incelersek mey
dana çıkarabiliriz. Bir çok bölgemizde tek olan sahanın kullanılması] 
daima profesyonellere ayrılmakta, bundan artanı ile de amatörler ye
tinmek zorunda kalmaktadır. Ancak, profesyonel faaliyetin temin et
tiği mali güç, bir yandan amatörlerin kalkınmasını temin edecektir, 
Ancak spor kulüplerimizin bütün mali kaynaklarını ve diğer imkânla
rını profesyonel faaliyet yönünde kullanmaları karşısında, bu iyi ni
yet ve istek bir türlü gerçekleşememektedir. Mevzuat metinlerinde 
bulunan ve gelirlerin profesyoneller ile amatörler arasında taksimi
ne ilişkin hükümler,hiçbir zaman taun olarak tatbik edilmemiştir. Bu 
sebeple, bunun bir destek temin ederek, profesyonel faaliyet gelirin
den amatörlere pay ayrılabileceğini zannetmek, kanatımızca biraz 
fazla iyimserliktir.

Bununla beraber, devletin tam olarak profesyonel faaliyeti 
(bugünkü sistemle devamı halinde) murakebe edilebilmesi, mevzuatın 
tam olarak tatbikini kesinlikle temini halinde, maddi yönden bazı 
yeniliklerinde getirilmesiyle, profesyonel futbolun potansiyelinden 
amatör futbol faaliyetinin istifadesini temin etmek mümkün olabile
cektir.

Öte yandan, aşağıdaki çözüm yollarınında gözönünde bulundu
rulması gereklidir}

1. Profesyonel spor etkinliklerinin organizesinin devletin 
üzerinden kaldırılmalıdır. Bu yapılmadığı sürece, devlet mekaniz
masının her kademesine baskı] yapan kişilerin başında bulunduğu kulüp
lerin çeşitli • ihtiyaçlarına j öncelik tanımadan amatör sporlara yö
nelme imkânıj bulunamaz.



2. "Kulüpler Konfederasyonu" Yada "Lig Birliği" adı altında 
etkinliklerini yeniden sürdürecek olan kulüplerin sporcu alış veriş
lerindeki gövde gösterisi önlenmelidir. Bunun için ilkıtedbir olarak 
kulüplerin satabilecekleri veya satınalabilecekleri sporcu sayısı don
durulmalıdır. Örneğin, bu sayı üçü geçmemelidir. Bu sınırlamanın en 
büyük yararı, yıldız sporcular değişik kulüplerde kalacak güç denge
sinin oluşmasına yardımcı olacaklardır.

3. Sporcu sorunlarını, bir bakıma, kendi bünyeleri içerisinde 
çözüme ulaştırabilmek için, öncelikle, sporcuların sendika jkurma ve 
toplu sözleşme hakları verilmelidir.

4. Kulüplerin profesyonel sporlarının organizesini serbest 
bırakırken profesyonel şubeleri olan kulüplerin amatör futbol ligine 
katılmaları da şart koşulmalıdır.

5. Aynı kulübe transfer olan sporcular arasında büyük oranlar
da değer farkı olduğu bir gerçektir. Aynı sahada aynı görevi aynı 
süre içerisinde yapacak olan bu sporcular arasında bu kadar anormal 
değer farkı düşünülemez. Yetenek farkının ödenmesi olsa bile bu fark 
dengeli olmalıdır. Bu sorun nasıl çözümlenecektir?

En yetenekli futbolcuya ödenen para ölçü tutulsa ortada yine 
büyük paralar dönecektir. Piyasa düşük olarak açılsa her külüp belirli 
sporcuları almak için uğraş verecektir. Sonuçta yine bir değişiklik 
olmayacaktır, öyleyse en normal çüBüm yolu, maaş usulüdür. Futbolcuya 
ya da bir başka sporcuya ödenecek aylık ücretin tutarı ise yasalarla 
•anırlandırılmalıdır. Sporcu baştan alacağı transfer ücreti yerine 
sporu bırakırken devlet memuru gibi, bulunduğu kulüpten 3ûj maaş ik
ramiyesini alarak ayrılmalı jübile usulü de böylece kaldırılmalıdır. 
Sporcunun yıpranma payı göz önüne alınarak çalışma yılı azaltılmalı
dır. Bundan sonra durum böyle olunca bir sporcu hangi kulüpten ikra
miyesini alacaktır konusu bir sorun olarak ortaya çıkabilir.

Her kulüp satınaldığı sporcunun çalışma'yılını' birlikte sa- 
tınalacaktır. Böylece bu sorunda ortadan kalkacaktır. Bu değişikli
ğin Bonunda, kulüpler üretime dönük iş yerleri açarak sporcularını 
vasıfsız işçi niteliğinde çalıştırmak zorunluluğunu duyacak]ardır. 
Böylelikle hem kulüplerin gelir kaynakları çoğalacak hemde sporcula
rın iş güvenlikleri sağlanmış olunacaktır. Sporcu gerek kamu kesimin
de gerekse özel kesimle olsun mutlaka bir işte çalışacaktır. Bunun ya
nı sıra sporu amatörce yaparak amatörlüğün sağladığı i imkânlardan ya
rarlanmakla yeniinebilecektir. Günlük antrenman saatlerinin dışında, 
haftada hatta ayda bir yapılan yarışmaların dışında, işsiz, güçsüz 
dolaşan, hiçbir uğraşı olmayan kişi durumundan kurtarılamayan spor
cuların | topluma yararı olamaz.
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6, Kulüplerin büyük bir bölümünün futbolun dışında kalan spor 
branşlarında çok az sayıda sporcularının olduğu tir gerçektir. Her ne 
kadar beş spor branşında yarışmalara katılıyorlar ise de sporcu sayı
ları sembolik denilecek kadar az olmaktadır. Bunun için federasyon
ların veya bölge müdürlüklerinin düzenledikleri yarışmalara tam ta
kım halinde katılmaları şart koşulmalıdır.

7. Kulüplerin etkinliklerini sürdürdükleri spor branşları 
için yetenekli ve spor bilgisi olan çalıştırıcı bulundurmaları ge
rekmektedir, Bu tedbir belirli spor branşlarının arkasına sığına
rak diğer spor dallarını bir, iki antrenör ile geçiştirme ve aynı 
zamanda gençlere yanlış spor eğitimi kazandırma yöntemine: dayanan 
uygulama biçimine bir dereceye kadar son verecektir. Diğer bir ya
rarı da Beden Eğitimi ve spor okullarından çıkışlı teknik öğretici
lere iş alanı açılmış olunacaktır. Dolayısiyle daha yetenekli ve 
bilgili çalıştırıcılar sayesinde spordaki başarısızlıklarımızın ne
denlerinden biri olan bu sorunda çözümlenmiş olacaktır,

8. Tüm kulüplerin minikler kategorisinde enaz üç branşta tam 
takım halinde etkinlik göstermeleri şart koşulmalıdır,

9. Belirli bir süre tanınarak, profesyonel şubeleri olan ku
lüplerin tümü kendi tesislerini yapmakla zorunlu tutulmalıdır. Bu sür* 
tamamlanıncaya kadar kamuya ait olan tesislerin kira bedelleri de günü 
koşullarına göre arttırılmalıdır. Bu ücretler her mali yıl başında 
yeniden düzenlenmelidir.

Devlet parasıyla yaptırılan tesislerin kâr ve propoganda ara
cı olarak bir zümre tarafından araç olarak kullanılmasına izin verili 
memelidir.t Devletin Kamu yararını düşünerek yaptırdığı oto garaj*- 
fabrika-köprü vs. gibi bazı tesislerin maliyetini kısa bir süre son
ra çıkartmayı nasıl amaç ediniyor ise, aynı yöntem stadyumları içinde 
düşünülmelidir. Halktan toplanan vergilerle stadyumlar yaptırıp bir 
büyük spor kulübüne 99 seneliğine 200-300 liraya varan gülünç rakam
larla kiraya vermek Anayasaya aykırıdır.

10. Profesyonel spordan kurtulup, yani seyir sporundan kitle 
sporuna dönüş yapmak için gerekli olan temel ilkelerden birininde 
tesis ve öğretici sorunu olduğu bir gerçektir. Tesis olduğu zaman 
içerisinde spor yapacak spor alışkanlığı ve sevgisi olan kişiyi bul
makta ayrı bir sorundur. Bu sorunu bir bütün olarak ele almak gerek- 
maktedir. Bir yandan tesis politikasını sürdürürken bir diğer yandan 
da "Herkese spor" politikası işlenmelidir.Aksi halde profesyonel 
sporculuğun karşısında amatörlüğü daha çekici duruma getirme imkânı 
bulunamaz.



D- SONUÇ i

Ülkemizde profesyonel spor idaresinin kurulması için 
gerekli potansiyel ve asgari şartlar tam anlamıyla mevcut ol
madığı cihetle,Profesyonel Spor İdaresinin Kurulmasında, ön
celikle birinci safhada öngörülen hedeflere plânlı ve sürat
li bir şekilde ulaşmak gerekir. Dolayısiyie dördüncü 5 yıllık 
plânda temel strateji, bu hedefleri detaylı olarak tesbit et
mek olmalıdır. Hedef tesbitinde gelir kaynakları daha yüksek 
olan I, lig kulüplerine ağırlık verilmesi ve öncelikle bu ku
lüplerin hedefe ulaşmalarının sağlanması programlanmalıdır.

Öte yandan, İdarî., malî ve spor yönlerinden devletin 
denetimine bağlı olan Profesyonel Spor İdaresinin yasal sta
tüsünün belirlenmesi ve plânlı dönem sonunda bu uygulamaya 
kademeli olarak geçilmesi yararlı ölacaktır.





ÇEŞİTLİ KESİMLERDE 
BEDEN EĞİTİMİ TE 
SPOR DYGüLâMSI





İ- BSDECT TERBİYESİ gABOTtrV

Ülkede Beden Eğitimi ve sporun düzenlenmesi ve gelişimi, 
ancak, işlerliği olan yasalarla mümkündür. 1938 Yılında yürürlüğe 
-Sİreîk 3530_ Sayılı Beden Terbiyesi yasasının yayın tarihine bakarak 
sporda geri kalmışlığımızı bu nedenle bağlamak geçerli ve olumlu bir 
davranış değildir.Bütün sorun kanun, nizamname ve yönetmeliklerin 
uygulanmasında gereken özenin gösterilememesinde |aramak. 4gerekir.

3530 Sayılı Beden Terbiyesi Yasası birinci maddesiyle "Yurt
taşın fizik ve moral kabiliyetini ulusalı ve inkilapçı amaçlara göre 
gelişimini sağlayan oyu.ı, cimnastik ve spor faaliyetlerini, sevk ve 
idare etmek maksadıyla Başvekalete bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz bir 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü kurulması hükmünü getirmiştir.Adı 
geçen kanunun ilk maddesiyle dahi, kitle sporu görüşünü yansıtarak 
geçerli,tutarlı ve uygulamada etkinlik sağlayıcı niteliktedir. Yani 
bu konu ile halkımızın sadece bedensel değil, moral yetenekleride 
geliştirilecektir. Kuruluşun tüzel kişilikli niteliği olması va Baş
bakanlığa bağlı bulunması, beden eğitimi ve spora devlet tarafından 
verilen önemi belirtir. Yasa; Merkez ve taşra kuruluşu ile bütçeyi ve 
uluslararası kuruluşlarla, diğer devlet kuruluşları arasındaki iliş
kileri düzenlemiş, il, ilçe, bucak ve köylere kadar sporun yaygınlaş
tırılmasını sağlayacak kesin hükümler getirmiştir.

Örgün ve yaygın bir biçimde yürütülmesi gereken kitle sporu
nun yapıldığı veya yapılması gereken kuruluşlar bellidir. Silahlı 
kuvvetlerimiz, her seviyede okullarımız, sanayii kuruluşlarımız, 
ceza evlerimiz yurttaşın toplu olarak yaşayıp, hizmet ve eğitim gör
dükleri kuruluşlardır. Bu arada, ülke nüfusunun büyük bir kesimini 
oluşturan, köylerimizin: milli geliri arttırması ve kaynak yaratması, 
şehirleşme ve sanayileşmede işgücü kaynağı olması nedeniyle beden 
eğitimi ve sporu köylere kadar yaymak başta gelen görev olmalıdır.

3530 Sayılı Beden Terbiyesi Kanunu, İllerden köylere kadar 
teşkilât yapısını belirlemiştir. Fakat, artan tesis ve sporcu sayı
sı karşısında Bölge Müdürlükleri kadrolu personelden, spor dalları 
için gerekli antrenör ve diğer teknik elemanlar açısından yeterli 
değildir.

Ancak 1973 ve 1975 Yıllarında sağlanan kadrolar, eskiye oran
la teşkilata hareketlilik kazandırabilmiştir.

İl Bölge Müdürlükleri yeterli güce kavuşturulmuştur. Fakat, 
Merkezden ilçelerin sporları yürütülemez. Kanunda belirlendiği bi
çimde ilçe ve köylerin teşkilatlandırılması zoruhludur.



özellikle ilçe sınırları, yoğun nüfua ve yerleşme nedeniyle 
birbiri içine girmiş, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizde,
Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinin sporları tek elden yürütmele
ri ve sorunlara çözüm getirmeleri olanaksızdır. Kanunda ifadesini 
bulan, Kaymakamların Başkanlığında kurulması gereken, Beden Terbi
yesi ilçe danışma kurulları oluşturulmalı ve kadrolu idari ve teknik 
personele kavuşturulmalıdır. İlçeler, çevrelerindeki gençlerin ve hal
kın spor yapabilme yükümlülüğünü üslenmelidirler. Bu Beden Terbiyesi 
ve Belediyeler Kanunu gereğidir. Gördüğümüz kadarıyla Köylerde uygula- 
mayada isteklidirler.

Bu konuda ayrıntılı bir yaklaşımı ortaya koyabilmek için, , 
aşağıdaki hususların gözönünde bulundurulmasında yarar olduğu göçü
şünü taşımaktayız. Ancak, konular imkanların elverdiği oranda değer- 
lendirilebilmiştir. •

B_. ÇEŞİTLİ »KESİKLERDE BEDEN EĞİTİMİ 7E SPORUH KAPSAMI:
1. Milli Eğitimde Beden Eğitimi ve spor
2. Silahlı Kuvvetlerimizde Beden Eğitimi ve Spor
3. Sanayi Kuruluşlarımızda ve 500 den fazla personel çalıştı

ran Müesseselerde Beden Eğitimi ve spor
4. Emniyet kaaractamto betten apoır-
5. Ceza evlerinde beden eğitimi ve spor
6. Köylerde beden eğitimi ve spor
7v Spor kulüplerinde beden eğitimi ve spor
1. Milli Eğitim kesiminde beden eğitimi ve spor
a. İlk, ortadereceli ve yüksek okullarda uygulama
b. Her dereceli okulda öğrenci sayısı
c. Her dereceli okulda beden eğitimi öğretmeni sayısı(kad~ 

ro,mevcut ve ihtiyaç ne olmalıdır.)
d. Her dereceli okulda tesis yapımı nasıl planlanmalı,mev

cutlardan nasıl yararlanılmalıdır.
e. Her dereceli okulda tesisler cins ve kapasite olarak 

nasıl planlanmalıdır.
f. Her dereceli okula araç vegereç nasıl sağlanmalıdır.
g. Beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek ve öğretmen açığını 

kapatmak için ne gibi tedbirler alınmalıdır,
h. Her dereceli okulda spor çalışma programları nasıl ve 

kimlerce düzenlenmelidir.
i. VE DİĞER...

2. Silahlı kuvvetlerimizde beden eğitimi ve spor
a. Askeri okullarımızda beden eğitimi ve spor faaliyetle
rinin uygulanması nasıl olmalıdır.

b. Astsubay hazırlama okulları, lise ve harb okullarımızda
ki öğretmen Bayisi nedir.(Kadro,mevcut ve ihtiyaç halinde)



c. Askeri okullarımızda ve kıtalarda cins ve kapasite ola
rak tesis yapımı nasıl planlanmalıdır.

d. Askeri okulların spor araç ve gereçleri nasıl planlan
malıdır.

e. Askeri okulların beden eğitimi ve spor; programları nasıl 
düzenlenmelidir.

f. Tabur, alay,tünen,kolŞrdu ve ordu merkezlerinde spor te
sisleri yapımı ve spor programlarının uygulanası nasıl 
olmalıdır.

g. VE DİOEE
3. Sanayi kuruluşlarımızda ve diğer kuramlarda beden eğitimi 

ve spor
a. Hangi personel sayısındaki sanayi kuruluşunda ne oins ve 
ne miktar spor tesisine ihtiyaç vardır.

b. Sanayi kuruluşlarının öğretmen ve antrenör gereksinimi 
nasıl karşılanacaktır.

c. Sanayi kuruluşlarından beden eğitimi ve spor çalışmaları 
nasıl planlanmalıdır.

d. Araç ve gereç ihtiyaçı nasıl karşılanmalıdır .
e. VE DİĞER
4. Emniyet örgütünde beden eğitimi ve spor 

(2 noi madde örnek, olarak alınabilir)
5. Ceza Evlerinde Beden eğitimi ve spor
a. Ceza evlerinde beden eğitimi ve spor programları kimlerce 

ve nasıl düzenlenmelidir.
b. Ceza evleri hükümlüleri bölgelerindeki apor tesislerin

den nasıl yararlandırılacaklardır.
c. Ceza evlerinin spor araç ve gereç ihtiyaçları nasıl kar- 

şılanacaktırfc
d. Ceza etlerinin öğretmen ihtiyacı nasıl sağlanacaktır.
e. VE DİĞER
6. Köylerde beden eğitimi ve spor
a. Köylerde beden terbiyesi örgütü ve sorumlu ve yetkililer, 

yükümlülükleri.
b. Köylerde gençlik ve spor kulüplerinin kuruluşu nasıl 

gerçekleştirilecektir.
c. Köylerde spor faaliyetleri nasıl ve kimlerce düzenlene

cektir.
d. Köylerde spor tesis yapım planı ve programları nasıl ol

malıdır.



e. Spor araç ve gereçleri nasıl sağlanacaktır.
f. öğretmen ihtiyacı nasıl karşılanacaktır.
g. VE DİÖER

g . İSCt KESİMİNDE BEDEN EÖİTİMİ VS SPOR:
Nüfusun yoğunlaştığı merkezden çevreye doğru, iller, ilçeler 

bucak ve köylerimizde yaşayan halkımız uğraşılarına ve bağlı bulun
dukları örgüt ve kuruluşlara göre, öğrenci, asker, işçi, memur,esnaf, 
sanatkâr, zenaatkâr, tutuklu, küçük çocuk yada yaşlı vatandaş olarak 
nitelendirilebilir.

Şehirleşmenin ve sanayiin gelişmesiyle, köylerden, küçük bu
cak ve ilçelerden şehirlere başlayan alcın, insanların şehirlerdeki 
zor hayrat koşullarının yarattığı kötü yerleşmenin yanı sıra, pis ha
valı ve dar işyerlerinde çeşitli yıpratıcı etkenlerle, mücadele zo
runda bırakır. Gecekondulardaki kötü yerleşme sonucu şehirlere göçen
lerin. sağlıklarını ve moral güçlerini, iyi bir düzeyde tutabilmeleri 
güçleşir» Günümüzde ülkemiz, şehirleşmesi artmış, sosyal problemleri 
çoğalmış bir ülke görünümündedir. Yeni yaşam koşullarına uyabilmek, 
sanayiide emeğin verimliliğini sağlayabilmek için, diğer batı ülke
lerinde olduğu biçimde beden eğitimi ve spordan da yararlanmak gere
kecektir. --

Bu sorunu içerin ,Beden Terbiyesi Yasası "Memur ve işçi sayısı 
500 den fazla olan müesseseler, fabrikalar, ticaret evler vesair ku
rumlar, kendi memur ve işçilerine,, beden eğitimi yaptırmak için genel 
direktörlüğün teklifi ve danışma kurulunun kararı üzerine bakanlar ku
rulu tarafından verilecek karara göre, cimnastik salonu, spor alanı, 
yüzme havuzu vesair gibi] tesisler yapmağa ve uzman beden eğitimi öğ
retmeni veya antrenörü tutmaya zorunludur şeklinde/bir hüküm getirmiş
tir. Gerçekte yasanın yayımından bu yana ancak, Devlet Demiryolları, 
Şeker fabrikaları/gibi devlet kuruluşlarında baait spor tesislerinin 
yapımı ile yetinilmiştir.

