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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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SUNUŞ 
 
 Bilindiği üzere, dünyada gelişmiş toplumlarca uygulanan en önemli eğitim 
araçlarõndan biri olan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin amacõ; insanlarõn fiziki, 
sosyal, psikolojik, kültürel ve zihni gelişmelerine katkõda bulunarak toplumun sağlõklõ 
nesiller kazanmasõnõ sağlamak, ayrõca sporun uluslararasõ bir özellik kazanmasõ 
nedeniyle de dünyada başarõlõ ve şampiyon sporcularõ ile toplumun geniş bir alanda 
temsiline olanak tanõmaktõr. Diğer bir deyişle, artõk spor bireye yaptõğõ olumlu 
katkõlarõnõn yanõnda, ayrõca uluslararasõ alanda bir toplumun kültürünün 
tanõtõlabileceği çok yaygõn bir propaganda ve reklam aracõdõr. 
 
 Yüce Atatürk, sporun kişi yaşamõnda olduğu gibi, millet ve devlet yaşamõnda 
da çok önemli bir yeri olduğunu aşağõdaki veciz ifadelerle vurgulamõştõr : 
 
 �Türk vatandaşõnõn sağlõğõ, sağlamlõğõ her zaman üzerinde dikkatle durulacak 
milli meselemizdir.� 
 
 �Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin, milli terbiyesinin ana 
unsurlarõndan saymak gerekir. Bu işte, hükümetin, şimdiye kadar olduğundan daha 
ciddi ve dikkatli davranmasõ; Türk gençliğinin spor bakõmõndan da milli heyecan 
içinde itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalõdõr.� 
 
 VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõklarõ çerçevesinde oluşturulan �Beden 
Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatlarõ Özel İhtisas Komisyonu� çalõşmalarõ 
sõrasõnda, yukarõda kõsaca belirtilen ana felsefe õşõğõnda, sporun; ayrõca bir toplumun 
dayanõşma bağlarõnõ oluşturan, sevgi, kardeşlik ve barõş için ne denli önem taşõdõğõnõn 
da bilincinde olarak, ileriye yönelik bir takõm ilke ve görüşlerin oluşturulmasõ için 
çaba sarfedilmiştir. 
 
 Çalõşmalarõmõz sõrasõnda komisyonumuz, Türk sporunun belirgin sorunlarõnõn, 
önceki yõllarda kurulan özel ihtisas komisyonu çalõşmalarõnda da ele alõndõğõnõ tespit 
etmiş, ancak bunlarõn bazõlarõnõn hala çözümlenemediğini gözlemlemiştir (eğitim 
yetmezliği, sosyal ve siyasal mülahazalarla yapõlan yanlõş ve gereksiz personel ve 
tesis harcamalarõ, kulüp iç organizasyonlarõnõn yetersizliği gibi). Sorunlarõn yeni bir 
bin yõla girdiğimiz bu dönemde de karşõmõza çõkmasõ ve çözümsüzlüğe 
terkedilmemesi için, bunlarõn önce çok iyi bir şekilde neden-sonuç analizi ile 
irdelenmesini zorunlu kõlmaktadõr. Çalõşmalarõmõzda, Avrupa Birliği�ne adaylõğõ 
kabul edilmiş bir ülke olmamõzõn da bilinciyle, bu konuya ilişkin geçmiş özel ihtisas 
komisyonu raporlarõ ve Spor Şurasõ kararlarõnõn da deneyiminden yararlanõlarak neler 
yapõlabileceği konusunda derin bir tartõşma yaratõlmaya çalõşõlmõştõr. 
 
 Böylece, oluşturulan yedi alt komisyon ile, öncelikle 21.yüzyõla girdiğimiz bu 
günlerde, sporla ilgili mevcut durumun dünya ölçülerinde yeterli bir seviyede 
olmadõğõ gerçeğinden hareketle, mutlaka spor olgusunun yeniden yapõlanmasõ gereği 
savunulmuştur. Bu yapõlanma, bir yönüyle ülkemizde sporun bağlõ olduğu teşkilat 
yapõsõnõ   (Spordan   Sorumlu   Devlet  Bakanlõğõ  ve  ona bağlõ Gençlik ve Spor Genel  
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Müdürlüğü) ilgilendirirken, diğer yönden de eğitim kurumlarõ, gönüllü kuruluşlar, 
özel sektör ve medyanõn da bu bağlamda değerlendirilmesi gereğini ortaya 
koymaktadõr. Nitekim, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlõğõ�nõn da bu çalõşmamõza 
paralel olarak önceden geliştirdiği Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, sponsorluk ve 
özerklik konularõna ilişkin mevzuat çalõşmalarõ da komisyon çalõşmalarõ için bir şans 
ve karşõlõklõ değerlendirme olanağõ sağlamõştõr. 
 
 Ülkemizde, ne yazõk ki, sportif faaliyetler çağdaş anlamda gerek tesisleşme, 
gerekse geniş halk kesimlerine yaygõnlõk ölçüleri açõsõndan belli bir seviyeye 
gelememiştir. Bireysel anlamda önemli başarõlar olmakla birlikte, spor bir toplum 
felsefesi haline henüz gelememiştir. Öncelikle, kalkõnma planlarõ içerisinde düzenli 
olarak yer alan sporun bir eğitim politikasõ aracõ olduğunun bilinciyle, spor 
yapabilecek yaştakileri yalnõzca seyirci olmak durumundan kurtaracak ve aktif olarak 
spor faaliyetlerine katacak koşullar bu yüzyõlda da ana ilkelerimizden biri olmalõdõr. 
Böylece, devletin seyir sporunu düzenleyici rolünde gelişme sağlanarak, sporla ilgili 
tüm faaliyetleri topluma yönelten okul ve halk sporuna öncelik veren nitelik 
kazandõrõlmalõdõr. Bunun için de, bugüne kadar tam sağlandõğõ söylenemeyecek 
dayanõşma ve koordinasyonun, başta ilgili devlet kuruluşlarõ (Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanlõğõ ve Milli Eğitim Bakanlõğõ) arasõnda olmak üzere, sonra da özel 
sektör ve medya ile mutlaka sağlanmasõ gerçekleştirilmelidir. 
 