Bu yasa hükmü uyarınca, 1974 yılında ^00 den fazla işçi ça
lıştıran kuruluşlar Genel’ Müdürlükçe te3bit edilmiş ve Bakanlar ku
rulu kararı alınması için Gençlik ve Spor Bakanlığına iletilmiştir.
Bu yasa hükmünün gerçekleşmesi halinde, işçi kesiminin tümüne günün 
belirli saatlerinde spor yaptırmak suretiyle sağlığın korunması, 
fiziki ve yorgunluğun giderilmesi sağlanmış olacaktır. Böylelikle, 
daha iyi ve daha randımanlı çalışma olanağı yaratılacağı gibi,beden 
eğitimi ve sporun koruyucu etkisi&e önem kazanacaktır.

Sanayii kuruluşları, işçi alımında "Yirmibeş yaşını geçmemiş 
olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerliğini yapmış olmak" koşulunu 
ararken, işçilerin beden ve ruh yeteneklerini geliştirecek ve dolayı 
olarak verimli arttırmaya etken olacak beden eğitimi için gerekli



girişimde bulunmayı fazlaca önemsememektedirler. Yasa MUstÜ yanı sıra 
sendikaların toplu-işçi sözleşmelerinde de aynı hükmü b®li?tmek su
retiyle yasanın işlerliğine olanak sağlanmış olacaktır. ÎİJtb »yasaya 
göre Çalışma Bakanlığında kurulması gereken Beden Eğitimi Direktörlüğü, 
konunun ve sorunun işyerinde plânlayıcısı,uygulayıcı ve izleyipisi 
olacaktir.

D . ÖĞREKCİ KESİMİMDE BEBEK sSİTİHİ VE SPOR:
Köklü bir beden eğitimi ve spor, okullarda başlar, okulların 

genş bünyeleri, amatör anlamda ve disiplinli beden eğitimi anlayışı
na en çabuk uyabilecek bir ortam olduğu gibi, uzun süre sağlanan alış
kanlığın sürdürülme side sporun yararına olmaktadır. Zamanla meslek dfcİ- 
larında doktor, avukat, mühendis vb. gibi görevler alan günümüzün 
gençleri sporun İş alanlarına ve ailelere kadar yayılmasına hizmet 
eden gerçek liderler olmaktadırlar, bu nedenle, beden eğitiminin 
gerçek uygulama ve hazır yeri okullardır. Okulda başlayan köklü eği
tim, okul dışı gençliğin daha başaralı kadrolarının hazırlanmasını 
da »ağlar,

3530 Sayılı Beden Terbiyesi Yasasında "Beden Eğitimi işleri 
kışlalarda Milli Savunma Bakanlığı, ceza evlerinde Adalet Bakanlığı, 
okullarda Killi Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
olmayan okul vs müesseselerde bağlı bulundukları Bakanlıklar tara
fından, Beden Terbiyesi Genel Birektörlüğünce saptanacak esaslar dai
resinde düzenlenir VS takip olunur. Bu maksatla, ilgili Bakanlıklar 
de beden eğitimi işleriyle meşgul olmak üzere birer Beden Terbiyesi 
Direktörlüğü kurulur. " hükmü yer almaktadır.

Yasanın bu maddesi, merkeziyetçiliği ortadan kaldırarak esas
lar Genel Müdürlükçe saptandıktan Sönra, uygulamanın diğer kuruluş
lara bırakılması modern şevki idarenin bir örneğini vermektedir.

Okul ve öğrenci sayışının her geçen yıl artması karşısında, 
okullardaki beden eğitimi ve spor, Önemli bir sorun olarak belirtmiş
tir. 3 Kasım 1969 tarihinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bir 
Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla, görev 
ve yetkileriyle birlikte okulların beden eğitimi ve sporla ilgili 
İşleri îiençlik vs Spor Bakanlığına devredilmiştir. Ancak; Gençlik ve 
Spor Bakanlığı içinde, Okul İşi £6den Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü 
olarak oluşturulan bu kuruluşun yeteri sayıdaI teknik ve idari perso
neli yoktur»ÇallfmaLar# bölgelerdeki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
bağlı tesislerden ye İeAerseyOîiların teknik personelinden yararlanı
larak yürütülmektedir. Bu Şenel Müdürlüğe ise yalnızca mutemetlik 
görevi düşmektedir.
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Ayrıca!, illerdeki okullar, Milli Eğitim Müdürlükleri kanalı 
ile, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduklarından her iki Bakanlık 
kuruluşları arasında sürtüşmeler olmakta, bu durum, sporun yararına 
hizmeti aksatmaktadır.Uygulamadaki sakıncalı durumu önlemek için,
Okul İçi Beden Eğitimi ve spor Genel Müdürlüğünün mevcut bütçe ve 
kadro olanaklarıyla Killi Eğitim Bakanlığını içine almakla, yönetim
de ekohomik yararlılık ve işlerlilik sağlanmış olacaktır.

Saha,salon, havuz ve diğer spor tesislerini, Beden Eğitimi ve 
spor için Milli bir sorun olarak benimsemediğimiz sürece bu konuda 
hızlı bir gelişim beklenmemelidir. Yukarıda sıraladığımız spor tesis
leri okulların vaz geçilmez ana unsurudur. Okul projelerine dahil 
edilmesi ve okul inşaatı ile aynı zamanda tamamlanması sağlanmalıdır. 
Milli Eğitim Bakanlığı tesisleriyle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün tesisleri ayrı ayrı kullanılmakta, her iki kuruluşun yaptırdığı 
tesislere iki taraflı masraf yapılmasına karşın, çalışmalar tek taraf
lı sürdürülmektedir. Okulların tesisleri, okulların açık bulundukla
rı gündüz saatlerinde kullanılırken, geceleri boş kalmaktadır. Bunun 
yanısıra okuldışı gençliğin spor sahalarında gündüzleri kapalı kalıp, 
ancak mesai dışı saatlerden sonra kalabalık sporcu kitlesi dolmakta
dır. Para, yer ve zaman kaybını önlemek için bu iki kuruluşun olanak
larını birleştirmek koşuluna inanılmalıdır. Bunun için, okulların 
yanında, bir kapısı okula, diğer kapısı dışarı açılan tesisler yapa
rak her iki amaca yarayan; bir çalışma düzeyine girilmelidir. Bu güne 
kadar her iki bakanlık arasında sürdürülen çabalar henüz olumlu bir 
sonuç vermiştir. Ancak hazırlanan protokol hükümlerinin uygulanmasını 
sağlayacak yönetmeliklerin hazırlanmasıyla gereken önemi taşıyacak 
ve uygulamaya yansıyacaktır.

Orta dereceli okullardaki beden eğitimi öğretmen noksanlığı
nı giderebilmek için, illerde mektupla öğrenime devam eden, ikinci ve 
üçüncü yıl öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden saat başı ücret esa
sına göre yararlanmak geçerli bir tedbir olabilir.

Orta dereceli okullarda haftada bir saatlik görtermelik beden 
eğitimi dersi ile yetinilemez. En az hergün bir saatlik hesabı ile 
haftada beş saat beden eğitimi dersi yaptırarak, gençlefc, gerçek ah
laka, bilgi, beceri, ve sağlığı kavuşturulmuş olacaklardır. Batı Ül
kelerinin uygulamasıda böyledir.

üniversite ve yüksek okullarımızda öğrencilerin ancak Jb2 si 
Beden eğitimi ve sporla uğraşmaktadır. Bu kuşağın, her nevi akımlara 
eğilim gösterebilecekleri dikkate alınarak gecikmeden gerekli yatıra
ma girişilmelidir. Bu oranın arttırılmaması halinde, spor sahaları
nın tamamen boş kalması ve başı boş gençliğin de kaçınılmaz problemler 
yaratması doğaldır. Gidiş,her geçen gün bu görüşü kanıtlamaktadır.



Üniversitelerimizin hamen hemen tümü spor tesisinden yoksun
dur. öğrencilerin kısıtlı bir bölümü, liselerdeki uğraşmaları gereği, 
spor kulüplerinin birer üyesi olarak çalışmalara katılabilmektedir
ler.Gecikmeden "basit spor tesislerini Üniversite ve Yüksek Okullar 
içinde ve bir programa göre inşaa etmek gerekli ve zorunludur.

Öte yandan, sağlık ve iyi beslenme koşullarına uygun bir 
spor yaptırabilecek nitelikte Beden Eğitimi Öğretmeni, antrenör ve 
monitör yetiştirecek sporakademileril938 yılından bu yana hizmete 
ancak açılabilmiş ve bu konuda çok gecikilmiştir. Bilimsel spor ça
lışmalarından yoksun bulunuşumuzun baş nedeni de budur.

E- KÖYLERDE BEBEK EĞİTİMİ V3 SPOR:
Beden Eğitimi ve sporu halkımızın büyük çoğunluğunun yaşadığı 

köylere kadar ulaştıramadığımız sürece, sporda büyük atılımlar yapıl
masına ve spor yolu ile gençliğin ve halkın beden ve ruh sağlığının 
geliştirilmesine; imkdn yoktur. Köylerin, yol, su, elektrik ve
eğitim gibi ana sorunlarının çözümlenmesinden sonra, spora olanak 
sağlamakta yalnış bir görüş olur.Kalkınma, sıra gözetmeksizin il ve 
ilçelerde yaşayan halkımıza tanınan.olanaklardan köylü yurttaşlarımızın 
da yararlandırılmasiyle sağlanabilir.

Köy gençlerinin spor yolu ile beden ve ruh sağlıklarını sağla
yabilmek için, daha küçük yaşta iken spor sevgisini yaratıp, beceri
lerini geliştirmek önem kazanır, okuldan ayrıldıktan sonra kazanıl
mış olan beceriyi sürdürmekle askerlik çağına geldiklerinde ruh ve 
bedence gelişmiş olarak silahlı kuvvetlerimiz saflarına katılmak 
Milli Savunmamız açısından da yararlı olacaktır.

Geleneksel sporumuz olan güreş ve binicilikte varlığını koru
yan kaynak, köylerimizdir. Kendiliğinden örgütlenerek yağlı ve karakuçak 
güreşleriyle, bölgesel at yarışlarına ve cirit oyunlarına köylü yurt
taşlarımızın tutkufeu devam etmektedir. Bunu, Devletin ve ryasaların 
koruyuculuğu ile yaşatıp yaygınlaştırmak gerekir. Böylelikle,köy 
gençlerinin çalışma gün ve saatleri dışında kalan zamanlarını köy 
kahvelerinde boş olarak harcayarak karakterlerinde belirecek yıp
ranmanın spor yolu ile önlenmesine olanak sağlanmış olacaktır.

3530 Sayılı Beden Terbiyesi yasası, beden eğitimi ve sporun 
köylerde de uygulanması ile ilgili hükümler getirmiştir. Yasaya göne, 
köy ihtiyar heyeti, beden eğitimi danışma kurulunun görevini de yü- 
kümlenmiştir. İlkokul öğretmeni ile köy imamı danışma kurulunun 
doğal ve devamlı üyesidirler. öğretmen ve imam böylesine önemli ya
sal bir görevle yükümlü olduklarının farkında bile değildirler. bu 
nedenle, ilkokul öğretmenlerinde olduğu gibi, din adamımda spor ala
nında eğitmek üzere, İmam-Hatip okullarında beden eğitimi ve spor 
çalışmaları özel olarak planlanmalıdır.



Ayrıca yasa gereği Vali'ler, İl Genel Meclisi kararıyla uy
gun görülecek ölçüde bir spor ödeneğini köy bütçelerine ilave eder
ler.

Kuşkusuz, başlangıçta enaz nüfuslu köyden başlıyarak, örgütlen
meye geçmek yerine, çoğunda belediyelerin de yer aldığı 2000 kişiyi 
aşkın bucaklardan işe başlamak daha yararlı ve geçerli bir uğraş ola
caktır. Mülki yapı gereği, küçük köyler, kendilerine yakın mesafede 
bulunan bucakların olanaklarından faydalandırılacakları gibi, gide
rek özendirme yolu ile ve belirli bir zaman süresi içinde daha az 
nüfuslu köylerde örgütlenme gereksinimi belirecektir.

Hızlı bir örgütlenmeden sonra, uygulama nasıl olmalıdır;
Bucak ve ikibine yakın nüfuslu büyük köylerde gençlerin spor 

yapabilmesi için, tesis, öğretmen ve paraya gereksinme duyulacaktır. 
Tesis genellikle ilkokulların bahçelerinde yada çok yakınında açık 
hava tesisleri olacaktır. Başlangıçta, basketbol, futbol oynamaya 
ve çayır güreşi yapmaya uygun düzlükler yeterlidir. Ders saatlerinde 
ilkokul öğrencilerinin yararlandıkları bu tesislerden, ders dışı 
saatlerde de yetişkin ve köy odalarında örgütlenmiş ve köyün ismini 
taşıyan gerçek spor kulübü sporcuları yararlanacaklardır.

Gençleri spora alıştırabilmek işin örgütlenme gereklidir. 
Örgütlenme ise tesisi yaratır. İlkokul öğretmenleri de öğretmen 
okullarında yetişmeleri gereği, köy gençlerinin antrenörlüğünü 
yapacaklar, güreş, voleybol, basketbol, futbol ve atletizm çalış
malarında önderlik edeceklerdir.

Yasa gereği, Valilerce köy bütçelerine ilave edilen ödenek
lerle basit spor araçları bağlanacaktır.

Hızlı bir örgütlenme ile bu güne kadar gerçekleştiri3anemiş 
olan bir beden eğitimi ve spor anlayışının köylere kadar tüm halka 
ulaştırılması, köylerde ve köyler arasında düzenlenecek geleneksel 
spor yarışmaları ile halkın seyir şevkinin geliştirilmesi, moral 
yükseltici bir etken olarak görülmektedir.

İl ve ilçe merkezlerinde düzenlenecek seminer ve kurslarda, 
örgütlenme, çalışma, yardım ve kontrolün ama kuralları ilgililere 
duyurulur. Ve böylelikle de bir beden eğitini ve spor seferberliği 
gerçekleştirilmiş olur.

F- SİLAHLI KUVVETLERİMİZDE BBDEH EĞİTİMİ VE 5POB:
3530 Sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 22 nci maddesine göre 

Beden Terbiyesi İşleri kışlalarda Killi Savunma Bakanlığı tarafından, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce tesbit edilecek esaslar dairesin? 
de tanzim ve takip olunur. Bu maksatla, Genel Kurmay Başkanlığında, 
Beden Terbiyesi işleriyle meşgul olmak üzere bir Beden Eğitim, ve



Spor Şubesi Müdürlüğü kurulmuştur." Ayrıda,
Silahlı Kuvvetler iç hizmet hanununün 43 nüü maddesinde 

"Silâhlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıt'a, karargah ve kuruluları 
içinde amatör âsker-i spor kulüpleri kurmaları ve kulüplerde faaliyet
te bulunmalanı caizdir» Bu kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve mura
kabeleri Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak hususi talimat 
hükümlerine göre olur." ifadesi yer alır.

Yukarıda belirtilen her iki yasa hükümlerine göre Silahlı 
Kuvvetlerimizin, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile, 
jandarma Gehei Komutanlığının en küçük birlik, Karargah ve okuluna 
kadar, tdm ünitelerinde beden eğitimi ve spor çalışmaları arzula
nan düşeyde olup, hdr geçen gün kendi içinde yanilSnme ve aşama 
yapabilme durumundadır.

Ülkemizin geri kalmış yörelerinin okuma olanaklarından yoksun 
gençlerin silah altına alınmalarıyla başlayan iki yıllık hizmetleri 
süresince,- fikri olduğu kadar beden yapılarında da beliren gelişme 
gereği, terhislerinden sonra ülke ekonomisine Olan katkıları, önoe- 
siyle kıyaslanmayacak kadar yüksek olmaktadır,

î§ çevrelerinin, işçi ve memur alımında, "Askerliğini bitirmiş 
olmak" koşulunu aramalarının baş nedeni, gelişmenin ve ış verimi 
arttıracağı görüşüne dayanmaktadır.

Silahlı Kuvvetlerimizde Astsubay okullarında, liselerde, 
harpokullarında sürekli olarak yürütülen Beden eğitimi ve spor faa
liyetleri ile, kıtalarda görev alan subay ve astsubaylarımız, geli
şen teknolojiye uygun biçimde yetişmeleri sonucu, spor-ların uygu
lanması ve yaygınlaştırılnasında güçlü birer önder olmaktadır.

Hangi dönemde olursa olsun, Silahlı Kuvvetlerimiz olanakları 
ölçüsünde sporda bilimsel çalışmayı hedef alan bir beden eğitimi ve 
spor okulunu kurmayı ve geliştirmeyi ihmal etmemiştir.

Silah altına alındıkları devreye kadar spor yapabilme olanak
larından yoksun,özellikle kırsal yörelerden gelen gençlerine asker
lik bilim ve tekniğinin becerilerini kazandırabilmek sanıldığı kadar 
kolay değildjr. Kışlalarda da toplu olarak yaşayan askerlerin, gün
lük eğitim programları içinde her sabah, belirli bir süre beden eği
timine tabi tutulmaları, giderek kendilerince becerilerinde geliştik
lerini görmeleri ve bu yolda alışkanlık kazanmaları, sohra ki iş 
hayatlarının yararına olmaktadır. Gerçekte bu gençlerin askerlikle
rinde geçen bu bedensel eğitimin zaman kaybını, daha askere alınma
dan bulundukları kesimlerde yetişmiş olmakla gidermek mümkündür.



Güvenilir bir lider olarak yetiştirilen genç subay ve ast
subaylarımız, kendi okulları ve yaşantıları arasında olduğu kadar, 
diğer kuruluşların okulları arasındaki yarışmalara katılmak sure
tiyle arkadaşlık duygularının pekiştirilme s inde sağlanan sonuçla**- 
la, becerilerinin geliştirilmesinde önemli ortamı da yaratmaktadır# 
lar.

Silahlı Kuvvetlerimiz yurt içi spor faaliyetlerine katılmak# 
la yenitmeyerek, 25 yılı aşkın bir süreden beri üyesi olduğu ulus
lararası askeri spor konseyinin çeşitli dallardaki spor yarışmaları
na ekipler göndermek suretiyle ülkemizi yurt dışında temsil etmek 
görevini de yerine getirmektedirler.

Tarihinde arka arkayafutbol güreş dalında dünya şampiyonluk
ları kazanmış atletizm, boks, basketbol ve voleybol'da ferden iyi 
dereceler, ekip halinde ikinci ve üçüncülükler elde etmiş olan asker 
sporcularımızın kimlikleri dünya milletleri arşivlerinde de^ saklıdır.

Çeşitli spor dallarındaki asker hakemlerimizin yurt içinde 
olduğu kadar yurt dışındaki yarışmalarda da görev almaları, kendi
lerini onurlandırması yanı sıra, spor tekniğinin değişmekte ve yeni- 
lenmekte olan gelişimlerini de ülkemize aktarmalarına neden olmak
tadır.

Kıbrıs Barış harekatındaki başarısıyla, Dünya'nm ilgisini 
çeken Silahlı Kuvvetlerimizin sportif çalışmalarına daha üst düzeye 
çıkarabilmek için her mevsim ve her bölgede yararlanılacak tesis 
yapımına önem verilmelidir. Beden Terbiyesi Kanununa göre, 500 den 
fazla memur ve işçi çalıştıran müesseselerin tesis yapma zorunluluğu 
Silahlı Kuvvetlerimiz içinde geçerlidir. En az, alay tümen merkezle
rine karabiik modeli spor salonları yapımı plâna alınmasıyla yetkili 
ve ilgili kuruluşlarca desteklenmelidir.

9 - CEZA EYLERİNDE BEBEK EĞİTİti VE SPOR;
Ceza Evlerinde toplu halde bulunan yurttaşlara Beden Eğitimi 

ve Spor yaptırabilme yollarını aramayı lüks bir uğraşı saymak doğal 
olabilir. Ancak, daha 1938 yılında Beden Terbiyesi Kanununu çıka
ranlar hükümlü yurttaşlara da spor yaptırabilmek için ilgili kuru
luşlara yasal görevler vermişlerdir. Ceza evlerinin yukarıda belir
tilen son derece kötü koşulları içinde, kanunun emrettiği yükümlü
lükler nasıl gerçekleştirilecektir.