 Spor tesislerinin geçmişte bir takõm yanlõş gerekçelerle (sosyal ve siyasal) 
olduğu gibi, gereksiz yerlerde ve gereksiz harcama tutarlarõ içinde 
gerçekleştirilmesinin mutlaka önüne geçilmelidir. Bu bağlamda, siyasi etkilerden 
bağõmsõz olarak bu yatõrõmlarõn düzenli, verimli ve ülke gerçeklerine uygun bir 
biçimde gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi ilkesi düşüncesi güç kazanmalõdõr. 
 
 Spor kulüplerimizin bugünkü mevzuat yapõsõ ve işleyiş biçimleri yeniden 
değerlendirilerek, (ne yazõk ki amatör dallarõnda yaptõklarõ faaliyetlerinin finansman 
nedeniyle de gittikçe kötüleştiği gerçeğinden hareketle) acilen daha fazla sayõda spor 
ve kültür çalõşmalarõna aktif olarak katõlmasõna olanak hazõrlayõcõ kuruluşlar haline 
getirilmeleri mutlaka teşvik edilmelidir. Bu bağlamda, kulüplerin dernek yapõsõna 
bağlõ oluşlarõnõ giderecek daha çağdaş düzenlemeleri sağlayõcõ (şirketleşme ve halka 
açõlma gibi) tedbirler geliştirilmeli, sponsorluk konusunda da, her ürünün tanõtõmõnõn 
toplam arz ve talep gerçeği olduğunun bilincinde olarak, ilgili kuruluşlarõn da (reklam 
şirketleri gibi) görüşleri alõnarak, ayrõca özel sektörün en üst düzeyi ile ikna 
toplantõlarõ yapõlmak suretiyle gereken oluşumlarõn teorik ve pratik anlamda 
sağlanmasõna çalõşõlmalõdõr. 
 
 Komisyonumuzca ilk kez, uluslararasõ arenada sporun temsilini en üst düzeyde 
sağlayan olimpiyat felsefesi çerçevesinde çalõşmalarõmõzõn arasõna İstanbul 
Olimpiyatlarõ�nõn da alõnmasõ, gerçek hedefi göstermesi açõsõndan oldukça olumludur. 
Ancak, olimpiyatlarõ gerçekleştirme felsefesi õşõğõ altõnda, İstanbul�da muhtemel bir 
olimpiyatõn gerçekleştirilmesine hazõrlõk olacak her türlü tesisin yapõmõ ve konuya 
önem gösterilmesi de o derece önemlidir. Diğer bir deyişle, tesisler gerçekleşmeden 
ve  gençliğe  yönelik  bu konuda hazõrlõk yapõlmadan, olimpiyat gerçekleştirme fiilleri  
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oldukça yalnõz ve soyut bir görüş olacaktõr. Komisyonumuz, bu konunun tüm üyeleri 
ile birlikte bilincindedir. Nitekim, bu konuya yönelik İstanbul Halkalõ�da yapõlan 
Atatürk stadyumu ve olimpiyat parkõnõn yapõm ve onarõmõ memnuniyet vericidir. 
 
 Sporun en önemli araçlarõndan birinin finansman konusu olduğu açõktõr. 
Ancak, önce kaynaklarõn ne ölçüde verimli kullanõldõğõ ve gereken yerlere harcanõp 
harcanmadõğõ şeffaflõk ilkeleri içerisinde tartõşõlmasõ gereken konulardandõr. Ayrõca, 
spor federasyonlarõnõn kendi kaynaklarõnõ kendilerinin yaratma zamanõ gelmiştir. Bu, 
federasyonlarõn denetimsiz olmalarõ anlamõna gelmemeli ve spordan sorumlu devlet 
kuruluşlarõnca bu fonksiyon yerine getirilmelidir. Ama, federasyon başkanlarõnõn ve 
federasyon temsilcilerinin özellikle demokratik ilkeler içerisinde seçilmeleri de bu 
bağlamda önemlidir. 
 
 Sağlõk konusu da eğitim gibi kalkõnma ilkeleri içerisinde bir toplumun en 
önemli öğelerinden birini teşkil etmektedir. Buradan hareketle, çalõşmamõzda bu 
konuya önem verilmiş, ayrõca sporcularõn sağlõk ve sosyal güvenceleri konusu 
işlenmeye çalõşõlmõştõr. 
 
 Ülkemizde, spor denince amatör spor dallarõnõn yanõnda daha çok futbol göze 
çarpmaktadõr. Bu durum, toplumun içinde gelişen bir arz-talep sorunu olduğu için 
doğaldõr. Ancak, ülkemizde de artõk milyonlarca dolara ulaşan cirosuyla futbol bir 
endüstri haline gelmiştir. Bu, sorumlu kuruluş olan Futbol Federasyonu ile kulüp 
yapõlarõnõn da bir değerlendirmeye tabi tutulmasõnõ gerektirmektedir. (Bugünkü 
sermaye-borç ilişkisi ile artõk büyük kulüplerimiz de sõkõntõ içindedirler.) Konunun bu 
yönüyle daha çok tartõşõlmasõ ve acil önlemler alõnmasõ gerekmektedir. Aksi taktirde, 
bu kulüplerimizin diğer amatör branşlarõnõ işletebilmeleri hayal olabilecektir. Ayrõca, 
bu konuda sporun �etik� olma özelliği asla unutulmamalõ, geçmişte saha ve 
salonlarõmõzda yaşanan bazõ olumsuzluklarõn artõk gençliğe ve halka intikal 
ettirilmemesi konusunda daha ciddi önlemler alõnmalõdõr. 
 