Beden Terbiyesi yasası, "Ceza evlerinde Beden Terbiyesi işle
rinin, Genel Müdürlükçe saptanacak esaslar dairesinde Adalet Bakan
lığında kurulacak Beden Terbiyesi Müdürlüğünce düzenlenip takip edi
leceği" hükmünü getirmiştir.



1938 Yılının, "bugün için bile modern ve yararlı olan gürüşü Bedense 
yeterince ve etkin biçimde uygulanamamıştır, juygulanacak bir yön- 

: temle ", ceza evlerinde Beden Terbiyesi uygulama alanına alınabilir. 
Bakanlar Kurulunda destek bulunması ve Adalet Bakanlığının bu konuyu 
görev sayması koşulu ile başarıya ulaşılabilir. Birçok Avrupa ülke
lerinde olduğu gibi, sporun etkisinden yararlanmak için önoe kendi 
aralarında,,giderek çevre ekipleri arasında yarışmalara katılmak 
suretiyle, seyircilerin gösterdikleri sempatiden faydalanmak ola
nağı yaratılacak ve öylelikle mahkumlar toplumdaki yerlerine dönüş
lerinde alışılmış olan komplekslerden de kurtulmuş olacaklardır.

Ceza evleri, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve bunların dışın
da kalan yaştaki hükümlülerin bulunduğu mahallerdir. Çeşitli koppleks 
lerin etkisiyle moralleri bozulmuş suçlu yurttaşları! kazanabilmek 
için yöneticilerin insancıl tutum ve davranışları önem kazanır. Be
lirli ceza evlerinde, geçmişteki uğraşıları gereği hükümlülerin 
çeşitli sanat kollarında verimli eserler meydana getirerek ve de 
çalışmaları yaparak boş zamanlarını değerlendirdikleri bir gerçek
tir. Ancak, planlı, sürekli ve verimli bir çalışma için örgütlenme 
esastır.

■Adalet Bakanlığında, Beden Terbiyesi Yasasına göre bir Beden 
Eğitimi Müdürlüğü kurulmalıdır. Bu müdürlük Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü ile işbirliği halinde hazırlayacağı plan ve programları 
illerdeki Ceza Evleri Müdürlüklerine uygulama için gönderilecektir. 
"Valiler, yasa gereği, illerde, Beden terbiyesi Bölge Başkanlığı gö- 
reifi- ile de yükümlüdürler. Bölgenin antrenör, hakem, tesis ve diğer 
olanaklarıyla «eza evleri müdürlükleri desteklenmek suretiyle, hüküm
lüler örgütlendirilerek, Beden Eğitimi çalışmaları sürdürülür, uygu
lamada zorluk çıkmayacaktır. Örgütlenmeyi Adalet Bakanlığının benim
semesi yeterlidir. Beden Terbiyesi(Merkez örgütü, | il örgütü ve adalet 
bakanlığı “üçlüsünün işbirliği ile sorun kısa zamanda çözümlenebilecek
tir. '■

V L E- EMUİYET KEStUtlIPE BEDEK EĞİTİMİ VE SPOR ,

Emniyet kesiminde beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle 
etkin ve yaygın bir uygulama mevcut değildir. Oysa, emniyet men
suplarıma ve özellikle toplum polisi eğitim merkezlerinde saha, 
tesis oyun yerlerinin yapılması ve kurum içi faaliyetlerin yapıl- 
nası yararlı «laeskUe*



î* ya Stes

Türk sporunun bugün için en verimli kaynağı saydığımız 
kulüplerimizin sorunlarını dile getirdiğimizde şöyle söyle
yebiliriz.

Gelir kaynakları yoktur, toplum ve devlet görevini yap
mamaktadır.

Kulüplerimizin halka ilişkileri zayıftır. Lokalleri 
yoktur. Uygunsuz yerlerde barındıkları için halkın gözünde 
daha da sevimsizleşmektedirler.

Yeterince teknik adama sahip olmadıkları için, sporun 
kitleye dönük dallarına yöneİçmemektedirler. Sadece futbolu 
benimsemektedirler, Yabanoı antrenör, ancak profesyonel dalı
Olan kulüpler için geçerlidir.

Amatörlerin bugün Sakatlıklarını tedavi ve kontrol et
tirmek olanakları bulunmamaktadır.

Gençlik kulüpleri, bir büyük tutku uğruna çoğalmış, bu 
tutku ile ayakta durmaktadırlar. Çevrelerinden, yardım ve 
destek görememektedirler. Devlet ise bu kulüplere karşı göre
vini yapmamaktadır. Kulüplerin, 1630 sayılı Dernekler Yasa
sının dar kapsamı içine alınmasına seyirci kalan devlet, bu 
kulüplerin bir tutku uğruna, çevre incelemesi ve ihtiyaç 
planlaması yapılmadan çoğalmasına rağmen onların çağdaş ni
teliğe dönüşmesi için deSteklenememiş, teşvik etmemiş, yeter
siz organizasyonlarla yılları tüketmiştir.

Bu durumda, kulüplerden belirli koşullara uymaları is
tenmeden, önce, onlara yardım edilmeli, sporumuzun kaynağı 
kabul edilerek deş teklenme! i i f$>İy!fik edilmelidir.



Spor kulüpleri» bugün okullardan daha düzenli ve disip
linli kaynağımızdır. Yeterli teknik adamları ve tesisleri ol
mamasına rağmen» sporumuza uluslararası düzeyde eleman yetiş
tiren kurumlar spor kulüpleridir» Bu nedenle sporumuzun» 
özellikle amatör sporun sorunları derken» kesinlikle amatör 
dallarda uğraşan spor kulüplerimizin sorunları; anlaşılmalı
dır» Aslında» okullardaki spor ve kulüplerdeki spor sorunları 
aynı düzeyde ve hızda çözümlenmeli» iki kaynak birbirlerine 
yaklaştırılmalıdır.

Dernekler Yasasının 50» maddesi kulüpler için bir so
rundur» Bu madde spor kulüpleri lehine mutlaka değiştirilmeli
dir»

Ayrıca» hızla bir spor yasası çıkarılmalı» devletin ve 
toplumun güçlerinin görevleri» bu yasada açıkça belirtilmeli
dir.

Belediyeler» semtlerde uygun arsalarını tahsis etmeli» 
buralarda semt kulüplerinin birer lokale kavuşmaları böylece 
çevrelerinden destek görebilecek uygun bir ortama ulaşmaları 
sağlanmalıdır.

Beslenme elbette büyük bir sorundur. Bunun bütün insan
larımızın beslenme sorunundan ayırmamız bugün için mümkün de
ğildir. Bölgelerin Merkezle ve kulüplerle bağları aşım dere
cede kopuktur.

Çalışma alan ve sahaları amatörlerini gelirden sonra en 
büyük sorunudur.

Bölgelerdeki tesislerden tam olarak yararlanılmamakta 
bunun için dengeli bir planlamaya gidilmemektedir. Özellikle, 
Milli Eğitim Bakanlığına ait spor salonlarından, iki bakanlık 
arasındaki protokole rağmen amatör kulüplerin yararlanmaması 
açıklanması zor bir durumdur.

Federasyon Başkanı ve spor ajanlarının seçimi o dali .ar
da uğraşan kulüplerin görüşü alınarak yapılmalıdır.
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A- Beden Eğitimi ve Spor Uygulaması

Bugün beden eğitimi ve spor kavramanın, gelişmiş 
ülkeler diye nitelendirdiğimiz ülkelerde bireyin, dolayısıyle 
toplumun ruhsal ve bedensel gelişimini sağlamada en etken bir 
araç olarak kullanıldığı inkar edilemez örneklerle ortadadır.

Çağdaş Ulusların beden eğitimi ve spor konusunda, 
kendilerine örnek alabileceğimiz düzeye gelmeleri ulaşılmaya^ 
cak bir hşdef değildir. Ancak, bu amaca ulaşmak ekonomik ola
nakların yanında uzman kadroların bilimsel ölçülere ve yurt 
gerçeklerine uygun biçimde yetiştirilip görevlendirilmesi ile 
mümkündür. Ve Eğitim Enstitülerine bağlı beden eğitimi bölüm
leri spor akademileri Türk sporunun içinde bulunduğu sorunlara 
çözüm getirecek kuranlardır.

\

Ancak, yukarıda saymış olduğumuz bu kurumların ayrı 
bakanlıklara bağlı olması, değişik amaçlarla ve değişik müfre
datlarla eğitim yapmaları ve statü farklılıklar _ sonucu, deği
şik görüşe sahip ve birbirleriyle çelişkili spor uygulayıcısını 
oluşturmaktadırlar. Bu değişik görüşün spora yansıması da eği
tim bütünlüğünü zedelemketedir.

Türkiye'de bugün, sporun çeşitli disiplinlerindeki 
randıman yaşlarını içeren 14-24 yaşları arasındaki 6-7 milyon 
gencin ancak fi 10'nu okullarımızda diğer # 90 nı ise okul dı
şında kalmaktadır. Büyük bir çoğunluğun spor yapma ihtiyacını 
ve rekortmen sporcu yetiştirme sorumluluğunu Gençlik’: ve Spor 
Bakanlığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü federasyonları.ye 
bölge temsilcilikleri marifetiyle yerine getirmektedir. Fede
rasyonlarda ve bölge temsilciliklerinde görev alan kişilerin



çoğu örgün eğitimden geçmemiş yani bir spor okulu bitirmemiş 
kimselerdir. Sporda bir ekol kuramayaşımızın, Uluslararası 
yarışmalardaki başarısızlıklarımız ve istikrarsızlıklarımızın 
nedenlerinden birisidir.

Uluslararası yarışmalardaki başarısızlıklarımızın ne
denleri başında, üzerine eğilinmeyen fakat aslında en önemli 
etken olan sporun her dalında uzman kişiler yetiştirilmemiş 
olması ve spor ile uğraşan kişilerin tabanının genişletilmeyi- 
şidir.

I- Okul Öncesi eğitim kuramlarında, uygulama 
II- İlkokullarda uygulama 

III- Orta dereceli okullarda uygulama 
IV- Yüksek dereceli okullarda uygulama
V- Yetişkinlerin eğitimi uygulaması

I- Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulama
Kapsam : 4-6 yaş çocukların Beden Eğitim Eğiticisi s

Nerden çıkışlı olduğu: Kız meslek lisesi çocuk bö
lümü mezunu olmalı, en az iki aylık kumandalı olmayan oyunlarla 
ilgili kurslardan geçmeli, şimdi ye kadar açılmış ve bundan 
sonra açılacak ana okullarına atanacak öğretmenlerinde bu kurs
tan geçmesi gereklidir.

Bu kurslar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eği
tim Bakanlığınca müşterek organize edilmelidir.

Özel yeteneği tespit edilen çocuklar çevre özellik
leri ve çevrenin sportif olanakları (tesis,öğretici) düşünüle
rek oyunlarla yetiştirilmelidir. Bu çalışmalarda ana olculu 
öğretmenlerine eğitimdinitelikte hazır bulunmaları gerekli
dir. Fazla çalışma karşılığı olarak Beden Terbiyesi Bölge büt
çesinden ödenek ayrılmalıdır.



2- İlk Okullarda uygulama ; İlkokul öğretmenleri, 1971 
den bu yana yeteken sınavlara ile seçilip mecburi hizmet ile 
yükümlü olmayanlar 21 er günlük iki kurstan geçiyor ve ilkokul
lara beden eğitimi öğretmeni oluyor. 21 günlük kuralar kısa 
süreli ve çok yönlü olduğu için yetersiz ve amaca ulaşır bir= 
nitelik taşımamaktadır. Oysa, öğretici yönünden en mühim dev
re olan bu yaş çocuklar (7-13) eksik ve yetersiz kişilerce 
yanlış eğitilmektedir. Bu kursların amacı gerçekte, ilkokul
lardaki Beden Eğitimi derslerini okutmak ve çocukların bedeni 
çalışmalardaki faaliyetlerine cevap vermek üzere eleman yetiş
tirmektir. Oysa bugünkü uygulamalar göstermiştir ki,t köyden 
şehire gelmek ve daha iyi bir okulda çalışmak ihtiyacında 
olan öğretmenlerin katıldıkları bir kurs niteliğini taşımak
tadır. Sonuç olarak bugünkü istenen ve beklenen eğitim ve öğ
retim yapılmamaktadır diyebiliriz. Çünkü :

a- Kurslara katılacak aday eğitici ve öğreticilerin 
seçimi gereği gibi yapılmıyor.

b- Sınavlara katılanlar genellikle mecburi hizmet 
yükümlülüğü olmayan öğretmenlerden oluştuğu için yaş ortala
ması yüksek ve verimlilik düşük olmaktadır.

c- Kurs süresi az ve program çok yüklü olduğundan 
temel eğitim verilemiyor, (Anatomi-Fizyolo ji-Spor Fizyolojisi, 
Spor psikolojisi, spor felsefesi, Beslenme vb.)

Bu nedenle 4. beş yıllık kalkınma plânında yar ve
rilmesi teklif edilen hususlar şunlardır.

1- Öncelikle ilkokullara Beden eğitimi öğretmeni 
yetiştiren okullar açılmalıdır. Bu okulların şehir merkezlerin
de bulunan tesis ve araç gereç yönünden yeterli, öğretmen li
selerinin bünyesinde olması uygundur.



Öğretim süresi iki yıl olmalıdır. Bu okullarca alı
nacak öğreticiler sportif yetenekli sınava tabi tutulmalı vs 
tek sözlü sınavla da seçilmelidir.

Alınacak öğrencilerde yaş ortalaması sınırlı tutul
malıdır. Örneğin (18-22) yaş,

2- Bu okullardan mezun alınıncaya kadar bugün uygulan
makta olan kurs yöntemi geliştirilerek daha verimli hale ge
tirilmelidir. Bunun için;

a. Kurslara çağrılacak öğretmenlerden mecburi hiz
met yükümlülüğü kaldırılmalıdır. Böylece daha geniş ve yete
nekleri öğretmenlerin kurslara katılmaları sağlanmış olacak
tır.

b. Kurs süresi ikişer aylık üç dönem halinde olmalı
dır. Kurs programları buna göre geliştirilmelidir.

c. Bu kursları bitirenler ile daha önce bu hakkı 
kazanmış olanlar ayrıca yetiştirici kurslara çağrılarak sınav
dan geçirilmeli ve kazananlara asil ilkokul beden eğitimi öğ
retmenliği diploması verilmelidir.

d. Özel spor yeteneği olan ilkokul çocukları B.T.B. 
Müdürlüklerinin kadrolu öğreticileri tarafından yetiştirilme
lidir.

3- Orta Dereceli Okullarda Uygulama : Bugün orta dere
celi okullarda Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, İstanbul Eğitim 
Enstitüsü çıkışlı Beden eğitimi öğretmeni unvanı verilmiş dip
lomalı öğretmenler görev yapmaktadırlar. 1976-1977 Öğretim yılı 
sonunda Buca Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü de jnezun 
verecektir. Bunlardan başka Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor



Akademisi ile İstanbul Anadolu Hisara Spor Akademisi, Manisa 
Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksek Okulu da 1977-1978 Öğretim yılından itibaren 
uzman Beden Eğitimi öğretmeni, Antrenör ve spor idarecisi 
mezun vermeye başlayacaktır.

Bu arada beden eğitimi ve spor eğiticisi belgesi olan 
göçmen olarak yurda gelmiş kişilerle askerlikten emekli olmuş 
kişilerde bu görevi yürütmektedirler. Ayrıca boş geçen dersle
ri çeşitli kurumların yöneticileri ve ilkokul beden eğitimi 
öğretmenlerinin bir kısmı ile ders dolduramayan yabancı dil, 
Türkçe, sosyal bilgiler, müzik, resim öğretmenleri de beden 
eğitimi öğretmenliği yapmaktadır Netice olarak bu kadar deği
şik ortamdan gelmiş değişik nitelikteki kişiler, istenilen 
amaca uygun ve genel eğitim bütünlüğünü sağlayıcı bir uygula-

Bu konu ile ilgili aşağıda, orta dereceli okullarımız
daki beden eğitim derslerinin kimler tarafından işlendiğini 
gösteren bu istatistiki tabloya baktığımız zaman sporda eği
tim bütünlüğünün sağlanamamış' olduğunu açıkça görmek mümkün
dür.

- İlkokul öğretmeni 1537 kişi $> 30
- Branşı Beden Eğitimi 

olmayan orta dereceli
okul öğretmeni 2664 " 1» 52

- Beden Eğitimi Öğretmeni 893 " i* 18
5Ö94 100 —

Hatta toplumda bu uygulamanın sonunda genel eğitim
den beklenen başarı sağlan amamaktadır. Şöyleki; bugünkü eğitim 
dttaeni içinde bir öğrencinin nazari derilerinden başarılı olar- 
bilmesi için boş zamanlarında da devamlı ders çalışması gerek
mektedir. Oysa, bir saatlik beden eğitimi dersinde sporcu 
gğren.çi yetiştirme imkanı olmadığı için ders dışı boş zamanla
rını spor ve diğer sosyal etkinliklerine ayıran öğrencilerin 
olduğu da bir gerçektir Bu tip öğrenciler Gençlik ve Spor 
Bakanlığının yoğun çalışması karşısında daha da azmaktadır.



spor ve diğer sosyal etkinliklerine ayıran öğrencilerin olduğu da 
bir gerçektir. Bu tip öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığının yoğun 
çalışması karşısında daha da artmaktadır.

Görülüyorki bir okulda: ders dışı boş zamanlarını nazari 
dersleri çalışmakla geçiren öğrenci ile boş zamanlarını sportif 
etkinliklerle geçiren iki öğrenci tipi oluşmaktadır.

. Bu ise eği
timin temel amaçlarına aykırı olduğu gibi sporcu öğrencileri zor 
durumda bıraktığından gikri eğitim ile beden eğitimi çalışması ade
ta birbirleriyle çatışmaktadır.Böylece okullarda spor genel eğiti» 
min üzerine yük olmaktadır. Bu sonuç Milli Eğitim Bakanlığının, 
Gençlik ve Spor Bakanliğinin yoğun çalışmalarının yarattığı alter
natife ayak uyduramamasından meydana gelmektedir.

Bu durumda Killi Eğitim Bakanlığı müfredat programı üzerin
deki derslerin geçerliliğinin yitirmişjkonularınıatarak, beden eğitimi 
dersinin sayısını artıracak yöntemler araştırılmalıdır.

Orta dereceli okullarda Beden Eğitimi öğretmenleri çok yönlü 
sportif etkinliklerle meşgul olma zorunluluğunda bırakılmaktadırlar. 
Hatta bu sebepten haklı olarak Beden eğitimi öğretmenleri ders dışı 
çalışmaları değerlendirilmediğinden 1 saatlik beden eğitim dersini 
de okulunun sportif etkinlikleri ile geçirmektedir. Bu sebepten sa 
dece sportif etkinliklere yatkın olan öğrencilerle ilgilenilmekte 
diğer öğrenciler pasif bırakılmaktadır. Buda kitle sporuna yenilik 
olması gereken spor politikasının okullarda bile uygulanamadığını 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle eğitimin asıl amacı olarak oluşturulan 
sağlıklı ve sağlam karakterde vatandaş yetiştirilme ilkesi gerçek- 
leşmemektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin değeri, okulunun okul- 
lararası yarışmalardaki temsil gücüy]e ölçüldüğünden onları doğal 
olarak böylesine yanlış ve dersin amaçları ile gelişen bir branş 
çalışmasına itmektedirt denilebilirka, eğitimcileri, salt öğretici 
olmaya yöneltmektedir.