 Komisyonumuz, Özel İhtisas Komisyonlarõ hazõrlõk çalõşmalarõ sõrasõnda 
�Gençlik� konusunun bir başlõk altõnda ele alõnmamasõnõ bir eksiklik olarak 
görmüştür. Her ne kadar bu konu, V. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ÖİK Raporunda 
ayrõntõlõ olarak ele alõnsa da, gençlik ve sporun birbirinden ayrõ ele alõnamayacak 
konular olduğunda tüm komisyon üyeleri hemfikir olmuştur. Bu nedenle, bu konunun 
değişik bir şekilde de olsa mutlaka Atatürk ilkelerinin temelleri doğrultusunda 
irdelenmesi gerekmektedir. 
 
 Komisyon çalõşmalarõ sõrasõnda, toplantõlarõmõzõn gerçekleşmesine yardõmcõ 
olan Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi DTCF 
Dekanlõğõna komisyon üyeleri olarak teşekkür ediyoruz. 
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 Ülkemiz sporunun gelişmesine yön vereceğine inandõğõm bu raporlarõn 
hazõrlanmasõ sõrasõnda, komisyon çalõşmalarõna katkõda bulunan alt komisyon 
başkanlarõmõza ve değerli üyelerimize, mensubu bulunduklarõ kurumlar ile DPT 
ilgililerine yardõm ve katkõlarõndan dolayõ teşekkür eder, saygõlarõmõ sunarõm. 
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Maliye Bakanlõğõ Baş Hesap Uzmanõ 
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GİRİŞ 
 
 VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde yeni bir bin yõla girerken 
Avrupa Birliği�ne aday olan ülkemizin, 2001-2005 yõllarõnda sporda ileri gitmiş 
ülkeler seviyesinde spor politikalarõnõ belirlemesi ve bu politikalara ilişkin 
uygulamalarõnõ ortaya koymasõ kaçõnõlmaz olmuştur. Geniş kitlelerin spor yapmasõnõ 
ve gönüllü insangücünün spor yönetimine katõlmasõnõ başaramayan ülkemiz için, 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõ, yeni bir yapõlanma için önemli bir fõrsatõ 
yeniden yaratmõştõr. Bu bağlamda, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde, 
aşağõdaki 7 alt ihtisas komisyonu oluşturulmuştur. 
 
1- Türk Spor Sisteminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ 
2- İstanbul Olimpiyat Oyunlarõ 
3- Spor Eğitim Politikalarõ 
4- Tesis Politikalarõ, Sponsorluk ve Yerel Yönetimlerle İlişkiler 
5- Finans 
6- Toplumda Çağdaş Spor Bilincinin Oluşturulmasõ ve Yaygõnlaştõrõlmasõ 
7- Sporcu Sağlõğõ ve Sosyal Güvenlik 
 

Bu yedi alt komisyon tarafõndan yapõlan çalõşmalarõn sentezi olan giriş 
bölümünden sonra, alt komisyon raporlarõnõn tamamõna olduğu gibi yer verilmiştir. 

 
 Anayasamõzõn 59�ncu maddesinde �Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarõnõn 
beden ve ruh sağlõğõnõ geliştirecek tedbirleri alõr, sporun kitlelere yayõlmasõnõ teşvik 
eder� hükmü yer almaktadõr. 
 
 Ülkemizde halkõn son yõllarda spora olan duyarlõlõğõ artmõş olmakla birlikte, 
insanlarõmõzõn spora aktif katõlõmõ yetersizdir. Oysa, sporun insan ve toplum 
sağlõğõndaki rolünün artõk tartõşõlmadõğõ günümüzde, kanun koyucu bu bilinçle 
Anayasamõza koyduklarõ iki madde ile devlete görev yüklemiştir. Sporu 
toplumumuzun vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi haline getirebilmek için, 
öncelikle herkes için spor seferberliği kapsamõnda çocuk ve gençlerimizi spor 
yapmaya teşvik etmek, sporu sevdirmek, sigara, içki, uyuşturucu ve kumar gibi kötü 
alõşkanlõklar edinmeleri yerine ülkesini seven, hoşgörülü, sosyal, üretken insanlar 
olarak yetişmelerini sağlayacak ortam ve fõrsatlarõ onlara sağlamak gerekmektedir. 
 
 Bu doğrultuda, spor eğitiminde temel amacõmõz, Anayasamõzda da belirtildiği 
gibi, tüm vatandaşlarõmõza düzenli spor yapma alõşkanlõğõnõn kazandõrõlmasõ ve 
sporda yetenekli çocuk ve gençleri ortaya çõkararak, bunlarõn olimpik anlayõşla üst 
düzeyde elit sporcular olarak yetiştirilmeleri olacaktõr. Olimpiyatlar, bir yandan 
ülkenin sporuna, sporcusuna ve gençliğine, spor tesisi altyapõsõna katkõ sağlarken, ev 
sahipliğini üstlenecek ülkeyi ekonomik bir hareketlenme, önemli yatõrõm, istihdam, 
dõş sermaye girişi, artan turizm gelirleri, ülkenin tanõtõmõ ve prestij kazanõmlarõ 
beklemektedir. Bu nedenle, olimpiyatlarõ kazanmak için yalnõz kentler ve yerel 
yönetimler değil, aslõnda �Devletler� arasõnda çetin bir mücadele sürmektedir. 
 