Devletimizin eğitimciyi yetiştirmesinden beklenen amacın ger- 
çekleşabilmesi için her şeyden önce bu amacı besleyen ilkelerin sar
sıntısız! işletilmesi gerekmektedir. Oysa pratikte bunu görmek pek 
mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 4*5 yıllık kalkınma planı içerisin
de yapılması gereken işler şunlardır:

a. Orta dereceli okulların beden eğitimi dersi sayısı ilk 
planda "Üç" olarak saptanmalıdır.

b. Beden Eğitimi dersinin 3ayısı artırılırken Beden eğitini 
ve spor formasyonunu tam olarak kazanmış öğretmenlerin eksikliği de



aynı sananda giderilmelidir. 3u 4*5 yıllık kalkınma planı döneminde 
beden eğitimi/jefîf;ı?ii kurumlar arasında eğitim birliğine varıl
malı ve ortak program uygulama ile kapasiteleri artırılmalıdır.

c. Ülkemizde oluşan sporcu potansiyelinin nicel ve nitel 
artışında çok büyük emekleri olan ve kendilerinden daim çok yararla
nılması gereken beden eğitimi öğretmenlerinin ders dışı çalışmalar 
rımn değerlendirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü 
bu günlük uygulama biçimi öğretmenlerimi pasif bir çalışma ya doğru 
göt 'örnektedir.

d. Beden Eğitimi Öğretmenleri belirli zamanlarda branş 
kurslarına çağrılarak yeni bilgiler kazanmaları sağlanmalıdır.

a. Beden eğitimi öğretmenlerinin çabuk yıpranmaları dikkate 
alınarak erken emekli olma hakları verilmelidir. Ve bir hizmet yılına 
karşı 18 aylık hizmet yapmış sayılmalıdırlar.(Teknik öğretim, polis, 
milli savunmada olduğu gibi)

f. XI Herkeslerinde branşlaşmış beden eğitimi öğretmenlerinin 
bir lider öğretmen başkanlığında bulunması sağlanmalı veya 1 beden 
eğitimi öğretmeni yanına 4-5 branşta öğretici (uzman -antrenör) ve
rilmelidir.

Ülkenizi temsil eden sporcularımızın yetiştirildikleri kay
nak olan bölge okullarımıza böylelikle daha iyi nitelikte çalıştı
rıcıların gönderilmesi sağlanmış olacaktır.

g. 3eden eğitimi ve spor hizmetlerinde çalıştırılan eğitim
cilerin tektip formasyondan geçmelerini sağlayacak önlemler alınma
lıdır.

Spor akademilerinden mezun olanlar ile eğitim enstitüleri 
bünyesinde bulunan beden eğitimi bölümlerinden mezun olanların'da 
bir takım anlaşmazlıkları olacağı ve bu anlaşmazlığın en azından 
birbirleri ile olan yardımlaşma ve dayanışmayı ortadan kaldıracağı, 
aralarında merfi bir rakabetin doğacağı, birbirlerini engelleyici 
bir takım uygulamalarda bulunacakları da çok açık ve seçik görülmek
tedir. Tüm bunlardan zarar görecek yine Türk sporu olacaktır.

Yukarıdakısaca belirtilen mahsurları ortadan kaldırmak, 
sporun her dalında uzman kişilerin yetişmesini sağlamak ve kadroyu 
genişletmek, en yararlısı kendi öz benliğimize uygun spor branşla
rında belli bir ekol geliştirmek ve takiP etmede her yaştaki çocuğa 
aynı yöntemi uygulayacak ve aynı kültürü almış spor uygulayıcılarını 
yetiştirmek amacıyla; bugünkü spor akademileri ile, eğitim enstitü
leri bünyesindeki beden eğitimi bölümleri birleştirilmelidir.



Bunun için: Beden eğitini bölümleri ile Spor Akademileri 
aynı statüye uydurulmalıdır. Bıj yapılmadığı taktirde sporun bir 
branşında teknik öğretici dufymunda olanlarla spop etkinliklerinin 
tümünü kapsayan bilgiye ŞŞİî-j-g şğitici kişi arasında haksız bir sür
tüşme ve dengesizlik ysfatılacaktır. Bu farklılığın kalkması için 
beden eğitimi bölüm|eFide akademik öğretime kavuşturulmalı eski me
zunlarına kısa süreli kurslar açarak eksik yönleri tamamlat ıharak 
aynı seviyeye gşlaşlşri sağlanmalıdır. Akademilerin henüz neşun ver 
memiş olması birleştirilme işlemini en seri bir şekilde yapmayı
gerektirmektedir.

Sgrçr akademileri birleştirildikten sonra müççsrafe; olarak- 
Türk sporusun amaçlarına yönelik ve bu amaçları gerçekleştirecek 
uzman kadprçlar yetiştirmek için müfredatlarını hazırlamalıdırlar.

=: Şimdiye kadar mezun olan eğitim enstitüleri mezunlarının 
öğrenimlerini kredi ile değerlendirip onlara diledikleri taktirde 
okuma elrçnağ^. verilmelidir.

- Spor Akademileri ve beden eğitimi bölümleri birleştirilip 
4 serçe süre ile "8 sömestre" öğrenimi devam et»neli ilk 2 sene sonun
da Ijrçmel eğitime beden eğitimi öğretmeni, 3'çü, senenin sonunda orta
öğretime beden eğitimi, 4 ncü senenin sonunda uzman kişiler "ihtisas 
elemanı" olarak yetiştirilmelidir.!

Si, Eğitim ve öğretim arasındaki gelir farkı bugüne kadar öğ
retici lehine çalışmıştır. Ye eğiticilerin öğretici karekteri kojrnıa- 
larmada 'eden olmuştur. Bu fark giderilmelidir.

Okullarda uygulamaj Eğitim enstitülerinde yurt 
dışına çıkarak ihtisas yapmış öğrenim görevlilerinin yanında asis
tanlık neticesi asistan olarak çalışıp öğretim üyeliği for
masyonunu kazarçmış kişiler ile tayinlerle gelmiş kişiler bulunmak
tadır. Bunun dışında işer fakdijte ve yüksek okullarda organizatör 
niteliğinde spor eğitigfilessi ve beden eğitimi öğretmenleri görev 
yapmaktadırlar.

Çözüm yolları: Üniversite ^Akademi ve yüksek okullarda okuyan 
öğrencilerimiz spor etkinliklerine yararlı olacak ve boş zamanlarını 
eğitim ve öğretim dişırçüâ geçirilmesini sağlayacak uzman kişiler ye
tiştirilmelidir. Gençlik kültür, merkezleri çoğaltılması ve Üniver
site, yüksek okul öğrencilerinin bu merkezlerde sportif etkinlik
lere yöneltilmesine çalışılmalıdır. Ye hatta Milli Eğitim Bakanlığı
nın Halk Eğitimi Müdürlükleri spor etkinlikleri konusunda uzmanlaş
mış ve kadrolu öğretici eğitici ve yöneticilere sahip olmalıdır.



5 - Yetişkinler Alanında uygulama: Halk Eğitin Merkezleri,
Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri amatör spor kulüpleri avcılık, atı
cılık ihtisas kulüpleri ile görevi yüklenmiş görülmektedir. Amatör 
sporlar olarak nitelenen 22 federasyon halinde faaliyet gösteren 
sportif etkinlikler bölgeleroe düzenlenen yarışmalara dayandırıl
maktadır. Oysaki tabana dönük ve büyük kitleyi içeren çalışmalar 
yapılmamaktadır.

Okul dışı gençliğin ve yetişkinlerin beden eğitimi ve spor 
ile güzel sanatların diğer dallarında (müzik,tiyatro,folklor,resim) 
yararlanması, vatandaşlık eğitiminin sağladığı değerler açısından 
bir zorunluluktur. Bunun için halkla en yakın ilişkisi bulunan öğret
menlerin bu yetenek ve becerilerle donatılması gerekmektedir. Kitle
ye spor yaptıracak müzik eğitini verecek mahalli ve milli oyunla
rını oynatacak tiyatro bilgisi vererek boş zaman eğitimi yaptıracak 
durunda olan tek kişinin köye giden öğretmen olması gerekir. Oysa 
bugünkü uygulama biçiminde bunu görmek olanaksızdır. Çünkü ilkokul 
öğretmenlerine bu niteliklere kavuşabilmesi için yeterli eğitim ve
rilmemektedir. Halkın bu gereksinmelerine cevap vermek bir kamu 
sorumluluğu olduğuna göre köylerinize varıncaya kadar bu nitelikte 
teknik eğitimci ve öğreticiyi, ayrı kuruluşlarda yetiştirerek köyü 
götürebilecek büyük harcamalar gerekmektedir.

Devlete yük olmadan hatta eğitim bütünlüğünü de zedeleme
den çözüm bulmak olanağı vardır. Bugün için yürürlükte olan öğret
men liselerinin müfredat programlarındaki bazı dersler ile bir çok 
konular gerekliliğini yitirmiş durumdadır. Yani, okulların kuruluş 
amacına uygun programlar yapılmamıştır. Üstelik öğretmenin kazandığı 
yetenek ve bilgiler gittiği çevrenin bugünkü sosyal ve ekonomik ge
reksinmelerine cevap verecek nitelikten de uzaktır. .Yani çevreye 
spor yapma alışkanlığını verecek, Müzik,Tiyatro ile boş zamanlarını 
değerlendirecek, folklor eğitimi yaptıracak olan öğretmen adaylarına 
ilgili derslerde bu eğitimi vermemektedir. Çünki bu derslerin sayı
sı yok denecek kadar azdır.

Genel Eğitim bütünlüğünün bozulmaması temel bir ilke ve 
eğitimi oluşturan diğer unsurlar arasında değer farkı olmaması ge- 
rektiğide bilimsel bir gerçek olduğuna göre bu açığın kapatılması da 
bir zorunluluktur. Bu nedenle öğretmene verilecek genel kültür bil - 
gisi, gideceği çevrenin kültür, gereksinmeleri ile çelişkiâoğurmamalıi 
dır.
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Gereksiz konulardaki bazı derslerin ders saati sayıla
rı azaltılarak beden eğitimi - Resim - Müzik - Beslenme ders
lerine ağırlık verilmelidir. Örneğin: Öğretmen liselerinde 
beden eğitimi dersi en az 8 saat olmalıdır. Bunun yanısıra 
tiyatro ve folklör için dersler konulmalıdır. Bu müfredat deği
şikliği yapılırken bir yerde ilk okullara çok sayıda spor öğ
reticisi aynı zamanda kazandırılmış olacaktır.

B. EÖİTtCİ VE ÖĞRETİCİ ELEMANLAR i

1934- öğrenim yılından günümüze kadar geçen 39 yıllık 
bir süre içinde 1500 beden eğitimi öğretmeni yetiştirilmiş, 
fakat, meslekte çalışanların sayısı 1150'ye düşmüştür. Oysa, 
yapılan planlara göre 12000 beden eğitimi öğretmenine gerek
sinme duyulmaktadır. Bu nedenle, kısıtlı olanaklarda da olsa, 
sporumuzun temeli saydığımız okullarımızda beklenen ve gereken 
çalışmalar yapılamamaktadır.

1972-1973 öğrenim yılında, eğitim enstitülerinde ancak 
101 beden eğitimi öğretmeni yetiştirilebilmiştir. Öğretmen açı
ğını kapatabilmek için yılda 1000 adet hesabiyle enaz 10 yıl 
beklemek gerekecektir. Bu sorunun çözülmesinde çok gecikilmiş
tir.

Öte yandan antrenör, manitör vb. elemanların yetersiz
liği de bilinmekle birlikte, bunların yetiştirilmesi konusun
da etkili ve yaygın bir eğitim faaliyetine ancak 1974 yılında 
başla nılabilmiştir.

Bu konuda alınacak tedbirler şunlar olabilir.



1. Sporda öğreticilik görevini yüklenecek olan kişi
lerin mutlaka akademik kariyerden geçmeleri sağlanılmalıdır.

2. Uzun süre sporcu olarak etkenlikte bulunupta öğ
retici kadrosuna geçmek istiyanler olduğu taktirde bunlarda fe
derasyonların (Spor eğitimi yapan kurumlarla işbirliği yaparak) 
kurslarında yetiştirilmelidirler,.

3. Öğretici durumunda olan kişilerin, sporcu psiko
lojisi, beslenme, anatomi, fizyoloji ve ekonomi bilgisi edin
meleri bir eğitim amacı içerisinde düşünülerek yerine getiril
melidir.

4. Çalıştırıcı ve öğreticiler için açılan bilgi ve 
yetenek kurslarında beslenme, ilkyardım, anatomi ve fizyoloji 
dersleri verecek öğretim üyelerine yer verilmelidir.

5. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara sportif ye
tenek ve beceriler kazandırmak için öğreticilik yapanlara ço
cuk psikolojisi ve çocuk gelişimi hakkında geniş bilgiler 
verilmelidir.

6. Spor branşları arasında ayırım yapmaksızın öğre
ticilik yapmakta olanların bilgi ve görgülerini artıracak ya
yın, film ve ameli örnekler gibi olanaklar sağlanmalıdır.

7. ‘Halk Eğitim Merkezlerinde kadrolu uzman öğretici
ler bulunmalıdır.

C- YÖNETİCİ ELEMANLAB i

1. Genel Durum î

Bugünkü işleyiş biçimi ile sporda yöneticilik bir 
çıkmaz içerisindedir. Devlet mekanizmasının diğer bölümlerinde 
yönetici olmanın bazı koşulları olmasına rağmen spor konusunda



bu söz konusu değildir. Denilebilirki spor yöneticileri ara
sında hemen her meslekten kişi vardır. Değişik spor anlayışı
na sahip olmaları oldukça doğal olan bu yönetici kadroların 
tek amaca yönelik hizmet götürmeleri de mümkün değildir. Beden 
Eğitimi ve Spor alanında aynı formasyona sahip olmayan yöneti
cilerin bir önceki ıçrgulama biçimine ters düşmesi ve kendi zih
niyetlerine göre etkinlik göstermesi kaçınılmazdır.

Bu nedenle;

1. Türkiye'deki tüm spor branşlarının organizesini yap
makta olan federasyonlar ile Genel Müdürlüklerin çalışma plan
larına denetliyecek, yol gösterecek ve diğer kamu ve özel ku
ruluşlarla olan bağlantılarda danışmanlık görevinin yürütecek 
olan bir "Beden Eğitimi ve Sgor Danışma Kurulu" öncelikle ye
niden düzenlenmelidir.

- Kurula atanacak kişilerde spor bilgisi olması aran
malıdır.

- Yurtiçi veya dışı yüksek okulundan bir çıkışlı olması 
şart konulmalıdır.

- Bu kurul'a seçilecek üyüler görgü ve bilgilerini art
tırmak, yeni bilgiler kazanmak, ayrıca spor organizasyonu hak
kında planlı bir çalışma yapmak üzere sporda ileri gitmiş ülke
lere kısa süreli olarak gönderilmelidir.

2. Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri işler duruma ge
tirilmelidir.

3. Profesyonel sporların etkinliklerini düzenlemekle gö
revli bulunan kamu yöneticilerden bu görevleri bırakmaları için 
gereken işlem yapılmalıdır. Çünkü profesyonel sporların organi
zesinden ve değişik sorunlarından sıyrılıp amatör sporlar hizmet 
etme olanakları kalmamaktadır.

4> Sporla ilgili bütün kurum ve kuruluşların yöneticile
rine sporla ilgili olan kişilerin atanmasına öncelik tanınmalıdır.



BEDEN TERBİYESİ VE SPOR TESİSLERİ 

YAPIM-BAKIM VE İŞLETİLMESİ





f,  BBDEK TERBİYESİ GBIİBL HÜDÜRLÜ&İKS AİT T5Sİ5LBK:

Spor faaliyetlerinin ve butıa imkan veren spor tesislerinin 
yurt sathına dengeli bir şekilde yayılması, sporun gençliğe ve kit
leye mal edilmesi amacıyla mevcut tesislerin tara randımanlı ve ger
çek potansiyeli ile halka açık bulundurularak işletilmesi ve hiz
metin devamlılığı ile yeni yapılacak tesislerin hizmet görmesi, 
çalışma programlarını aksatmadan sosyal-kultürel ve sportif faali
yetlere imkan verilmesinin ve bu meyanda tesislerin rasyonel bir şe
kilde işletilmesi hususlarını, kamu kuruluşlarına ait çeşitli tesis
lerin gençliğin boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla müşterek 
kullanılması (imkânlarının en iyi biçimde temini hususu işletme hiz
metlerine süratle ve vakit kaybetmeden ağırlık verilmesinin gerek
tirmektedir. Bu ihtiyaç kitlenin halktan gelen spor yapma ve boş za
manları değerlendirme isteği ve nüfus hareketlerinin tabii bir sonu
dur.

Tesisler rantabl değildir. Her yeni tesis işletme masraflarını 
bir miktar daha artırmaktadır. Tesislerden faydalananların zaruri 
giderlere iştiraketmemeleri|halinde verilen tahsisatlar tesisleri ayak
ta tutmaya yetmiyecektir.

Spor tesisleri yapımında ihtiyaça uygun planlı bir çalışma 
düzeni kurulmadığından tesisler değişik etkiler altında gelişi güzel ■ 
yerlere inşa edilmiştir '

İnşaasma karar verilen tesisin yapılacağı mahal hakkında 
(iklim, arazi yapısı, inşaat malzemesi, okul durumu, yaş grafiği, 
mesken kesafetii, şehrin gelişme istikameti, trafik durumu, halkın 
içtimai, iktisadi durunu) inceleme yapılamadan ve tesisleri kulla
nacak ünitelerin görüşleri alınmadığı için meydana getirilen tesis
ler istenen hizmeti görmekten uzaktır.

B —■ KAIIU VE KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERE AİT TESİSLER:
Spor teşkilatının dışında kalan teşekküllere ait spor tesis

leri yetersiz olup, mevcut tesislerde istenilen şekilde hizmete su
nulamamaktadır.

3530' Sayılı Beden Terbiyesi kanununun 21. maddesinde memur 
ve işçi sayısı 500 den fazla olan müesseseler, fabrikalar, ticaret- 
evleri vs. kjurumlar kendi personeline spor yaptırmak için spor sa
lonu yüzme havuzu ve tesisleri yapmaya ve antrenör tutmaya mecbur 
olmalarına rağmen kanunun bu maddesi işlerliğini devam ettirememek
tedir.





Hizmete açılan her dereceli okullar ile fabrika ve kuruluşlar 
hiçbir spor tesisini düşünmeden eksik olarak açılmaktadır. Dersanesiz 
ve laboratuvarsız okulu nasıl düşünemiyorsak, spor tesissiz okul ve 
fabrikayıdadüşünmememizgerekmektedir. Açılması planlanan okul ve fab
rika tesislerinin yanısıra spor tesislerininde ana hizmet binaBi 
içinde mütelâa edilmesi ve buna göre planlanması gerekmektedir. Bu 
düşünce benimsendiği taktirde spor teşkilatının ve devletin spor 
tesisi yükü '̂ >0 nispetinde azalmış olacak ve spor kitleye maledil- 
miş olacak,sağlıklı ve sportmen bir nesil yetiştirilecektir.

Kamuya ait mevcut spor tesisleri bugünkü atıl durumdan kur
tarılarak faal hale getirilip, gençliğin hizmetine sunulması büyük 
bir ihtiyaçtır. Müesseseleri tarafından işletilmeyen spor tesisle
rini spor teşkilatı ile ortak kullanma ve işletme suretiyle değer
lendirmek mümkün olacaktır.

Okullara ait elan spor tesislerinin boş zamanlarını değerlen
direbilmek için ortak kullanıma geçilmesi, tesisin değerlendirilmesi 
ve gençliğin hizmetine sunulması öncelikle ele alınmalıdır. Diğer 
kuruluşlara ait spor tesisleride bir program dahilinde ortak kul
lanıma tabii olmalıdır.

Kamuya ait bilumum tesislerden ortak |faydalanmak suretiyle 
kitleye spor yaptırabilme imkanlarının geliştirilmesi ve gençliğin 
boş zamanlarının değerlendirilmesinin temini;

1) Müşterek kullanılabilecek tesislerin bakım ve onarım 
tahsisatlarının yetersizliği,

2) Elektrik, su, yakacak tahsisatının kifayetsizliği,
3) Yeteri kadar temizlik malzemesi ile mesai saatleri dışın- 

da görevlendirilecek personel bulunmayışı,
4) Okul salonları genellikle müstakil değildir, okul bina

sının içinde bir bölüm halindedir. Bu nedenle salondan faydalanmak 
için okul binasının içinden geçilmesi gerekmektedir. Bu husus ida<j, 
rece sakıncalı görüldüğünden tahsis yapılmamaktadır.

l5) Okul idareleri okullarında mevcut spor yapmağa ve boş 
zamanları değerlendirmeğe elverişli bölümleri tahsis etmeye yetkili 
değildir,.