 Olimpiyatlara evsahipliği yapmak, sadece proje bazõnda maddi bir kar elde 
etmekten öte kazanõmlar da sağlamaktadõr. Olimpiyatlara evsahipliği için sürdürülen 
çalõşmalar, olimpiyatlarõn Türk gençliğine ve sporuna katkõlarõ, İstanbul�un temel 
sorunlarõnõn daha kõsa sürede çözümüyle �yaşanabilir bir dünya kenti� olmasõnda ne 
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denli önemli bir araç olduğu ve ülke ekonomisine getireceği büyük katkõlarõn 
algõlanmasõndan kaynaklanmaktadõr. Olimpiyatlarõ kazanmak, Türkiye�nin dõşa 
açõlmasõ, entegrasyonu, ekonomisi, tanõtõmõ, hatta sivilliği ve iç sistemini dahi olumlu 
etkileyecek, siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal yapõmõz ve tabii ki sporumuz açõsõndan 
Cumhuriyet döneminin en önemli fõrsatlarõndan birisi olacaktõr. Bu amaçla yürürlüğe 
konulmuş olan İstanbul Olimpiyat Projesi�nin hayata geçirilmesi gerekir. 
 
 Türkiye açõsõndan bakõldõğõnda bu kazanõmlara belki de iki katõ ihtiyaç 
bulunmaktadõr. Türkiye olimpiyatlara evsahipliği mücadelesinde bu nedenlerle yerini 
almõştõr. 
 
 Olimpiyatlara aday olabilmek için gerekli önşart �Yerel Yönetim�, �Devlet� 
ve o ülkenin �Milli Olimpiyat Komitesi� arasõnda işbirliğinin sağlanmasõdõr. Bu 
açõdan bakõldõğõnda, sadece İstanbul�un adaylõğõ, dünyadaki tek örnek olan özel bir 
�Kanun� ile düzenlenmekte ve bu üçlü işbirliği en etkin ve kalõcõ şekliyle ortaya 
konulmaktadõr. İstanbul�un olimpiyat oyunlarõna evsahipliği için adaylõk girişimi 
3796 sayõlõ �İstanbul Kentinde Yapõlacak Olimpiyat Oyunlarõ Kanunu�ndan güç 
almaktadõr. İstanbul Olimpiyatlarõ Hazõrlõk ve Düzenleme Kurulu (HDK)�nun ihtiyaç 
ve taleplerinin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ ile il özel idareleri ve belediyelerce 
öncelikle karşõlanmasõ yolundaki �Hizmet Zorunluluğu�nu da içeren Kanun, İstanbul 
adaylõğõnõn en önemli kozlarõndan birisini oluşturmakta olup, yapõlmasõ gereken yeni 
bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç bulunmamaktadõr. 
 
 2000 ve 2004 oyunlarõ adaylõklarõndan sonra HDK, doğru stratejiler 
belirleyebilmek amacõ ile IOC üyeleri nezdinde, �İstanbul�a oy vermeme nedenlerini 
araştõrmõştõr. Bu araştõrma sonucunda nedenlerin iki ana grupta kategorize 
edilebileceği ortaya çõkmõştõr:  1) İstanbul�un spor tesisi altyapõsõnõn yetersizliği, 2) 
büyük çaplõ spor organizasyonlarõ tecrübesinin bulunmamasõ. 
 

Bu saptamalar sonucu stratejisini, vaadlerden gerçeklere olarak belirleyen 
HDK, 1992-1996 yõllarõ arasõnda İstanbul�da yapõlacak olimpiyat oyunlarõnõn 
organizasyonu ile ilgili �Proje� hazõrlayan ve proje tanõtõmõnõ Uluslararasõ Olimpiyat 
Komitesi (IOC) ve olimpiyat ailesi nezdinde yapan bir kurum iken, 1997 yõlõ 
içerisinde yapõsal bir değişiklik geçirerek başta Atatürk Olimpiyat Parkõ ve Stadyumu 
olmak üzere doğrudan spor tesisleri inşa eden �yatõrõmcõ� bir kuruluş halini almõş, 
�tesisleşme�yi ana faaliyet olarak belirlemiştir. 
 
 Olimpiyatlarla ilgili bu çabalar sürerken, ülkemizde sporun şimdiye kadar 
yeterince yaygõnlaştõrõlamamasõndaki faktörlerin başõnda, spor tesislerindeki dağõlõm 
ve kalite eksikliği ile bunlarõn optimal ölçülerde kullanõlmamasõ ön plana çõkmaktadõr. 
 
 Tesis planlamasõnda, yerel düzeyde bir yapõlanma oluşturulmadõğõndan, o 
bölgenin ihtiyaçlarõ ve özellikleri doğrultusunda bir tesis planlamasõ yapõlamamakta, 
illerde siyasilerin baskõ ve tercihleri doğrultusunda merkezi yönetim tarafõndan 
yatõrõmlar planlanmaktadõr. İhtiyaç duyulan ve yapõmõna başlanan tesisler, gerek 
yeterli ve sürekli kaynak aktarõlamamasõndan, gerekse yeterli kontrol mekanizmalarõ 
devreye sokulamadõğõndan zamanõnda bitirilememektedir. Dolayõsõyla yapõm 
maliyetleri katlanarak artmaktadõr. 
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 Planlanan tesisler, kaynaklar ölçüsünde düşünülmemiş, dolayõsõyla her zaman 
kalite ve standartlardan ödün verilmiştir. Tesislerin birim fiyatlarõndan tasarruf etme 
yoluna gidilmiştir. Tesis yatõrõmlarõ için teklif edilen ödeneklerin düşürülmesi veya 
hiç verilmemesi nedeniyle mevcut ve inşaasõ devam eden tesisler bitirilememekte ve 
bakõm ve onarõmlarõ geciktirilmektedir. 
 