■ Okulların dışındaki kamu kuruluşlar; Genellikle mesai saat
lerinin dışında vaki tesis taleplerine olumlu cevap verememektedir. 
Tahsisi sırasında müesseseye maddi bir yük getirmeyecek voleybol, 
basketbol sahaları gibi açık hava tesisleri zaman zaman tahsis edi
lebilmektedir.



■ Bahsi geçen okul tesisleri ile kamu kuruluşlarına ait te
sislerin tah3is edilmesi halinde;

Tahsis anındaki çalışmalardan ve tesislerden sorumlu tutulacak 
personelin seçimi problem olmaktadır. Çalışmalarda görevlendirilecek 
antrenörlerle gerekli malzemelerin alımı, fazla mesai yapacak perso
nele ödenecek ücretlerin temini ile faydalanılacak tesis için veri- 
lecelc(zaruri giderler) kira bedellerini lcarşılıyacak tahsisatın 
temini vc ödeme şeklinin tesbit edilmesi,

Tesislerimizden faydalanmak isteyen kitle, süratle büyümekte
dir. Ancak bu kitle, faydalanmakta oldukları tesislere, verilen hiz
metten dolayı ücret ödemek eğiliminde değillerdi!1« Tesislerin bakımı, 
onarımı için yeteri kadar tahsisat mevcut değildir. îiesai dışı çalış
tırılacak personele jücret ödeme imkanı sağlanamamıştır.

Bakanlığımız ünitelerinde bulunan tesislerin boş zamanların 
değerlendirilmesinde ortaklaşa kullanılması tasvip gören bir husus
tur. Ancak tahsis yapılan, taraf tesiste dilediği gibi hareket et
mek ve malsahibi ünitenin iyönetrnelik ve talimatlarının dışına çık
mak eğilimini göstermektedir. Bu davranış kurulan bir nizamı bozar 
nitelikte olduğundan tahsis istekleri yerine getirilmemektedir.

c_ 1 TKSÎGLjKİN dağili;:i VE AHSA PROBLBULBRİ :
Tesis yapılması düşünülen mahallerin tesbitinden ve tesisin 

inşaasma karar verilmeden önce tesislerin kurulacağı mahallerde 
çok yönlü incelemeler yapıldıktan, tesisi hişmete verecek ünitelerin 
plânla ilgili mütelâa ve isteklerinin tesbitinden 3onra neticeye va
rılması gereklidir. Böyle bir süzgeçten geçirilmeden peşin hükümler
le neticeye gitmek ihtiyaca cevap verecek tesislerin yapılmasına 
engel teşkil etmekte ve Devlet Plânlama Teşkilatının isteklerine 
ters düşmektedir.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu tesislerde 
de kitlenin spor yapma olanağı olmadığı gibi sayılan iki elin par
makları kadar olmayan sporcularımıza da birkaç branşın dışında ola
nak vermemektedir, örneğin; 40-5° kin"! seyirci alabilen bir stadyumu 
ele aldığımızda, o stadyumun atletizm pistine sahip olma şansı varsa 
bu spora gönül verenlerde spor yapma olanağı bulurlar.

Böyle bir tesis yapılırken tribün altlarının değerlendirile
rek birçok spor branşlarında faydalanılabilmesi için çalışma sa
lonlarının yapılması cihetine gidilmesi daha kullanışlı ve uygun 
olacaktır. Keza spor salonları da yapılırken yalnız yarışma mahalleri 
düşünülmüştür ve antrenman salonlarının göz önüne alınmadığı görül
mektedir. Bu tip salonlar yapılırken antrenman salonlarının yapılma-



sı yoluna gidilmesiyle ekenomik bakımdan hemde daha çok kişinin aynı 
zamanda değişik branşlarda spor yapılabilmesi imkanı sağlanır. Böy
lelikle spor yapmak istiyenlerin zamanlarıda değerlendirilmiş olur.

Tesis yapımının gerçekleştirilmesi için hazırlanması gerekli 
olan inceleme planının yapılması şarttır.

Buna göre;
1. Tesis yapılması düşünülen, il, ilçe, bucak, köy gibi yer

lerin tesbiti ile öncelik sırasını gösterir çizelgenin hazırlanması,
2. Tesis yapılmasına karar verilen mahallin,
a. îklim şartlarının, yağmur ve kar/yağış zamanlarının, ka

rın yerde kalış süresinin ve suhunet derecelerinin tesbiti,
b. Halkın ilgi duyduğu spor dallarının tesbiti, nüfus ve 

iskan yoğunluğu, nüfus artış hızı ve yaş grafiği,
o. Faal spor teşekkülü sayısı ile teşekküllerde mevcut faal 

sporcu sayısı, teşekkül dışında spor yapmak istiyenlerin talimini 
sayısı,

d. Okul sayısı(ilk,orta,yüksek), okullardaki'müstakil veya 
okul binası içinde bulunan tesislerin miktarı,cinsi, kapasiteleri ve 
nitelikleri, kız ve erkek öğrencilerin sayısı(ilk,orta,yüksek),

e. Okul tesislerinin hizmete arzediliş şeklinin tesbiti,
f. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sahip olduğu tesisler, 

cinsi, miktarı, kapasiteleri, bulundukları semtler, tesislerin nite
likleri ve trafik durumu,

g. Halkın iktisadi, sosyal kültürel durumlarının tesbiti, 
uğraştıkları işler, kazanç sahaları ve kazanç durumları,

h. İlin kurulduğu arazi yapısı ve tesis yapılacak mahallin 
(il,ilçe,bucak,köy) gelişme istikameti.

14. Yapılmasına karar verilen spor tesisleri ile ilgili plan 
ve projelerin istenen hizmeti getirecek bir şekilde hazırlanabilmesi 
için,

a. Tesisten faydalanan sağlam ve sakat sporcu veCgafiıslariri’,
b. Spor idarecilerinin tesisi hizmete arzeden idarecilerin ve 

organi zat ö rle ri n,
c. Antrenör ve monitörlerin,
d. Müsabakaya katılmakta olan sporcuların,
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e. Seyircilerin ve sahadan faydalanan gençlerin valileri
nin,

f. Teknik müşahitlerin,
g. Devlet görevlilerinin(Kalıalli-bölgesel)
h. Spor Uzmanlarının,
k. Emniyet mensuplarının,
Fikirlerinin alınması kaçınılmaz bir husustur.
Tesis projesini hazırlayacak mimar ve teknisyenler hu bil

gileri aldıktan sonra istenen standart tesis tipini yaratmak imkanı
nı ancak bulabilirler.

Böylece standart spor tesisi tipleri meydana gelecektir.
Bu tip tesislerde inşaat masraflarının artmasına karşılık tesis bün
yesinde aynı anda değişik faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlanaca
ğından hedefe ulaşılmış olacaktır, lu husus tesislerin küçük gurup
ların tekelinden kurtaracak daha çok kişiye değişik çalışma imkanı 
Bağlıyacaktır.

Proje yapımında; Böyle bir bilgiye kesinlikle ihtiyaç du
yulmaktadır.

Yukarıda belirtilen tesisten faydalanacakların, ve hizme
ti yürüteceklerin istekleri değerlendirilecektir.

Yukarıda bahsedilen tesis yapımı ile ilgili bütün bilgiler 
derlenip kesinlik kazandıktan sonra durumun tahmini (tamamlayıcı) 
programa bağlanması gerekmektedir.

Buna göre; tesis yapılması uygun görülen alanın imar du
rumlarının çıkarılması, zemin etütlerinin yapılması, müsbet sonuç 
alındığı taktirde arsa alımı, yerleşme planı ve tesis projesinin yap
tırılması ve inşaat için gerekli tahsisatın temin eailmesi,

Keşiflerin hazırlanması, inşaat malzemesi ve inşaatla il
gili diğer hususlar için hazırlanması mahalli katkıların etüd edile
rek değerlendirilmesi,

Süratli şehirleşme nedeni ile arsa sıkıntısının halledile- 
mediği yerlerde mevcut arsa ve tesislerin yeniden değerlendirmeye 
tabi tutulmak suretiyle çok yönlü spor yapılabilecek hale getiril
mesi incelemeye tabi tutulması ve tahsisatının temini cihete gidil
melidir.



Bütün yurt sathına yayılmış bulunan ve büyük bir kitleye 
hizmet götürmek durumunda olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü taş
ra teşkilatını yakından kontrol etme imkanlarına sahip değildir. 
İdari işlerin ve spor faaliyetlerinin daha düzenli yürütülebilmesi 
için yalcın ve mutlak kontrol sağlanmalıdır.

Yakın kontrolün sağlanması için; Yurdun coğrafi, iktisadi, 
sosyal durumu ile tesis miktarlarının dikkate almak suretiyle böl
gelerin gruplara ayrılması hususunun temini sağlanmalıdır.

Tesislerin yapacağı semtin seçiminde nüfus hareketleri ve 
şehrin inkişaf ettiği yönlerin dikkatle izlenmesi gereklidir. Aksi 
istikamette yapılan bir tesis her gün halktan biraz daha kopacaktır.

Memleketimizde nüfus süratle artmaktadır. Buna paralel ola
rak şehirleşmede süratlenmiştir. Bu durum arsa değerlerini çok yük
seltmiştir. Değişik semtlerde tesis kurmak büyük para istemektedir. 
Bu nedenle mevcut arsa ve tesislerin çok yönlü spor yapılabilecek 
hale getirilmesi sıkıntının nisbeten giderilmesini sağlayacaktır. 
Bilhassa-semt esasınaı göre inşa edilmiş olan j okullarımızın ı 
geliştirmek ve ortak hizmete yöneltmek sıkıntıyı hafifletecek bir 
unsur olabilir. Spor yapmanın bir alışkanlık haline getirilmesi 
için işe okullardan başlamak gereklidir. Bu nedenle, kitle sporunda 
ilk basamak okullardan başlar. Bu isteğe cevap verebilmek için her 
derecede okul inşa edilirken sporla ilgili yan tesislerin yapıl
ması zorunluluğu vardır. Semt esnasına göre dağılmış olan okullar
da bulunacak tesisler semt sakinlerinin spor yapma ihtiyacına cevap 
verebilir. Ancak okullarda mevcut salon ve çeşitli spor tesislerinin 
değişik ölçülerde oluşu, salonun okul binası içinde bulunuşu okulla
rın mesai saatleri dışında kapalı bulunması önemli bir potansiyelin 
yok olmasına sebep teşkil etmektedir. Vatandaş oturmakta olduğu 
semtten uzak düşen [tesislere gidiş ve dönüş masraflı olduğu ve 
maddi olanaklarının yetersizliği nedeniyle istekli olduğu halde 
gidememektedir. Bu nedenle kitle sporunu teşvik için vatandaşa ken
di semtlerinde imkan yaratmak gerekliliği kesinlik kazanmıştır.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 3 ucü 5 yılık yatırım program 
mmda yer alan 712 adet işten ancak 1976 yılı sonuna kadar 200 adet 
iş yıllık programlara girerek kesinleşip ikmâl edilmiştir. 50 Adet 
işin'de 1977 proğram dönemi sonunda ikmâl edileceğini farzedersek 
3 ncü 5 yıllık programda yer aldığı halde ele alınamayan 462 adet 
işin planlanan dönemde bitmeyerek 4*5 yıllık plana kaldığını gö
receğiz. Demekki işlerimiz planlanan zamanda bitmemekte 5 yıllık 
bir zaman için hazırlanan programın gerçekleşmesi 10 yıl veya 
daha fazla bir zamanı -kapsamaktadır.



Beş yıl için planlanan programın istenilen zamanda neticeye 
ulaşamamasının çeşitli nedenleri mevcuttur.

a. Malî olanakların kifayetsiz kalması,
Spor Türkiye'de milyonları meşgul eden bir mevzudur. Eski 

yıllarda sadece vilayetlerden gelen dilekler bu gün büyük bir hızla 
fazlalaşmış kaza hatta nahiye ve köyleri'de içine almıştır.

3 ncü 5 yıllık program döneminde kararlaştırılan ana pren
siplerden biri de sporu hiç değilse nüfusu 75^0 â-en fazla olan kaza
lara kadar götürmek zamanını kahve köşelerinde! geçirmeye alışmış 
olan gençlerin buralardan kurtararak spora yöneltmek ve sporu sev
dirmekti. Ancak, 3 jncü 5 yıllık dönemde bu ana. prensip tam anlamıyla 
tatbik edilemedi. Nedenlerinin başında malî olanaksızlık, gelmektediri

Devlet Plânlama ve Maliye Bakanlığınca spor tesisleri için 
ayrılan tahsisat ihtiyaçlar karşısında kifayetsiz kalmaktadır. Prog
ramların yüklü olması nedeni ile ayrılan tahsisat çok fazla iş ade~ 
dine bölünmekte bu da yatırımların geri kalmasına| sebep olmaktadır.

b. Yatırımların iki elden yürütülmesi^
1963 den sonra yatırımlar iki elden yürütülmeye başlamış bu 

durum gerek yazışma, gerek proge gerekse inşaat safhalarında bir çok 
mahzurları getirmiştir. *

Uzayan yazışmalar geciken projeler ve tahsisatsızlık ve bir
biri ardına yapılan tasfiyelerle uzayan inşaatlar programın aksama 
nedenlerindendir. Proje yapımında Bayındırlık Bakanlığı yıllık prog
ramlarda yer alan işlerin projelerinin meydana getirmekte dahi kifa
yetsiz kalmaktadır. Kaldıki tip projesi olmayan tesisleri tip proje
ye bağlamak mevcut tip projeleri yeni ihtiyaçlara gelişen spor branş
larına bölge ve iklim şartlarına göre yenilemek ve ıslah etmek gerek
mektedir.

Proje yapımındaki gecikmeler nedeni ile ayrılan tahsisatın 
yanmaması için bazı hallerde yanlış ve eksik projelerin tatbiki 
mecburiyeti hasıl olmakta bu da kullanım ve işletme safhalarında 
bir çok mahzurlun ortaya çıkjmasına sebep olmaktadır.

1968 den sonra inşaatlarımızı yürütmeye başlayan Bayındır
lık Bakanlığı protokol icaplarına da bazı hallerde riayet etmemekte, 
inşaat kabullerindeB.T.j3n.jUd,|yetkililerini bazan haberdar etmekte 
bazende haber vermeyerek bir kısım inşaatların natamam bir vaziyette 
kabulünü yapmaktadır. Bu da programın bir aksama nedenidir. Çünkü 
bir sonraki sene bu natamam tesisi ikmâl için tahsisat ayırma mec
buriyeti doğmaktadır.



Yine protokol gerekince 'bütün evrakların çift hazırlanması 
ve birinin ! B.T.Gn.ilâ.lüğüne intikal ettirilmesi kararlaştırıldığı 
halde bu işlem yapılmamaktadır. Buda çeşitli yazışmalarla işlemlerin 
■uzamasına neden olmaktadır.

c. Arsa sorunları:
Programın istenilen şekilde gerçekleşememesinin nedenlerin

den biri de arsa sorunlarıdır.
Bir takım nedenlerle programlarda arsayı olmayan/işlerede 

yer verilmekte sene içinde arsa sorunlarının halledilmemesi nedeni 
ile o iş için ayrılan tahsisat kullanılamamaktadır.

Kamulaştırma işlemleri içij^Bevlet Plânlama Teşkilatınca ay
rılan tahsisat geçmiş yıllarda az^yer temininde güçlükler çekilmekte 
gerek Belediye gerek diğer kamu teşekkülleri ve gerekse şahıslarla 
çeşitli münazalara düşülmektedir.

Programlar bölgelerin nüfus, spor eğilimi, sporcu, öğrenci 
iklim ve tabii özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ancak 
bazı etkenlerle ! arsa sağlanamaması nedeniyle ‘daha çok nüfusu, 
daha çok öğrenci ve sporcusu ve daha fazla ihtiyacı olmasına rağmen 
bir büyük vilayet veya bir büyük kazaya hizmet götürülememektedir.

Tedbirler:
1. îlali imkanların artırılması,
2. Arsa sorunlarını halledecek daha elverişli tedbirlerin 

alınması,
3. Yatırımların bir elden takibi için Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğünün yeni kadrolarla teknik eleman bakımından takviye edil
mesi ,

4. Spor tesislerinin okul çevrelerinde yapılarak öğrenci
lerin spor yapmasının ve sporu sevmesinin sağlanması,

5. Spor tesisleri yanında kütüphane tesis edilerek çocuğun 
hem çalışmasının hemde boş zamanlarında spor yapmasının sağlanması,

6. Sporu çok küçük yaşlarda aşılamak ve sevdirmek için çocuk 
oyun alanları yanında mini spor tesislerine yer vererek sporu hem 
küçüğe sevdirmek hemde ailesine tanıtmak yolunda gerekli çalışmala
rın yapılması*



>» SPOR TBSİSLBKİÎİİH BAKIM VB OHARIHI:
Su gün diğer tesisler bir yana hemen hemen bütün vilayetleri

mizde stad ve spor salonu bulunmaktadır. Bunlara kazalardaki tesisleri 
de ilave edersek bakım ve onarım isteyen büyüle bir tesis kapasitesi 
ortaya çıkmaktadır. Sadece tesis yapmak yeterli değildir. Tapım kadar 
bakım, onarım da gereklidir.

Bir çok tesislerimiz bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelmek
tedir* Az bir para sarfı ile onarımı mümkün iken malî olanaksızlık 
yüzünden ilerde daha büyük masrafları gerektiren durumlar ortaya çık
maktadır. Halihazırda bu maksatla ayrılan tahsisat bakım, onarım ve 
ikmal isteklerini karşılayamamakta ve kifayetsiz kalmaktadır. Bakım 
ve onarımda olanaklar kadar bu işi yapacak elemanlarda önemlidir.
Bu mevzuda sıkıntı çekilmektedir. Teni kadro tahsisleri ile tesisle
rimizin bakım onarım ve muhafazasını temin edecek teknik ve idari ele
manların artırılması gerekmektedir.

g.ARAC-CEKBC:
Araç ve gereç bakımından da tesislerimizde neyin nerede kul

lanılacağı çok iyi tesbit edilmeli ve bu araçların daha uzun ömürlü 
olabilmesi için bakımların çok iyi yapılmasına, bölgelerce tahsis 
edilen veya bölgelerce alınan bu araç ve gereçlerin kullanılıp kul
lanılmadığı denetlenmeli, ambarlarda kaderiyle başbaşa bırakılmama
lıdır. Herşeyden önce memleketimizin spor araç ve gereçlerine çok 
büyük çapta ihtiyacı vardır. Bunun için Genel Müdürlük veya Bakan
lığımızın bünyesinde fabrika ve atölyelerin kurulmasına gidilmesi, 
kalite, standart ve ekonomik bakımdan yarar sağlayacak 'olan her 
çeşit spor malzemesinin de Bakanlığınız tarafından temini daha uygun
dur.

.1* kolay ve çabuk temizlenen az masrafla küçük tesislere önem 
verilmelidir.

2. Üniteler mahalli ve milletlerarası müsabakalarda gerekli 
olacak malzemelerle teçhiz edilmeli, tesisin müsabakalara hazırlan
ması için yapılacak işleri gösterir plân ve örnek programlar hazır- 
lanmalıdır.

3. Teşkilatımızda genellikle bakım ve onarım işlerine gereken 
önem verilmemektedir. Bu husus, büyük masraflara elde mevcut tahsisa
tın israfına, randıman düşüklüğüne sebep teşkil etmektedir. Mevcut spo 
tesislerimizden en iyi şekilde faydalanmanın yollarından biri ve en 
önemlisi, bakım işlerinin devamlı ve yeterli olmasıdır.Çalışmaların 
daha) ucuza mâl edilmesi için, daha çok hizmet görebilmenin tek şartı
dır. Bu nedenle, bakım ve onanma gereken önem verilmeli, balcım iş
lerinde teknik elemanlar görevlendirilmelidir. Planlı bakıma önem



verilmeli,yeteri kadar tahsisat hazır bulundurulmalıdır. Makine ve 
teçhizatın yedek parçaları hazır bulundurulmasına özellikle dikkat edil
melidir.