 Ülke genelinde bölgelerarasõ nüfus artõşõ, coğrafi konum, iklim ve demoğrafik 
yapõyõ dikkate alan bir spor tesis politikasõ oluşturulamadõğõndan, ülke bir tesis 
mezarlõğõna dönüştürülmüştür. Tasarlanan sporun özelliklerine, ulusal ve uluslararasõ 
standartlara uymayan, ulaşõm problemi ve tek yönlü kullanõm düzenlemeleri 
nedeniyle atõl durumda bulunan sayõsõz spor tesisleri bulunmaktadõr. Son verilere 
göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafõndan gerçekleştirilen genelde elit spora 
ve sporcu yetiştirmeye yönelik spor tesis sayõsõ Türkiye genelinde 1.506�dõr. Spor 
kulübü ve lisanslõ sporcu sayõsõ dikkate alõndõğõnda bu tesislerin yetersiz olduğu 
söylenemez. Üstelik diğer kamu kurum ve kuruluşlarõnõn sahip olduklarõ tesislerinin 
de sporu yaygõnlaştõrma hedefine yönelik kullanõlmadõklarõ dikkate alõnõrsa, sayõsõ 
küçümsenemez. 
 
 Spor tesisleri yatõrõmlarõnõn planlanmasõnda, mevcut �tip projeler� nedeniyle, 
verimsiz ve çağõn gelişmelerinin gereğine uygun olmayan, her bölgenin ilgi, istek ve 
ihtiyaçlarõna cevap vermeyen spor tesisleri yapõlmõş ve yapõlmaya devam 
edilmektedir. 
 
 Yerel yönetimlerin spor yatõrõmlarõ için izleyecekleri bir politika 
belirlenmediğinden, yerel yönetimler politik kaygõ ve siyasi amaçlarla spora yatõrõm 
yapmakta, �herkes için spor� ilkesine dayalõ tesisler ve yatõrõmlar yerine, futbol başta 
olmak üzere, daha çok performans sporuna hizmet etmektedirler. Ayrõca, bu tesislerin 
planlamasõ ve yapõmõnda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordinasyon kurma 
gereği duymamaktadõrlar ve bu konuda bağlayõcõ bir mevzuat da bulunmamaktadõr. 
3289 sayõlõ Kanun�un 26�ncõ maddesinin 2�nci fõkrasõnda getirilen, �yerel yönetimler 
şehir planlarõnõ hazõrlarken, spor tesislerine tahsis edecekleri yerlerin tespitinde 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nün görüş ve teklifini esas alõrlar� hükmüne ve 
diğer ilgili hükümlere de uymamaktadõrlar. 
 
 Performans sporunun kaynağõ olan spor kulüpleri, sporcu transferlerine çok 
yüklü miktarlarda kaynak harcarken, sporcu yetiştirmeye ve tesisleşmeye kaynak 
aktarmamõşlardõr. Geleneksel sporlara ait tesis ihtiyaçlarõ planlamalarda dahi yer 
almamõştõr. 
 
 Ülke genelinde, spor tesisi yatõrõmlarõ yapacak olan özel ve tüzel kişilerin bu 
konuda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordinasyonunu sağlayan bir 
düzenleme yapõlamamõştõr. Ayrõca, Türkiye�de kamuya ait küçümsenmeyecek 
seviyede spor tesisleri bulunmasõna rağmen, gerek �tip projeler�in çok amaçlõ 
planlanmamasõ, gerekse nitelikli teknik eleman ve yeterli personel bulunduramamasõ 
açõsõndan işletme güçlüğü çekilmektedir. Mevcut tesisler çok düşük kapasite ile 
(yaklaşõk yüzde 15) işletilmektedir. Kamu kuruluşlarõ (KİT, Üniversite v.b.) sahip 
olduklarõ tesislerde mensuplarõna ve çevre halkõna spor programlarõ 
düzenleyememektedirler. Spora ayrõlmõş alanlar depo, otopark v.b. amaçlarla 
kullanõlabilmekte veya buralara lojman, sosyal tesis v.b. mekanlar inşa 
edilebilmektedir. Bu işletim olumsuzluğunu, bölgelere göre performans sporu veya 
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yaygõn spor talebi belirlenmeden yatõrõm yapõlmasõ da önemli derecede 
etkilemektedir. 
 
 Yerel yönetimler, 3289 sayõlõ Kanun�un kendilerine yüklediği sorumluluk ve 
görevleri yerine getirmemekte, şehir planlarõnda spor tesisleri için düzenlemeler 
yapmamakta ve bütçelerinden ayrõlmasõ gereken yüzde 1�lik ödeneği bile spor 
hizmetlerine aktarmamaktadõrlar. 
 
 Genellikle, spor tesislerini ve bu tesislerde üretilen spor programlarõnõ tanõtan 
broşür v.b. dokümanlar yoktur. Halk spor konusunda aydõnlatõlmamaktadõr. Bu 
konuda bazõ kurumlar ferdi çalõşmalar yapmakta olup, aralarõnda koordinasyon 
yoktur. Bu olumsuzluklarõn ortaya çõkmasõnda en önemli paylardan birisi de, medyaya 
aittir. Halkõn eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan televizyonlarda yapõlan fantazi 
ve magazin başlõklõ bazõ spor programlarõ ile, insanlarõmõzõn spor ilgi ve kültürleri 
geliştirilmediği gibi, kültür yozlaşmasõna yol açan etkiler yaratõlmakta ve sporla ilgili 
yanlõş mesajlar verilmektedir. Bunun yanõsõra, gazetelerde spor eğitim ve kültürünü 
geliştirici yayõnlar yeterince yapõlmamaktadõr. 
  