4. Parke zeminin bakımı masraflı olduğundan ve bakımı uzun 
zaman istediğinden, devamlı hizmet gören salonlarda kullanılışlı 
değildir. Kolay, az masrafla ve kısa sürede temizlenebilen bir mal
zeme ile kaplanmalıdır.

5. Ampuller tavana raptedilmeli ve kafes tellerle top dar- 
belirine karşı emniyete alınmalıdır. Kontraplâk ve pencereler için
de ayrı emniyet tedbiri alınmalıdır.

6. Müsait arsa bulunduğu hallerde açık ve kapalı spor tesis
leri okul hudutları içindece de bahçenin uygun bir köşesinde müs
takil olarak inşa edilmelidir.

SPOR TESİSLERİKİI: İŞLETİLMESİ VE PERSOHBL SORUHUs

Spor tesislerinin bakımlı bir şekilde ve devamlı olarak hiz
mete arz edilmesi ve boş zamanların değerlendirilmesinde istenen 
randımanı verebilmesi için öncelikle balcım ve onarım işletinin plân 
iahilinde ve kontrollü olarak yapılmasının plân ve programlı bir 
Çalışma düzeninin sağlanması elzemdir. Bu amaçla, yetkisi, mesuli
yeti tesbit edilmiş, yeteri kadar tahsisatı bulunan, müstakil bir 
işletme düzeninin kurulması zorunluluğu vardır.

Ancak, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde işletmecilik para 
tazanma esasına göre değil, hizmet esasına göre kurulmuştur. Tesisin' 
şendi zaruri giderlerini sağlaması ve her tesisi kendi gider ağırlığı 
m tanıyabilecek hale gelmesi yeterli sayılmalıdır. Bunun için;

1. Yurdumuzun muhtelif bölgelerine dağılmış bulunan spor 
tesislerinin yer, cins ve kapasitelerinin, müştemilatının ve tesis
lerde bulunan araç ve gereçlerin tesbit edilmesi, , 1

2. Hizmet potansiyellerinin tesbit edilmesi,
3. Yurdun muhtelif yerlerine yeniden tesis yapılmasına lü

zum görülen il, ilçe bucakların tesbiti,

4. Yurdun muhtelif yerlerine dağılmış bulunan kamuya ait 
spor tesislerinin tesbiti,

5. înşaasına başlanmış olan veya inşaasına karar verilen 
tesislerin idareci, bakıcı, öğretici, teknik personeli ile /malzeme 
ihtiyaçlarının teshit edilmesi, hizmet programının hazırlanması ve 
bu işler için gerekli tahsisatın tesbiti, •



6. Her tesiste gerekli olan daimi ve geçici personel ihti
yaçlarını tesbit etmek, eksik personeli tamamlamak, personel eğitimi 
ile ilgili tedbirleri tesbit etmek.

7. Spor tesislerinde bulunan ve bulunması gereken malzeme
lerin tesbiti, noksanların tamamlanması,

8. înşaatı tamamlanmış bulunan bilumum spor tesislerinin 
spor faaliyetlerini düzenlemek ve boş zamanları değerlendirmek için 
noksansız olarak hizmete açık bulundurulmasının temini, her işlet
me ünitesi için işletme ve görev talimatı hazırlanması,

9. Spor faaliyetlerinin yeteri kadar yapılmadığı nedeni ile 
rantabl olmayan ünitelerin spor faaliyetleri dışında kalan boş za
manlarının zaruri giderlerini karşılamak maksadı ile kültür-eğitim- 
turizm faaliyetlerine tahsis edilme şeklinin tesbiti,

10. Büfe-otopark-ilan-reklam-arsa-gazino gibi gelir getire
cek sahaların bulunması, spor tesislerine serbest girişlerin asgari 
hadde indirilmesi, Teşkilat paylarının arttırılması, belediye his
selerinin kaldırılması veya dondurulması,

11. Bakanlığa bağlı ünitelerin koordine bir çalışma düzeni 
kurmaları ve kamuya ait bütün tesislerin boş zamanların değerlen
dirilmesine ortak kullanılması için gerekli şartların tesbiti,

12.1 İdareci olacak elemanları, iyi yetiştirmeliyiz. Rahat 
çalışması için geniş imkanlar ve yetki vermeliyiz. Kanun ve talimat
lara uygun çalışmalarında idare dışından gele'cekr türlü tazyiklere 
karşı mutlak olarak desteklenmelidir. Ve yakın irtibat kurulmalıdır.

13j. öğretici kadroyu takviye etmeliyiz. Sık sık açılacak 
kurslarla bilgilerini yenilemeliyiz. Rahat çalışabilmeleri için im
kan vermeliyiz. Zayıf karakterli! bilgisiz antrenörler# tasfiye edil- 
belidir.

14. Tesislerin çok. yönlü çalışmaları için imkanlar hazırla
malıyız. Balcım ve onarım işlerinde ihmal göstermemeliyiz. Antrenman 
malzemelerini tedarik etmeliyiz. Yurt içi faaliyetlerde ve beynel
milel temaslarda gerekli ve ölçülerine uygun müsabaka aletj ve va
sıtalarını hazır bulundurmalıyız. Tesislerde çalışacak personeli 
eğitmeliyiz. Tesislerde yeteri kadar personel bulundurmalıyız.

15|. Sportif işletme faaliyetlerinin giderleri ile gelirleri 
arasında denklik sağlamak suretiyle idame ettirilmesi sağlanmalıdır. 
Rantahlvejyeteri kadar verimli [çalışan ünitelerin gelir fazlası 
rantabl olmayan ünitelere tahsis edilmelidir. Sportif faaliyetlerin 
az yapıldığı ve rantabl olmıyan ünitelerde boş kalan zamanlarda spor
tif faaliyetler dışında gelir; getirecek faaliyetler yapılmalıdır.



BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA 

ÖRGÜTLENME-UYGULAMA-KOORDİNASYON VE DENETİM





A. GİRİŞ

Çağımızda, rejimleri icabı farklı amaçlarla da olsa tüm 
dünya, ülkeleri; kendi insanlarının güçlerini ve bu yoldan üretkenlik
lerini geliştiren, çeşitli, yaş kesitleri itibariyle örgün ve yay
gın eğitim alanında en cazip ve etkili araç olan sportif faaliyet
lere ve bu faaliyetlerin hizmet örgütlerine büyük önem, öncelik 
ve ağırlık vermek zorunluluğunu çok önceleri kavramışlardır.

Sporun toplum hayatındaki yerini, bizim ülkemiz de, zama
nında kavrayan ülkeler arasında bulunmaktadır. Ancak, yü
rütmede ve uygulamada zamanın gereklerinin gerisinde kalınmıştır.

Barış içinde her dört yılda bir yapılan dünyanın en büyük 
uluslararası spor şöleni, bilindiği gibi olimpiyatlardır. Sonucu- 
su, beş yıllık plân hazırlık çalışmalarının yoğunlaştığı bu gün
lerde Montreal'de yapılmış bulunmaktadır. Montreal Olimpiyatı ve 
onun yarışma ve gösteri unsuru olan spor'la ilgili haberleri, fikir 
yazıları, .eleştirileri ve yorumları ile kitle yayın araçları, halâ 
kamu oyunu etkilemekte ve meşgul etmektedirler. Devam eden bu yoğun 
spor enformasyonundan kaynaklanmak va yararlanmak XV.Plân çalışma
ları öncesinde mutlu bir raslantı olmuştur.

Özel ihtisas büyük kurulunun, sporumuzun sorun alanlarını 
ve alt komitelerini tespit ederken, adı "ÖRGÜTLEİTCS-UYGÜLAKA- 
KOORDİEASYOîî VE DENETÎM" olarak belirlenen sorun alanı ve konusu;
3.530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu'nun çıkarıldığı 1938 tarihinden 
beri, hiç uygulanamamış, bugün için üstün va çağdaş değerini koru
yan bazı hükümlerinin işlerliğinin sağlanmamış olması sonucu, bir 
sorun alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Beden Terbiyesi 
kanunu çerçevesinde konuya açıklık getirilmeye çalışılacak, öncelik 
ve ağırlık verilecektir.

II- ÖRGÜTLEME VE UYGULAMA:
Bilindiği gibi ülkemizde sporun birinci örgütlenişi "Türkiye 

İdman Cemiyetleri İttifakı"na (1924), ikinci örgütlenişi "Türk Spor 
Kurumu'na (1936), üçüncü örgütlenişi ise" Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü'ne (1938) rastlar.Bilindiği gibi ilk ikisi özel nitelikli, 
üçüncüsü katma bütçeli, tüzel kişilikli resmi bir devlet kuruluşu
dur. Beden Terbiyesi Kanunu'nun önemli özelliği,büyük önderimiz 
ATATÜRK'ün Devlet Başkanlığı döneminde ve direktifleri ile çıkarıl
mış olmasıdır.Nitekim, "Türk Gençliğinin kültürde olduğu gibi, spor 
alanında da hedefine ulaştırılabilmesi için yüksek kamutayın kabul 
ettiği Beden Terbiyesi Kanunu'nun uygulanmasına geçildiği/görmekten 
sevinç duymaktayım" sözleri, ATATÜRK'ümüzün' söz konusu kanuna ve
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örgüte verdiği önemi belirtmektedir.
Beden Terbiyesi Kanunu kitle sporu amaç edinilerek hazırlan

mış olduğunu kanıtlayan gerçekten modern ve çağdaş hükümlerine rağ
men yürütmede, yönetim organizasyonunun yetersizliği ve zaafları se
bebiyle başarıya ulaşamamıştır.

Bilindiği gibi spor, belli bir sayının üstündeki insan top
luluklarının bir arada bulunduğu yaşadığı yerlerde, toplumun haya
ti için gerekli önemli ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Ayrıca 
spor, ister ■Hobby" olarak heves duyularak, keyif için spor yapanlar 
için olsun, ister rekabet ve yarışma konusu olarak yapanlar için 
olsun (çağımızın modern amatörleri adı verilenler, bu kategoriye 
giriyor)ister, para kazanmak için,(profesyoneller) olsun mutlak su
rette şu unsurlardan oluşan BEDEH EĞİTİMİ VE SPOR ORTAMI'na ihtiyaç 
gösterir.

1.' Saha ve tesisler,
2. Eğitici ve öğreticilerle diğer hizmetler personeli,
3» Araç ve gereçler,
4» Eğitim ve yarışma organizasyonları,

Sayılan bu dört unsurun bilimsel, teknik ve çağdaş sstegresyonu 
ile bir arada var olduğu, yaşadığı veya yaşatildiği beden eğitimi ve 
»por ortamının sayıca çoğaltılması, kitle sporunun gerçekleştirilme
sinin kaçınılmaz yolu ve yöntemidir. Hiç şüphe edilmemelidir ki,
3530 Sayılı Kanun; kitle sporunu oluşturacak, amacı, hedefleri, il
keleri ve görevleri içeren bir çerçevede düzenlenmiştir. Birinci 
AKAÇ maddesi aynen şöyledir.

•HADDE: 1- Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal 
ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini sağlıyan oyon,cimnastik ve 
spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek maksadiyle Başvekalete 
bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz bir Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
kuruluştur." '

“Yurtdaş" sözcüğü, ülke sınırları içinde yaşayan her vatandaşın 
Beden Terbiyesi faaliyetlerinden y sır arlanması yani kitle sporunun 
yaratılması gereğini belirtmekte, bu amaçla ülke düzeyindeki tüm 
beden eğitimine spor faaliyetlerinin sevk ve i dairesi, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü örgütüne verilmiş bulunmaktadır.  . j

Örgüt'ün merkez kuruluşunun Başbakanlığa (nd-l),köylere kadar 
mülki idareler itibariyle bölgeler kuruluşunun,



devletin temsilcileri en yüksele mülki amirlere bağlanması (lîd-10)
1938 yılında dahi sporun, millet hayatındaki yeri ve değeri bakı
mından ne derecede anlamlı ve önemli olduğu ortadadır. Kanunun ge
rekçesinde aynen şu ifadelere yer verilmiştir.

î l

Filhakika maarif, iktisad, ordu ve halk gibi büyük insan 
topluluklarını sinesinde bulunduran müesseselerin beden tei'biyesi 
ve sporu ancak müesseselerin üstündeki bir makamın prestiji ile sevk 
ve idare edebileceği düşünülerek bu kanun ile sporun sevk ve idaresi 
Başbakanlık makamı ile ilgilendirilmiştir.

Sporun Umum Küdürlüğü(sonra Beden Terbiyesi adını almıştır.) 
adı, Başbakanlığın prestiji altında müstâkil bir idare mekanizmasının 
yaratılması ifadesidir..."

Ülkemizde, spor temas ve münasebetlerinin yurt içi ve yurt 
dışında resmi ve nihai merci’i Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
(Md-3,6) örgütü, merkezi ve ademi-raerkezi yönetim sistemlerinin ken
dine özel bir karma örgütlenme modeli ile merkezde Başbakana, bölge- 
ler kuruluşlarında en yüksek mülki amirlere bağlanması ile. gerçek
leştirilmesi, düşünülen hedefler ve hizmetler bakımından bir nev*î| 
imtiyazlı bir kuruluş olarak yaratılmıştır.

Muhasebe Umumiye Kanununa, Arttırma Eksiltme ve İhale Kanu
nuna tabi bulunmayıp katma bütçeli olması; tüzel kişilikli Beden fer- 
biyesi Genel Müdürlüğünün bir başka çağdaş özelliğidir.

Ülkemizde yürürlükte bulunan idari ve mali* mevzuat çerçeve
sinde bir spor örgütünün müstakil bütçeli olması, bu olamıyorsa en 
azından katma bütçeli olması, spor faaliyetlerinin özellikleri ba
kımından zorunlu bulunmaktadır» Spor örgütünün fonksiyonel bir Ba
kanlık seviyesinde yeniden örgütlenmesinin, Bakanlığın Genel Bütçeye 
tabi olmasının kaçınılmazlığı sebebiyle mümkün olamıyacağı, bir ger
çektir.

Maalesef Beden Terbiyesi Kanunu içinde yeraldığı halde uygu
laması henüz başlamamış şu hükümlerin,(Anayasaya aykırı kanunları 
tespit eden komisyonun incelenmesinden geçmiş olması sebebiyle, Ar.a- 
yasaya aykırılığı asla iddia olunamaz) uygulamaya geçilmesi gerek
mektedir. Halâ uygulamaya geçilememiş olmasını ise örgütlenmede 
sorun alanı olarak tespit zorunluluğu doğmuştur.Bu amaçla hazırlanan 
tablonun incelenmesiyle, mevcut durura ile kanunun hükümleri arasın
daki çelişki açıklılıkla belirlenmiş olacaktır.



MALİ MEVZUATI UYGULAMADA 
, ÇELİŞKİ TABLOSU

TABÎ OLUNMAYALI GENEL KANUN
1Ş50 Sayılı Muhasebei Umumiye
KANUNU
»

HADDE: 116
Bütçeyi Maliye Bakan
lığı tetkik eder.
Bütçeyi Maliye Bakan
lığı Büyük Millet Mec
lisine sevk eder.

HADDE: 56
Bütçenin fasıllarının 
maddeleri arasındaki 
aktarmayı Maliye Baka» 
nı yapar.

U Y G U L A N I Y O R

TABİ OLUNAN ÖZEL KANUN
3530 Sayılı Beden Terbiyesi
Umum Müdürlüğü KANUNU

MADDE: 20
Bütçeyi Merkez İstişare 
Heyeti tetkik eder.
Bütçeyi Başbakan Büyük 
Millet Meclisine sevk 
eder.

4047 Sayılı Beden Terbiyesi Kanu
nuna ek kanun

MADDE: 2
Bütçenin fasıllarının 
maddeleri arasındaki ak
tarmayı Merkez İstişare 
Heyeti kararıyla Başba
kan yapar.

U Y G U L A N M I Y O R

NOT: Hukuk prensiplerine göre bilinmektedir ki: Genel Kanun}"' özel 
kanunu ortadan kaldırmıyorsa hukuken özel kanun uygulanır.

Kaldıki burada özel kanunla, Genel Kanuna tabi olunmadığı 
belirtilmiştir.(Madde:2) Özellikle ve öncelikle özel kanunun uy
gulanması gerektiği açık bir gerçektir^

Öte yandan Anayasaya aykırılığı sebebiyle Beden Terbiyesi 
Kanununun 4 ve 13 noü maddeleri Anayasa Mahkemesinin 3.11.1964 ta-, 
rih ve 1ŞĞ3/152 esaş, 1964/66 sayılı kararı ile (Resmi Gazete: 
17.3.1965) iptal edilmiştir.

Türk vatandaşına, ikinci dünya savaşma takaddüm eden gün
lerde yurdunu ve milletini kendi gücüne dayanarak savunmak zorun
luluğunda bulunduğumuz devirlerde belkide isabetle getirilen "Spor 
mükellefiyeti" ne dair olan söz konusu iki ayrı madde 1Ş61 Anaya- 
sasasma aykırı bulunmuş ve iptal edilmiş olmaktadır.Spor Kulübünün, 
Dernekler Kanunu yanında özelliklerine uygun bir şekilde yönetmeliği
ne göre kurulabilmesi imkânı da bu iptal kararı ile ayrıca yok olmuş-



tur. Profesyonel ve amatör spor kulüplerinin, dernekler kanunu 
dışında kurulmalarına imkan verecek yeni bir "Spor Kulüpleri Kanu-i 
nu'nun yürürlüğe konulması sağlanmalıdır. Örgün eğitimde Milli 
Eğitim Bakanlığı için okullar ne iseler, yaygın eğitimin en yoğun 
ve geniş alanı olan spor kulüpleri de, ülkemisde sporun en yüksek
merci'i olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü örgütü için odur.Baş
ka bir değişle' okullar Milli Eğitim Bakanlığının, spor kulüpleri 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün temel kuruluşlarıdır.

Beden Terbiyesi Tüzüğü 14. maddesinde idari ve teknik hiye
rarşi belirtilirken spor kulüplerinin esas ve temel kuruluşlar ol
dukları görülecektir. "Spor kulüpleri" deyimi]' kullanılırken: Mutla- 
ka ^ I gönüllü, heveskâr veya amatör kuruluşların Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne bir takım taahhüt şartları ile tescil edilmiş olan
ları kastedilmişlerdir.

Dernekler Kanununa göre heveskârları tarafından kurulan spor 
kulüplerinin; lokâl, saha ve tesis gibi hizmet ve spor faaliyetle
rini yürütebilmeleri için lüzumlu-tesislerini,yapabilmeleri, demir
baş nitelikli araç ve gereç, temin edebilmeleri amacı ile KREDİ 
veya BORÇ alabilmelerini sağlayan bir düzenleme yapılmalıdır.

Bilindiği gibi spor kulüpleri yalnız dernekler kanununa göre 
kurulmuş olanlar değildirler. Askeri spor kulüpleri olan güçler; 
kışladaki askerin sportif örgütü, spor kolları; okuldaki öğrenci
nin spor kulübüdür.Ayrıca çeşitli kamu kuruluşlarının da kendi bün
yelerinde demekler .kanunu dışından spor teşekkülleri olacaktır. 
Bunlarda Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescil olunacaklardır. 
(Md:21,22 Beden Terbiyesi tüzüğü madde-30)

655 Sayılı Kanunla 1965 yılında yürürlükten kaldırılan 19 ncu 
maddenin (B) ve (C) fıkraları, Türk Sporunun en büyük hizmeti,
Türk sporunun en olunmaz yarası olarak vasıflandırılmıştır. Bu de
ğerlendirmeye katılmamak mümkün değildir. 19 ncu madde ve (B) ve 
(C) fıkraları şeyledir.