 Eğitim veren kurumlarda durum, tesis ve diğer açõlardan çok farklõ 
görünmemektedir. Toplumu oluşturan bireylerin sağlõklõ, becerikli, üretken olmalarõ, 
dengeli bir kişilik geliştirmelerinde, kõsaca beden, zihin, duygu ve sosyal 
yeteneklerinin ulusal amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yönlendirilmesinde 
etkili araç beden eğitimi ve spor etkinlikleridir. Gelişen teknolojinin, hõzlõ 
kentleşmenin ve hayat şartlarõnõn bireylere getirdiği bunalõm ve baskõlarõ azaltmak, 
bunlarõn insan üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek, dolayõsõyla sağlõklõ bir 
toplum yaratmak için beden eğitimi ve spor etkinliklerini insan yaşamõnda 
vazgeçilmez bir alõşkanlõk haline getirmek gerekmektedir. Bu alõşkanlõğõn verileceği 
en uygun yaş grubunu da başta ilk ve ortaöğretim kurumlarõndaki öğrenciler 
oluşturmaktadõr. Öyle ki, sporcu pramidinin tabanõ tamamen okullarõn bünyesi 
içindedir. Bugün ülkemizde 44.525 ilköğretim okulunda 9.581.120 ve 5.708 
ortaöğretim okulunda 2.013.152 öğrenci olmak üzere toplam 11.594.272 öğrenci 
eğitim almaktadõr. Ancak, sayõlarõ 50 binin üzerinde olan bu okullardan sadece 
672�sinde spor tesisi bulunmakta, bunlarõn 446�sõ nizami olup, 226�sõ açõk spor 
tesislerinden oluşmaktadõr. 
 
 Bu verilere göre, standartlara uygun spor salonu sayõsõ 220�dir. Milli Eğitim 
Bakanlõğõ verilerine göre, bu tesislerin ağõrlõklõ olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 
gibi büyük illerimizde yer aldõğõ görülmektedir. 50.233 okuldan 672�sinde spor tesisi 
bulunmakta (binde 13), spor salonu bulunan okul oranõ binde 4 olup, bu tesisler de 
yeterince verimli kullanõlmamaktadõr. Sayõlarla okul spor eğitimindeki tesisleşme 
oranlarõnõn yetersizliği sonucu 7-18 yaş grubundaki yaklaşõk 12 milyon çocuk ve 
gencimizin hiçbir spor tesisi bile görmeden sporu öğrenmeleri ve tanõmalarõ 
konusunda ne derecede başarõlõ olabilecekleri, teorik bilgilerle de sporu severek 
yaşam biçimi haline getirmelerinin zorluklarõ ortadadõr. İlk ve ortaöğretim 
kurumlarõndaki öğrenciler için yetersiz spor tesislerinin bulunmasõ, spor tesisi bulunan 
okullarõn büyük kentlerdeki yoğunluğu ve bunun sonucunda, bu tesislerin öğrenci ve 
vatandaşlar tarafõndan yoğun kullanõmlarõnõn ortaya çõkardõğõ işletme giderleri ile 
bakõm ve onarõm maliyetleri, bugünkü ekonomi ile tesislerin verimli kullanõmõnõ 
güçleştirmektedir. 
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 Spor tabanõnõ oluşturan ilköğretim çağõndaki çocuklarõn haftalõk beden eğitimi 
ders saatleri, ilk 5 yõl için haftada 3 saatten 2 saate, ikinci üç yõl (6,7,8�nci sõnõf) için 
haftada 2 saatten 1 saate indirilmiştir. Okutulan 11 yõllõk toplam beden eğitimi dersleri 
açõsõndan ülkemiz, toplam 19 Avrupa ülkesi içinde 18�nci sõrada yer almaktadõr. 
 
 Türkiye�de spor alanõna eleman yetiştiren kurumlar açõsõndan da sorunlar 
mevcuttur. Bu fonksiyonu üstlenen ana kurumlar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
ve Üniversiteler�dir. GSGM Federasyonlarla işbirliği içinde Spor Eğitimi Dairesi 
Başkanlõğõ�nca antrenör, spor masörü ve monitör yetiştirmektedir. Üniversitelerde ise, 
yüksekokullar ile Eğitim, Fen-Edebiyat ve Sağlõk Eğitimi Fakültelerine bağlõ 
bölümler bulunmaktadõr. Alt alanlar olarak sõralandõğõnda ise, Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Spor Bilimleri programlarõnõn olduğu 
görülmektedir. Lisans düzeyi 4 yõl, yüksek lisans düzeyi 2 yõl, doktora düzeyinde 4 
yõllõk bir eğitim öngörülmektedir. Dünyadaki örneklerine bakõldõğõnda, Türkiye�de 
çok fazla isim çeşitliliğinin bulunmadõğõ ve sayõsal verilerin şu şekilde olduğu 
görülmektedir: 32 Yüksekokul, 14 Eğitim/Fen-Edebiyat Fakültesine bağlõ bölüm, 1 
Sağlõk Eğitimi Fakültesine bağlõ bölüm olmak üzere toplam 47 spor elemanõ yetiştiren 
eğitim kurumu mevcuttur. 
 