"MADDE s İŞ- Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün ve ona 
bağlı teşkilatın gelirleri:

B) Vilayet hususi idare bütçelerine bir sene evvelki nakti 
tahsilat yekûnlarının yüzde ikisi nispetinde konulacak tahsisat,

C) Geliri ellibin liradan fazla olan belediyelerin bir sene 
evvelki tahsilat yekûnlarının yüzde dördü



Son derecede yanlış ve müessif bir tutumla kaldırılmış olan 
söz konusu hükümlerle, sporumuzun mahalli gelirlerden ve beldenin 
spor hizmetleri için kaynak olarak çağdag bir düşünce ile mahallin 
gelirlerinden ayrılan paylardan sporumuzun yararlanmasına son veril
miş oldu. 0 yıllarda tüm bölgeler itibariyle 45 milyon lira civarın
da bulunan yıllık gelj.r kaybı, hazine yardımı ile de maalesef yedi 
yıl süre ile karşılanmadı, Tüketimi gerektiren spor olayları ve faa
liyetleri, karşılığı ödenek olmayınca zorunlu bir bir atalet dönemi 
geçirdi. Aşağıdaki tablo bu acı gerçeği belgelemektedir»

657 SAYILI KANUNDAN SOKRA 
BEDEN TERBİYESİ BÖLGELERİNE 
HAZİNE YARDIMLARI________

BÜTÇE MADDESİ: 34260 BÜTÇE MADDESİ: 34200
Bölgeler Cari giderleri ve

personel masrafları spor faaliyetleri yardımı
1- 1965 3.000.000 --------— _
2- 1966 10.000.000 ------- -
3- 1967 12.000.000 ■,---------
4- 1968 12.000.000 --------- -
5- 1969 12.000.000 --------- -
6- 1970 15.600.000 --------- —
7- 1971 29.403.000 --------- 2.000.000 (67) Bölgeye tevzi

edilmek üzere)
Bu vesile ile merkez kuruluşunda esas ve temel fonksiyonel 

hizmetleri^ birimleri olan, Federasyonların, yıllık faaliyet prog
ramlarının karşılığı ödenek miktarlarının son derece yetersiz olduğu
nu bir dar boğaz, bir sorun alanı olarak belirtmek gerekli görül
müştür.

FONKSİYONEL VE ESAS BİRİMLER:
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü merkez ve bölgeler örgütünde 

öncelik ve ağırlıkla yönetimin gerekli kıldığı kaynaklarla sürekli 
olarak beslenmesi ve desteklenmesi ön plânda tutulması zorunlu olan 
üniteler,

1. Spot federasyonları,
2. Bölge İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı,
3. Tesisler Dairesi Başkanlığı,
4. Kurumlar Beden Terbiyesi İşleri Müdürlüğü(Bu koordinasyon 

^nitesinin Jcısa zamanda Daire Başkanlığı haline getirilmesi 
gereklidir» )



5. Eğitim Daire Başkanlığı,
6. Beden Terbiyesi Bölgeleri'dir.

1. Federasyonlar, her biri Daire Başkanlığı düzeyinde birim
ler olarak 1-4 dereceli kadro personeli ile, önce sürekli Genel Sek
reter ve hemen yürütmenin (büronun) gerekli kıldığı -diğer hizmet per
soneli ile yeniden örgütlenmelidirler.

2. Bölge îşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı Ünitesi; en 
küçük mülki amirlik olan muhtarlıklardan sıra ile bucak müdür lüleleri, 
kaymakamlıklar ve valiliklere kadar Beden Terbiyesi Kanunu dili ile 
ve diğer sıfatları ile, BEDSİİ TERBİYESİ BAŞKAULIKLARI'nın örgütlen
me ihtiyaçlarının karşılanması, bütçelerinin tetkik, tastik ve kont
rolü, hesaplarının ayniyat işlerinin denetimi, spor tesisleri işlet
meler gelirlerinin düzenlenmesi, temini, geliştirilmesi ve izlenmesi 
gibi hizmetleri ifa eden gerçekten çok önemli bir hizmet birimidir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün hiç değilse katma bütçeli vasfı
nın korunması ve hatta giderek müstakil bütçeye dönüştürülmesi bu 
ünitenin kabaca sayılan görevlerinin yürütülmesinde, modern idare
nin gerekli kıldığı kaynaklarla yeniden düzenlenmesi zorunluluğunu 
açıkça ortaya koymaktadır.

3. Tesisler Dairesinin, Bölgeler Kuruluşlarında her çeşit 
spor tesislerinin inşaasmda ihtisaslaşmış bir Daire Başkanlığı şek
linde yeniden düzenlenmesi sür'atle gerçekleştirilmeli, 1-4 derece 
teknik hizmetler sınıfı kadro elemanları ile takviye edilmeli ve 
yavaş, ^avaâ eskiden olduğu gibi projesinden inşaat sonunda anah
tar teslimine kadar tüm tesisler hizmetlerinin Bayındırlık Bakanlığın
dan alınarak Tesisler Daire Başkanlığına verilmesi gerçekleştirilme- 
lidiri? Tesisler Dairesinin, ayrıca Genel Müdürlük dışındaki kuruluş
ların kendi imkânları ile yaptıracakları spor tesislerinin projele
rine destek ve yardımcı olmaları ve tip projeler oluşturması görev
lerine, öncelik ve ağırlık vermesi sağlanmalıdır.

Spor tesisleri tarsaları,tescil; ve tapulama işlemlerine 
ilişkin aşağıdaki hükümler Beden Terbiyesi Kanununa eklenmek üzere 
kanunlaştırılmalıdır.

"HADDE- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütün malları 
Devlet malı hükmündedir. Bu mallar aleyhine işlenen her türlü suç
lara, devlet malları aleyhine işlenen suçlar gibi ceza hükmolunur.

"MADDE- Belediyelerin mülkiyetinde olan veya 7367 sayılı 
kanun gereğince belediyelerin mülkiyetine geçip ûe spor sahaları 
olarak tefrik edilmiş bulunan taşınmaz mallar, bedelsiz olarak 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne devredilir.



MADDE- Beden Terbiyesi GeneJ. Müdürlüğünün iktisap edeceği 
her türlü kaşınmaz malların adına tescilleri, bu taşınmaz malla» ile 
ilişkin ayinma, "birleştirme, cinagîiehihi gibi tapu işlemleri yergj, 
-resim, harş ve tasarruf bonosundan muaftır."

4. Kurumlar Beden Terbiyesi İşleri, Müdürlüğü* Bedeli Terbiyesi 
Kanunu'nun bu güne kadar uygulanamamış 21 ve._2k=!a©ı aaddelerinl.® Jş» 
lerliğinin bir koordinasyon hizmeti olarak yürütülmesini temyıe?! ku
rulmuş olduğu öğrenilmiştir. Bürosunun kısa-zân>ânûh oluşturulup gür
leştirilmesi gerekmektedir.

Beden Terbiyesi Kanununa çağdaşlık vasfım.kazandıran önemli 
ve değerli kanun maddeleri şöyledifc,

"MADDE- 21-î<Iemur ve işçi sayısı 500 den fazla olan müeseselpr 
fabrikalar, ticaretevleri, vesair kurumlar kendi memur ve işçilerine 
Beden Terbiyesi yaptırmak için genel direktörlüğün teklifi vg; istişare 
heyetinin kararı üzerine icra vekilleri heyeti tarafından veriieceK 
karara göne cimnastik salonu, spor alanı, yüzme havuzu vesair gibi 
tesisleri yapmağa ve uzman beden terbiyesi öğretmeni veya antrenörü 
tutmağa mecburdurlar.

MADBE- 22- Beden Terbiyesi İşleri kışlalarda Milli Müdafaa, 
Vekaleti, Ceza evlerinde Adliye Vekaleti, Okullarda Marif Vekaleti 
ve Maarif vekaletine bağlı olmıyan okul ve müesseselerde merbut.ol
dukları vekaletler tarafından Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğün- 
ve tesbit edilecek esaslar dairesinde tanzim ve takip olunur.

Bu maksatla işbu ilgili vekaletlerde Beden Terbiyesi işleri 
ile meşgul olmak üzere birer Beden Terbiyesi Direktörlüğü kurulur."

Beden Terbiyesi hizmetlerinin yürütülmesi görevini yalnızca 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü örgütünden beklemenin mümkün bulun
madığını zamanında dikkat nazarına alan kanun koyucular, 21'nci madde- 
ile belirtilen çeşitli kurumlanın tesis yapma, uzman-öğretici istihdam 
etme zorunluluğunu getirmişlerdir. Bu Maddenin işlerliği, kanunun--yü
rürlüğü ile bu güne kadar sağlanabilmiş olsaydı ülkemizin sporun çehresi 
elbette bugünkü gibi olmayacaktıj?

22'nci madde ile Beden Terbiyesi işlerinin resmi. kaM'Jturuluç
larında, kışlalarda, okullarda, ceza evlerinde (mahkum vaıajadaşEnüa amaç 
maddesi kapsamına alınmış olması son derece ilerici vs çağdaş...bir 
dünya görüşünün ürünüdür) ve müesselerde yürütülebilmesini' Aemipen, 
sayılan bu kuruluşların bağlı oldukları bakanlıklarda birer. Beden 
Terbiyesi Müdürlükleri ’nin kurulacağını* .bu nmüüsJâüBi»jr-i.n.-«esfcefii. 
ve resmi spor otoritesi ve örgütü olan Beden Terbiyesi ı*enei Müdür
lüğünün tesbit edeceği esaslara göre söz konusu hizfişi.leri yürüte-



çekleri belirtilmiş olmaktadır.

Burada Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün KOORDİNASYON hizmet 
lerinin, Beden Terbiyesi işlerinin ülke düzeyinde taşıdığı önemi ve 
değeri görmek mümkün olmaktadır. Özellikle 22'nci maddeye göre Be
den Terbiyesi Küdürlüklerinin aşağıda belirtilen8 kurum ve kuruluş
lardan derhal kurulması gerekmektedir.

KURUM VB KURULUŞLAR

BAKANLIĞIN ADI i 
BAŞBAKANLIK

ADALET BAKANLIĞI

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI #

GENÇLİK VE SPOR BAKAN
LIĞI

GIDA TARIK VE HAYVAN
CILIK BAKANLIĞI

KURUMLAR:
1-Devlet Plânlama Teşkilatı
2-Devlet İstatistik Enstitüsü
3-Tapu ve Kadostro Genel Müdür
lüğü

OKULnAR^
1-Tapu kadastro jokulu
KURUMLAR:
1- Ceza ve Tevkif Evleri
2- İslah Evleri

1- Karayolları Genel Müdürlüğü

1- Sosyal Sigortalar Kurumu
2- İş ve İşçi Bulma Kurumu
1- Devlet Su İşleri Genel Müdür.
2- Etibank
3- Petrol Ofisi
4- Türkiye Kömür İşletmeleri
5- Maden Tetkik Arama Ens.
6- Türkiye Elektrik Kurumu
7- Türkiye Petrolleri A.O.

1- Kredi ve Yurtlar Genel Müd. 
OKULLAR:
1- Spor Akademileri 

KURUMLAR:
1- Devlet Meteoroloji
2- Devlet Üretme Çiftlikleri
3- Yem "j Sanayii 
OKULLAR:
1- Ziraat Meslek Okulları
2- Hayvan Sağlık Okulları



BAKANLIĞIN ADI:

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİF
LER BAKANLIĞI

KÜLTÜR BAKANLIĞI 

KALİTE BAKANLIĞI

KURUMLAR :
3- Ev Ekonomisi
4- Meteroloji Meslek Okulu
1- Tekel Genel Müdürlüğü
a) İçki Fabrikaiarı(|Bira, şarap, 
ispirto vs.)

b)Tütün fabrikaları
c)Tütün bakım ve işletme atelye,
d)Tekel ambalaj fabrikaları
e)Çay fabrikaları
f)Tuz işletmeleri 
h)Müteferrik fabrikaları
1-Emniyet Genel Müdürlüğü 
OKULLAR;
1-Polis Enstitüsü ve kolejleri
2-Polis okulları
3-Jandarma subay ve tatbikat vş 
Astsubay okulu

KURUMLAR:
1-T.C.EmlSk Kredi Bankası
2-İller Bankası
KURUMLAR:
1-Yol-JSu Elektrik İşleri Genel
Müdürlüğü

2-Toprak-Su İşleri Genel Müdür,
3-Toprak-İBkan Genel Müdürlüğü
KURUMLAR:
1-Devlet Tiyatroları 
OKULLAR:
1—Devlet Güzel Sanatlar Akademi#?
2-Konservatuvar
KURUMLAR:
1-T.C.Emekli Sandığı
2-Devlet Malzeme Ofisi
3-T.C.Merkez Bankası
4-Milli Piyango İdaresi 
OKULLAR:
1-Maliye Meslek okulu
2-Maliye Meslek kursu(2 yıllık)
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BAKAÎTLIĞIH ADI;
MİLLİ EĞİTİM SAKAKLIÖI.

MİLLİ SAVUNMA BAKAKLIGI
orman baka:xiği

SAĞLIK VE-SOSYAL YARDIK 
BAKANLIĞI -

SANAYİ V® IEKKOLOİİ 
BAKANLIĞI

TİCARET BAKANLIĞI

TURİZM VE TAMITI'IA BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA BAKAKLIĞI

OKULLAR:
1-İlk Öğretime bağlı okullar
2-0rta öğretime bağlı okullar
3-Meslek ve teknik öğretim
4-öğretmen okulları
5-Yiiksek öğretime bağlı okullar
1- GülHSne Askeri Tıp Akademisi
2- Harp Okulları Komutanlıkları
KURUMLAR î
1- Orman Genel Müdürlüğü 
OKULLAR:
1-Orman Tekniker Okulu
2-Orman Muhafazası okulu

KURUMLAR:
1-Hastahane1er 
OKULLAR:
1-Sağlık Kolejleri ve okuları
2-Hemşire okulları
3-Yüksek Okul-Eğitim Enstitüsü Aka
demiler

KURUMLAR:
1-Sümerbank
2-A sot Sanayi A.Ş.
3-Makina ve Kimya- Endüstrisi
4-Türkiye Demir Çelik1 İşletmeleri1
5- " Çimento "
6- " Selüloz-Kağıt "
7- " Şeker İşletmeler
1- Et ve Balık Kurumu
2- Toprak Mahsulleri
3- T.C.Ziraat Bankası
KURUMLAR:
1-Bas m-Yayın Genel Müdürlüğü
2-TRT Kurumu
1- Devlet Hava Meydanları Genel KUâ.
2- Denizcilik Bankası
3- PTT İşletmesi
4- M>Y işletmeleri 
5» THY Anonim O,



BAKANLIĞIN ADI:
ULAŞTIR!.;/: BAKANLIĞI OKULLAR: _

1-Yüksek Denizcilik Okulu
2-Gemi Yapım Sanat Enstitüsü

Bakanlıklarda sözü edilen Beden Terbiyesi Müdürlükleri üni
tesinin kurulması halinde ilgili Bakanlığa bağlı okul veya müeseese- 
nin Beden Terbiyesi İşleri, yürürlükte bulunan PROĞRAM-BÜÎÇB siste
minin her ünite için yapılacak iş ve hizmetler programının gerekti
receği ödeneğin sağlanması mümkün olabilecek,Bakanlıklar’da bağlı 
okul ve müesseselerin Beden Terbiyesi İşlerinin sahipliği olacak ve 
etkili spor hizmetlerinin sorumlusu bulnnacaktır. Özellikle ferdi 
sporların, bilinen sorunları karşısında kitle sporu amacına dayalı 
geiişimi için resmi müasseselerde organize edilebilecek spor faali
yetlerine ve bunu yönetecek birimlere kesinlikle ihtiyaç vardır.

Herhangi bir Bakanlığa bağlı olmadıkları halde statüleri 
Anayasa gereği özerk üniversitelerin herbirinde de BEDEN TERBİYESİ 
I.ÎİÎDüRLÜlXEl;İ»nin kurulması sağlanmalıdır.

5= Eğitim Dairesi Başkanlığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
örgütünün İsrarla öncelik ve ağırlıkla oluşturup geliştireceği bir 
hizmet birimidir. Yaygın eğitimin en cazip Ve etkili aracı olan Bpor- 
tif eğitim ve örgütün çeşitli hizmet personelinin hizmet içi eğitimi, 
bu ünite tarafından planlanacak, yürütülmesi sağlanacaktır.

Spor ortamanm dört temel unsuru belirtilirken "Eğitim ve 
yarışmalar organizasyonu’ndan söz edilmişti. Sporcunun yaygın,temel 
ve standart eğitim programlarının, çeşitli yaş kesitleri(Kategori
ler ve cinsleri-(Kız-Erkek) itibariyle bilimsel teknik ve metodlar- 
la hazırlanması bir nevi müfredat programının spor türleri itibariyle 
düzenlenmesi son derece önemli bir fonksiyon alanı olmaktadır. Buna 
ilâveten ülkemizi temsil düzeyine erişmiş yetenekleri ive dereceleri? 
tespit edilmiş SEÇKİM Sporcular için özel surette,, her biri için ya- 
pılanak bilimsel ve çeşitli testlere dayalı özel antrenman programla
rının düzenlenmesi ve bu programların uygulanmasının sporculara ve 
varsa antrenörlerine öğretilmesi de aynı derecede önemli fonksiyon 
alanıdır. Kısaca yaygın ve temel eğitim programı ile seçkin sporcu 
eğitimi programlarının bilimsel metodlarla hazırlanması ve uygulama 
alanına konulması ile aynı zamanda tercüme ve teklif bilimsel ve 
teknik sürekli ve çok sayıda yayın hizmeti Eğitim Daire Başkanlığı’ 
nın esas ve temel fonksiyonu olmalı ve bu fonksiyonu yapabilecek 
şekilde ünitenin yönetim kaynaklarından yararlanması sağlanmalıdır.



6— Beden Terbiyesi Bölgeleri, ilçeleri, bucakları, ve köyle
ri Beden Terbiyesi Başkanlıkları, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
Bölgeler kuruluşlarıdır.

Beden Terbiyesi Başkanlığı bugün için yalnız iller'de örgüt- 
lenebilmiştir., İlçeler, bucaklar ve köyler seviyesinde, Beden Terbi
yesi Kanunu'nun ön gördüğü örgütlenmeye henüz geçilmemiş bulunmakta
dır. Kanun dayanağı bulunduğundan her an, spor ortamı itibariyle 
spor hizmetinin verilebileceği anlaşılan, öğrenilen, teklif edilen 
ilçe,bucak ve köylerde örgütlenme imkânı vardır. Bölge Teşkilatı al
tındaki bu örgütlenmeler; Bölge Başkanlıkları ile "Bölge İşleri ve 
İşletmeler Daire Başkanlığı"nın işbirliği., jve koordinasyonu
ile gerçekleştirilmeye başlanmalıdır.

Hazırlanmış olduğu öğrenilen "Beden Terbiyesi Bölgelerinin 
Kuruluş Görev Yetki ve Sorumluluklarına ilişkin Yönetmelik" tasarı
sının kısa sürede yönetmelik haline getirilmesi sağlanmalıdır.

SPOR ÖRGÜTÜNÜM ÜÇ AMA FOKKSİYOIfU:

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü örgütünün üç ana fonksiyon 
alanı vardır veya olmalıdır. Bunlar, 1-Spor İşleri, 2-Spor Tesisleri 
İşleri, 3-İdari İşler. Bu üç ana fonksiyon içinlüç Genel Müdür Yardım
cılığı kadrosu olmalıdır. Genel Müdür Başyardımcılığı kadrosunun hiye
rarşide bir derece artımına ve bu suretle yönetimde düblikasyonlara 
ve patalojilere sebebiyet vereceğinden ve hizmetin hızını ağırlaştı
racağından,’ gerek} yoktur.1 Üç ana hizmet alanı esasen ihtisası, kari
yeri, gerektiren alanlardır. Yetki devri | ile ve koordinasyonu ge
rektiren konuların tespiti ve zamanla geliştirilmesi suretiyle üst 
yönetimde işbirliğinin uyumun ve ahengin sağlanması mümkün olabile
cektir.

Federasyonların 1-4 dereceli Genel Sekfcefcer kadrolarına olan 
ihtiyacına yukarıda değinilmişti. 22 adet spor federasyonlarından 
5 adet 3. derece, 5 adet 4»d.erece kadro bulunduğu, ancak 12 spor fede
rasyonunun 1-4 der -ce kadrosu bulunmadığı öğrenilmiştir. 12 Federasyon 
na da en kısa bir süre içinde kadroları temin edilmelidir.