 Rakamlara bakõldõğõnda sisteme her yõl en az 4.577 öğrencinin girdiği 
görülmektedir. Bu sayõ 4 ile çarpõldõğõnda 18.308 rakamõ karşõmõza çõkmaktadõr. Bu 
sayõ mevcut kapasitenin çok üzerindedir. Bu kurumlarda öğretim üyesi başõna düşen 
öğrenci sayõsõ yaklaşõk 120 civarõndadõr. Toplam öğretim elemanõ sayõsõna 
bakõldõğõnda, bir öğretim elemanõna 30 civarõnda öğrenci düşmektedir. Bu durumda 
mevcut kapasitenin üzerinde öğrenci alõndõğõ söylenebilir. Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn 
istihdam etmeyi planladõğõ beden eğitimi öğretmeninden daha fazlasõ bu kurumlarca 
mezun edilmektedir ve bu durum da arz-talep dengesizliğine yol açacaktõr. 
 
 Konunun diğer bir boyutu ise, öğretim elemanõ bakõmõndan yetersiz olan 
kurumlarõn, yeterli araç-gereç, donanõm ve yeni teknolojiye de sahip olmamalarõdõr. 
Bu da, değişen dünya ile rekabet gücünü azaltmaktadõr. Kontenjanlarõn yüksekliği ve 
ikinci öğretim ise ayrõ bir sorunu teşkil etmektedir. Antrenörlük ve spor yöneticiliği 
bölümlerinden mezun olacaklarõn istihdam sorunlarõ da kanuni boyutta devam 
etmektedir. 
 
 Bu noktada, eğitim ve tesisleşme ile ilgili olarak ortaya koyduğumuz mevcut 
durum ve sorunlarla ilgili bazõ çözüm önerilerini sõralamak yerinde olacaktõr. 657 
sayõlõ Devlet Personel Kanunu�nda, bugünkü hizmet alanõ itibariyle �Spor Hizmetleri 
Sõnõfõ� oluşturulmalõdõr, 2001-2005 Plan döneminde yükseköğretim kurumlarõnõn 
yõllõk öğrenci alõmõ 4.577�den 3.000-3.500, öğretim üyesi başõna düşen öğrenci sayõsõ 
50, toplam öğretim elemanõ başõna düşen öğrenci sayõsõ da 15 civarõna çekilmelidir. 
Okullarda istihdam edilecek beden eğitimi öğretmeni sayõsõ en kõsa zamanda 30.000 
ve kademeli olarak 50.000�e çõkarõlmalõ, 2001-2023 döneminde ise temel amaç, 
Avrupa Birliği kriterlerini yakalamak olmalõdõr. Sporu tüm vatandaşlarõn istifadesine 
sunabilmek için, öncelikle semt sahalarõ, açõk spor tesisleri, çocuk oyun alanlarõ 
kurulmalõ, bu sahalarda spor eğiticilerinin gözetiminde vatandaşlarõn spor yapmalarõ 
teşvik edilmelidir. Spor tesislerinin, engellilerin giriş ve çõkõşlarda ve spor yaparken 
kolayca faydalanacağõ şekilde projelendirilmeleri ve yaptõrõlmasõ sağlanmalõdõr; VIII. 
Beş Yõllõk Plan döneminde, kişi başõna düşen  spor alanlarõnõn Avrupa Konseyi�nin 
öngördüğü şekilde 10 m2 olarak planlamasõ ve gerçekleştirilmesi sağlanmalõdõr. 
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Mevcut kanun hükümlerinin uygulanmasõ sağlanarak, çalõşanlarõn spor yapmalarõ için 
gerekli olan ve 500�den fazla kişi çalõştõran işyerlerince yapõlmasõ zorunlu spor 
tesislerinin gerçekleştirilmesi sağlanmalõ ve bu işyerlerinde spor eğiticilerinin 
istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmelidir. İlköğretim okullarõnda görev yapacak 
beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmelerine hõz verilmelidir. Bunun için de, 
eğitim fakültelerinin ilköğretime öğretmen yetiştiren sõnõf öğretmenliği bölümlerinde 
haftada en az 4 saat beden eğitimi alanõna ait dersleri 4 yõl boyunca görmeleri ve bu 
dalda uygulama ve staj yaparak, spor bilimlerine ait dersleri almalarõ sağlanmalõdõr. 
 