Sportif öğretici ve eğiticilerin,(asli veya fahri)bugüne ka
dar devam eden usule uygun olarak yetiştirilmeleri, ilgili spor fede
rasyonları tarafından yürütülmesi, fonksiyonları gereği olarak sürdü
rülmelidir. Spor akademileri ile federasyonların sürekli işbirliği 
ve koordinasyon içinde bulunmaları^gereklidir. Antrenörlerin eğitim
leri ve atanmaları konusunda Federasyonların görüşlerinin alınması 
usulünün izlenmesi sağlanmalıdır.



Her bir federasyonun Daire Başkanlığı seviyesinde tip yönet
meliği uyarınca örgütlenmesine hız verilmeli, mevcut "Federasyon İş
leri ve Koordinasyon Daire Başkanlığı"na bağlanması ve bu başkanlı
ğın alt üniteleri haline getirilmesi asla düşünülmemelidir. Ayrıca 
bu birimin Daire Başkanlığı düzeyinde örgütlenmesine asla gerek yok
tur. Zira federasyonların herbiri fonksiyonel hizmet birimleri, 
sporlarının ülke düzeyinde en yüksek resmi ve teknikjmercileridir.,
Sözü edilen birimin şube müdürlüğü düzeyinde federasyonlarla Genel 
Müdürlük arasındaki ilişkileri düzenlemek ve yürütmek üzere kurul
masına zorunluluk bulunmaktadır.

Uygulamada ve özellikle personel kadrolarının bölgeler iti
bariyle dağılımında, atamalarda ve nakillerde aşırı merkeziyetçiliğin 
çeşitli şikayet ve ithamlara sebebiyet verdiği müşahade edilmiş bu
lunmaktadır.

Bölgelerin gerçek personel ihtiyaçlarına göre kadro dağılı
mının dengelenmesi, bölgelere tahsis olunan kadroların bölgelerde 
kalması, bir miktar ajünhal kadroların özellikle bölge memurlarının 
derece terfilerinin sağlanması amacı ile ve dönüştürme yolu ile kul
lanılması usulü'sürekli olarak izlenmelidir.

ÖRGÜT SEMASI;
26 Nisan 1976 tarihli ve 28 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğü Basın Bülteni ekinde yayınlanan ÖRGÜT ŞEMASI (EK:l)ilişiktir. 
Yönetim bilimi ve şema tekniği yönünden,dikkatlicegözden geçirilmesi 
hüküm vermeye yeterli olduğundan eleştirisine girilmemiştir. Ancak, 
Olması gereken örgüt şeması taslağı İse (Ek:2) verilmiştir,

C -KOORDİNASYON TE DENETİM:

Bilindiği gibi, bir yöneticinin örgütü içinde en önemli yöne
tim araçları KUKANDA-KOORDİHASYON ve|KONTROL*dur. Dev
letin ve idarenin bütünlüğü Anayasanın 3 ve 112 nci maddelerinde 
kesinlikle belirtildiğine göre devletin her bir örgütü içinde birim
leri arasındaki kaordinasyonu kadar, örgütler arasındaki koordinas- 
yon'un gerçekleştirilmesine ve sürekliliğine Anayasa emri olan 
DEVLET ve İDARE'nin bütünlüğü için, zorunluluk bulunmaktadır.

1938 Tarihli Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü örgütünün kuruluş 
kanununda ve gerekçesinde hakim olan özellik ve düşünce Devlet Kuruluş
larının etkili bir koordinasyon içinde bulunmaları ihtiyacı ve zorun—■ 
luluğu olmuştur. Bu ihtiyaç ve zorunluluk o derecede önemli bulunmuş- 
turki koordinasyon uygulamalarından bir pelişkiye ve zafiyete uğranıl- 
maması otorite bir merci'in prestijinden yararlanılması için örgüt; 
merkezde: Başbakanın,bölgelerde en yüksek tnülki amirlerinin yönetimin-



de ve sorumluluklarına tevdi edilmiştir. Koordinasyon fikrine ve
rilen önem, bu ölçüde kanun hükümleri ile belgelenirken uygulama 
esnasında koordinasyon fikrinden uzak kalmak hizmet açısından önem
li sorunların doğmasına neden olmaktadır.

HEDER TERBİYESİ ÖRGÜTÜ VE
KOORPİKASYOİI İHTİYAÇLARI;
1. Spor tesisleri yatirım hizmetleri, plân ilke ve tedbir

lerinin tespiti ve uygulanması ile ilgili alanlarda DEVLET PLAîsLAIIA 
TEŞKİLÂTI ile,

2. Program-Bütçe'nin, Beden Terbiyesi ve Sporun gerçek ih
tiyaçları dikkate alınarak düzenlenilesi, ihdas edilen ve dönüştürü
len kadrolar konusunda, Beden Terbiyesi Kanununun malî külcüml er i nin 
aynen uygulana alanına konulması ve işlerliğinin sağlanması gibi 
konularda IIALİYE BAKAKLIĞI ile,

3» Beden Terbiyesi merkez ve bölgeler kuruluşunun kadro un
vanlarının, derecelerinin, adetlerinin, sınıflarının; örgüt Ve bi
rimleri gözönünde bulundurularak bilimsel bir gözle ve tutunla tes
piti ve verilmesi, kadro dönüştürülmeleri, inşası biten spor tesis
lerinin kadrolarının, tesis türleri itibariyle kadro anahtarı dikka
te alınarak ihdas edilmesi işlemleri ve yerli ve yabancı uzmanların 
istihdamı ile ilgili yönetmeliğin uygulanması gibi hizmetlerde DEV
LET PERSOHEL DAİRESİ BAŞIullîLIGI ile,

4. Beden Terbiyesi Kanunu gereğince (md-10) diğer sıfatları 
ile Beden Terbiyesi Başkanı olan mülki amirlerin(Valiler,kaymakamlar, 
bucak müdürlükleri ve muhtarlar) bu sıfatları ile bağlı bulundukları 
İÇİŞLERİ SALAKLIĞI ile,

5. Avcılık ve atıcılık sporlarının yaygınlaştırılması mak
sadı 0RKA1J LA KAKLIĞI ve IlAKİHE-KİI'lA SHDÜSTRİSİ KURUÎO; ile,

6. Spor araç ve gereçlerinin ithali veya yerli sanayi'inin
ve malî konularda TİCARET VE SAKAYİ VS TEKHOLOJİ BAKAKLIĞI ile,

7. Yukarıda da açıklandığı üzere Beden Terbiyesi Kanunu 21 
ve 22'nci maddeleri kapsamına giren kuruluşların bağlı oldukları 
hemen hemen tüm BAKAHLİKLAR ile,

8. Binicilik sporunun ihyası ve gelişimi amacına dayalı
olmak üzere TARİH VE KAYVAECTLIII BAKAÜLIĞI-TÜIJCİYE JOKEY KULÜBÜ ile,

Spor faaliyetlerinin merkezi otoritesi, düzenleyicisi,yürü
tücüsü, koordinatörü niteliklerini Beden Terbiyesi Kanunundan, alan 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde, özellikle koordinasyon hizmetle
rinin yürütücüsü ünitenin, Daire Başkanlığı seviyesinde kurulması



'gereğine yukarıda değinilmişti. Koordinasyon ihtiyaçlarının ve hiz
metlerinin ayrıca hir araştırma ve inceleme konusu yapılması yarar
lı bulunmuştur.

Denetim il eş manada kullanılan kontrol, örgüt içinde,örgü
tün yapısı ve işleyiş sistemi çerçevesinde jyönetimin; ekenomik,hız
lı ve kaliteli hizmet üretilmesinde en etkili araçlarından biri ol
maktadır.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü örgütünde kulüpler de dahil 
olmak üzere ya, gm ve yoğun teftiş hizmetleri birkaç yıl öncesine 
kadar üç müfettiş kadrosu ile yapılabilmekte idi. Bu gün Teftiş 
Kurulu Başkanlığı ünitesinde 12 müfettiş kadrosu bulunmaktadır. Bun
lardan 4 kadro münhaldir.

Teftişlerin daha ziyade mali konulara, destek hizmet alanla
rına öncelik ve ağırlıkla yönelik bulunması, temel ve esas(spor eği
tim ve yarışmaları içine alan) spor faaliyetlerine yeterince dönük 
bulunmaması isabetli değildir. Bu nedenle kontrol ve denetim hizmet
leri, daha ziyade şu alanlara yöneltilmelidir) s

(1) Bölgede mevcut spor kulüpleri, öncelikle spor dallarından 
yükümlendikleri sporlarda faaliyet gösterip göstermedikleri,

(2) Bölgenin öncelikli spor dallarında, eğitim ve yarışmalar 
olarak kulüp faaliyetleri,

(3) Tesis tahsisleri, kullanmada istekli olunup olunmadığı, 
devam kontrolleri,

(4) Antrenörlerin (asli veya fahri)devam durumları, müfre
dat ve çalışma programları olup olmadığı, ne kadar süre ile hangi 
kursları gördükleri,

(5) Ajanların spor faaliyetleri ile ilgi dereceleri, çevresin
deki intibaı, saygınlık kazanmada başarı derecesi hakkında kanaat,

(6) Yıldızlar, gençler,büyükler,kızlar gibi çeşitli yaş 
kesikleri için bir eğitim programı uygulaması ve yarışma düzen
lemesinin yapılıp yapılmadığı,

• '(7) Spor tesislerinin; temizliği, intizamı,giyim-soyunma 
yerleri ve dolapları,sıcak suyu ve duşlarının bulunup bulunmadığı, 
araç ve gereç durumu ile eksiklikleri ve(jyeterlilikleri,

(8) Tesis görevlilerinin görev yetki talimatının bulunup 
bulunmadığı,

(9) Tesisten yararlananların uyacakları esasları gösterir 
talimatın bulunup bulunmadığı.



(10) Spor tesisi tahsisi talSpname dosyasının incelenmesi,
(11) Bölgeyi ve ülkemizi temsil yeteneğindeki sporcuların 

çalışma ortamının incelenmesi,
(12) Her spor dallı için müsabaka kayıt def teri, tertip komi

tesi karar 'döfteri jhakem komitesi karar defteri,bölge danışma kurulu 
karar dosyası veya defterinin incelenmesi,

(13) Saat ücreti ile görevli öğreticilerin denetimi, gibi,
Bu denetim alanında denetim konularının ve ihtiyaçlarının 

tespiti bir araştırma ve incelemeye dayandırılması yararlı olacaktır,
Kitle sporunun gerçekleştirilmesi5 bölgelerin mevcut spor 

ortamları içinde sayı ve kalite olarak üretebilecekleri sportif hiz
metler ve Belgeler arasında yaratılacak hizmetler yarışına dayandı- 
rılmalıdır,

Enazından sporun dayandığı- kanunlara getirilecek yeni hüküm
lerin uluslararası spor ortamı içinde geçerliliği ve işlerliiiğine 
dikkat ve üzen göstermek gerekecektir0 1938 yılında çıkarılmış bu
lunan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu bu özelliğe bağlı ve say
gılı olabilmiştir. Ancak mevcut kanuna bazı yeni hükümlerin getiril
mesi gereklidir»
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(Elci 3)
MEVÇUT KANUNA GETİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN 

YEKİ HÜKÜMLERE LAİK ÖNERİLER
1. Mahalli gelirlerden, mahallin spor hizmeti için pay ayrıl

ması prensibi tekrar uygulamaya konulmalıdır. Yani 655 sayılı kanun
la Belediye ve Özel İdarelerden acınmasına son verilen $4 ve ^ pay
ların tekrar alınmasını teminen kanun sevkedilmelidir.

2. Çeşitli Devlet Kurumlari personeli, kendi kurumlarının 
izni ile daimi veya, geçici spor kamu hizmetlerinden fahri görev ala
bilmelidirler. Resmi ve daimi fahri görevlerde, belirli sürelerle 
görevlendirilmelerde, görevli personelin özlük hakları saldı kalma
lıdır.

3. Spor kamu hizmetlerinin daimi mahiyet arzeden ve Genel 
Müdürlük tarafından tesbit edilecek görev yerleri asli personel ta
rafından dolduruluncaya kadar, bu görev kadrolarının 1. kademesi 
tutarının l/3 nisbetinde fahri hizmet tazminatı ile fahri'yen per
sonel istihdamı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yetkili olmalıdır.Ra

4. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yürürlükteki kanun 
hükümlerini önleyici kanun hükümlerijuygulamnamalıdır»Teşkilat kanunu 
hükümleri, ancak kendi kanun hükümleri ile değiştirilebilmelidir.

5. Türkiye Jokey kulübü gelirlerinden müşterek amaçla bini
cilik federasyonuna pay ayrılmalıdır.

6."Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütün malları Devlet 
malı hükmündedir. Bu mallar aleyhine işlenen her türlü şuçlara, dev
let malları aleyhine işlenen suçlar gibi ceza hükmolunur." !maddesi 
getirilmelidir.

7. "Belediyelerin mülkiyetinde olan veya 7367 sayılı kanun 
gereğince Belediyelerin mülkiyetine geçipte spor sahaları olarak 
tefrik edilmiş bulunan taşınmaz mallar, bedelsiz olarak Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne devredilir."jmaddesi getirilmelidir.

8. "Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün iktisap edeceği her 
türlü taşınmaz malların adına tescilleri, bu taşınmaz malları ile
bu mallara ilişkin ayırma, birleştirme,cins tashihi gibi tapu işlem
leri vergi,resim,harç ve tasarruf bonosundan muaftır" hükmü getiril
melidir.

9. Amatör spor kulüplerinin; resmi kuruluşların bünyelerinde 
Genel Müdürlükçe tayin ve tespit olunacak esaslara veya, dernekler 
kanununa göre, kurulmaları,teşkilata kayıt tescillerinin yapılması 
veya silinmesi, birleşmeleri,ihtisas kulübü özellikleri,kulüplerin

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



sportif ve mali denetimi, cezalandırılmaları, mükâfatlandırılmadan, 
kredi veya borç verme koşullarının tespiti, para veya malzeme yar
dımı yapılabilmesi gibi konularda Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
görevli ve yetkili olduğu bir hükümle belirtilmelidir.

10. Amatör spor kulüplerinin hangi şartlarla profesyonel 
futbol takımı kurabilecekleri, belirtilecek süre içinde istenilecek 
şartları kazanamıyan,sürdüremeyen, veya kaybeden kulüplerin profesyonel 
futbol dalı faaliyetine son verileceği, profesyonel futbolcuya para 
cezası verilebileceği, profesyonel futbol takımlarını Türk Ticaret 
kanununun anonim şirtekleri hükümlerine göre kuracakları şirtekleri 
devredebilecekleri, Futbol Federasyonu ile bağlantısı ve ilişkile
rinin esasları, ayrı bir profesyonel futbol federasyonu kurulamıyacağı 
konulardnda Genel Müdürlüğün yetkili ve görevli olacağı belirtilme
lidir.

11. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü döner sermayeli kuruluş
lar meydana getirmeye yetkili olmalıdır.

12. Kamu kuruluşlarının spor tesislerinden vatandaşın veya 
kurumların esasları diğer kurun ve kuruluşların sorumlulukları bir - 
tüzükle tayin ve t-esbit edilmelidir.

13.Spor faaliyetlerinin eğlence resmi ve diğer vergilerden 
muaf tutulduğu bir hükümle belirtilmelidir.

14. Spor kafilelerine verilecek harçsız pasaport izin merci
nin, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, bağlı olduğu Bakanlık 
olacağı bir hükümle tespit olunmalıdır.



BEDEN EĞÎTİMİ ve  SPORDA 

SİSTEM AHALÎZÎ





ÖH RAPOR

Spor süreci, geniş ve çok parçalı bir alanda, değişik nite
lik ve alırlıkta ve çoğu kez başka'süreçlerle iç-içe bir görünüm 
vermektedir.

Gerekli analizleri yapabilmek için soyutlama yoluyla bir 
sictcm geliştirilmiş, bu sistemin girdileri(İnputs) ve çıktıları 
(outputs) teorik bir modelde alt sistemlerle ilişkileri yoklanarak 
saptanmaya çalışılmıştır.

Sistemin Girdileri
Bu çalışmadan, spor sisteminin girdileri, spor sürecinin çeşit 

li biçimde etkileyen temel faktörler düzeyinde alınmış,girdilerin 
nitelik ve niceliğinde ayrıntıya veya büyüklüklerin hesaplanmasına 
girilmemiştir.

Girdiler 5 kategori halinde saptanmıştır.
1. Bilgi i Bilgi, insan,yönetim,spor,eğitim ve fen bilgilerini 

kapsamaktadır.
Sporun hem amacı ve homde temel aracı insan olduğundan,insan 

hakkmdakı bilgiler önem kaşanmaktadır, özellikle biyoloji,psikoloji 
ve sosyoloji alanları insanın spora üretim faktörü olan yönleri ile 
uğraşmaktadır.

îkinci tür bilgi, spor sürecinin yönetimine, aşamalarına ve 
içeriğine dönüktür.

Eğitim, yönetim ve fenbilgileri ise sürecin değişik yönle
rine ıçık tutmaktadır.

2. Değerleri Sporun, iyi bir uğraşı, olmadığını belirten olum
suz değerler yanında, sporun anlam ve önemine değinen

olumlu değerlerin de toplumca paylaşıldığı görülmektedir. Yani "Hay
vanın ahmağı rahvan, İnsanın ahmağı pehlivan",Spor yapan okuyamaz" 
gibi olumsuz değerler yanında "Spor yapan kazanır" ve "Sağlam kafa 
sağlam vücutta bulunur" gibi olumlu değerlerinde yaygın olduğu gö
rülmektedir.

3. Hedefleri Sistemi ve sistem içindeki süreçleri etkıli- 
yen hedefler; eğlence, enerji sarfı,jcendini.gerçekleştirme, statü 
vepara kazanma gibi bireysel boyuta ilişkin olduğu kadar,sağlıklı 
bir toplum, birlik beraberlik,pr poganda gibi toplumsal boyuta da 
ilişkindir.





4. İnsan gücü: Spor sisteminin girdileri arasında er. etkin 
olanı insan gücüdür. Bilim adamı, sporcu,yönetici,öğretmen,antre-
nör  malzeme, taşıyıcısı gibi çok sayıda ve değişik nitelikte
insan gücünün sisteme girdiğini görmekteyiz. İnsan gücünün yeter
likleri ile fonksiyonları arasındaki denge sporda performansın 
kalitesini vurgulamaktadır.

Bu güne kadar söylenenin aksine temel sorun, "saha,tesis ve 
benzeri olanakların noksanlığı" değil, insan gücündeki fonksiyon- 
yeterlik dengesinin çarpıklığıdır.

İnsan gücünün çok büyük bir kısmının atıl kapasite durumunda 
olması ise, sistemin en önemli sorunudur. Alınacak temel tedbirle
rin bu sorunun çözümüne dönük olması beklenir.

5. Kaynaklar: Kaynaklar malî ve 1 fizikî kaynaklar olmak 
üzere iki, boyutta incelenmiştir.

Mali kaynaklar, bütçe spor toto, sala hasılatı gibi girdiler; 
fiziki kaynaklar ise, stadjyum, kapalı salon açık saha, kamp yeri gibi 
girdileri içermektedir.

Fiziki kaynakların kapasitesi ile kullanma yöntemleri arasında 
sıkı bir ilişki vardır. Yani, bir kapalı salonun kapasitesi, tenis 
oynanırsa 2 veya 4 kişi; Voleybol oynanırsa 12 kişi, cimnastik yapı
lırsa 40-50 kişi olabilir.

Bu bakımdan, "Toplumun çoğunluğu spor yapmalıdır" amacı, ka
pasitesi ve motivasyon yönünden uygun kullanma yöntemlerinin araş
tırılmasını gerektirmektedir.

Bapor ekinde, sistemin girdi-çıktı dengesini çalışma ve sistem
bütünlüğü içinde inceleme yapma kolaylıklarını sağlamak üzere teorik 
bir model geliştirilmiştir.

Uygun görülürse, uzun dönemli ve derinliğin? bir çalışma ile;
1. Modeldeki girdi ve çıktıların ayrıntıları tesbit edilmeli,
2. Sistemi oluşturan alt sistemlerin amaç, yapı ve fonksiyon

ları belirlenmeli,
3. Özellikle eistemin çıktıları (toplumsal ihtiyaçlar) ile gir

dilerinin nitelikleri ve büyüklükleri hesaplanmalı,
4. Yönetimde rasyonellik ilkesinin gereği olan amaç-araç dengesi 

kurulmalı,
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