 Okullardaki spor tesisleri oranlarõnõn VIII. Beş Yõllõk Plan döneminde, binde 
13�lerden gerçekçi ve makul düzeylere (yüzde 10) yükseltilmesi, bu Kalkõnma Planõ 
döneminde yapõlacak her ilk ve ortaöğretim kurumlarõnda spor tesislerinin de inşa 
edilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalõdõr. Spor tesisi bulunmayan veya 
ödenek yetersizliğinden tesisleri yarõm kalan okullarda, spor tesislerinin hayõrsever 
vatandaşlarca veya sponsorlarca yapõlmasõ teşvik edilmeli ve bu tesislere bu 
vatandaşlarõn ve sponsorlarõn isimlerinin verilmesi sağlanmalõdõr. Mevcut okul spor 
tesislerinin çok düşük kapasitede (yüzde 15) kullanõlõyor olmasõ ve bu tesislerin daha 
verimli bir şekilde kullanõlabilmelerini sağlamak amacõ ile, mesai saatleri dõşõnda okul 
spor tesislerinin, işletme giderleri karşõlanmak kaydõyla, bulunduğu semt ve mahalle 
sakinlerinin kullanõmõna açõlmalarõ ve beden eğitimi öğretmenlerinin ders ücreti 
karşõlõğõnda bu tesislere gelen vatandaşlara spor eğitimi vermelerinin sağlanmasõ 
teşvik edilmeli ve bu amaçla gerekli mevzuat değişiklikleri yapõlmalõdõr. Tesisler, 
kaynaklarõ ölçüsünde kaliteden ve standartlardan ödün vermeyecek şekilde, çağdaş 
(mimari ve estetik açõdan) ve özendirici nitelikler dikkate alõnarak planlanmalõdõr. 
Tesislerin birim fiyatõndan tasarruf edilmemelidir. Tesisler planlanõrken, işletme 
maliyetini düşürecek (temizlik, bakõm onarõm, aydõnlatma, õsõtmõ, yalõtõm, 
dayanõklõlõk v.b.) teknik özellikler gözönüne alõnmalõdõr. Spor kulüpleri, sporcu 
transfer harcamalarõ yerine spor tesisi yapmalarõ konusunda teşvik edilmeli ve 
özendirici tedbirler alõnmalõdõr. Ülkemizin büyük bir bölümünün deprem riski altõnda 
olduğu düşünülerek yapõlacak tesislerin, seçilecek projelerin çeşitliliği ile daha 
verimli ve güvenli spor tesisleri planlanmalõdõr. Mevcut olan spor tesislerinin daha 
yaygõn ve daha verimli kullanõlmasõnõ planlamak için illerde oluşturulacak �Spor 
Kurulu� yetkili olmalõdõr. Ülke genelinde tüzel ve özel kişilerin Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü ve/veya il spor kurullarõ ile işbirliği yapmalarõ ve onay almalarõnõ 
sağlayacak tedbirler alõnmalõdõr. Spor tesislerinin işletilmesinde yararlanõlan mevcut 
elemanlarõn hizmet içi eğitimlerle, tesis işletmeciliği konusunda geliştirilmesi 
sağlanmalõdõr. 
 
 Şu ana kadar ortaya konulan konular içerisinde, sporcu sağlõğõ kavramõnõ da 
irdelemek yerinde olacaktõr. Sporcu sağlõğõnõn çalõşma alanõna, her yaştan ve cinsten 
sağlõklõ ve hasta şahõslar girmektedir. Konuyu yalnõzca tõp, sanat ve bilimin spora 
uygulanmasõ şeklinde değil, aynõ zamanda egzersizlerin sağlõğõ korumada ya da bazõ 
hastalõklarda tedavi edici yönünü kullanmada işlev gördüğü şeklinde düşünmek 
gerekmektedir. 
 

Sporcu sağlõğõ konularõnõn uygulanmasõnda, değişik nitelikteki personel görev 
yapmaktadõr. Ülkemizde; spor hekimi, egzersiz fizyoloğu, atletik çalõştõrõcõ (athletic 
trainer), egzersiz testi teknisyeni, spor rehabilitasyon uzmanõ, rekreasyon uzmanõ bu 
konuda yaygõn uğraş veren kişiler değildir. Diğer ülkelerde bu tür personelin eğitimi 
geniş olarak sürdürülmekte, grup çalõşmalarõ ile daha fazla verim elde etmek mümkün 
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olmaktadõr. Ülkemizdeki uygulamada en yaygõn olarak görev yapanlar masörlerdir. 
Ayrõca, kanuni zorunluluk olarak saha sağlõk görevlileri bulunmaktadõr. 
 

1900'lü yõllarõn başõndan itibaren spor hekimliği kavramõ gündemde olmakla 
beraber, ülkemizde, 1940'lõ yõllardan beri sporcu sağlõğõ konusu çeşitli kurum ve 
kişilerce ele alõnmaktadõr. Basõna yansõyan her sporcu ölümü veya yõldõz sporcu 
sakatlanmasõ sonrasõnda sporcu sağlõğõ tekrar irdelenmeye başlanmaktadõr. Ancak, 
sporcu sağlõğõ hizmetinin yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik çabalarõn oldukça sõnõrlõ 
kaldõğõ görülmektedir. Uzunca bir süredir ülkemizde sporcu sağlõğõ hizmeti verecek 
birimler oluşturulmaya çalõşõlmaktadõr. Bu birimlerin bir kõsmõ oldukça detaylõ araç 
donanõmõna sahiptir. Ancak, beden eğitimi dersi veren öğretmenin sağlõk bilgisinden, 
antrenörlerin ilkyardõm ve sakatlõk önlenmesi konusundaki birikimlerine, saha sağlõk 
görevlilerinin çantalarõndan, ambulans donanõmõna kadar sporcuya antrenman ve 
yarõşma koşullarõnda yardõmcõ olacak birçok nokta atlanmaktadõr. 
 

Sporcu sağlõğõ, yalnõzca teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulmasõ ile sõnõrlõ 
değildir. Koruma, ilk yardõm ve rehabilitasyon konularõ da bu başlõk altõnda 
düşünülmelidir. Dolayõsõyla, yalnõzca hekimler değil, ilgili her meslek grubunun 
uygun bilgilerle donanõmõ ve uygulama becerisi geliştirmesi hedeflenmelidir. 
Hekimlik açõsõndan konuya bazõ açõlõmlar getirmek gerekirse sporcu sağlõğõ konusu, 
multidisipliner çerçeve içerisinde birçok uzmanlõk dalõnõ ilgilendirmektedir. Bunlar 
arasõnda spor hekimliği, fiziksel tõp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji başta 
gelmektedir. Ülkemizde, uzmanlõk ünvanõ almõş spor hekimi sayõsõ 10, yoğun biçimde 
spor cerrahisi ile ilgili ortopedi ve travmatoloji uzmanõ sayõsõ 30, sportif 
rehabilitasyon ile igili fiziksel tõp ve rehabilitasyon uzmanõ sayõsõ ise 15 kadardõr. 
Ayrõca, diğer uzmanlõk alanlarõnda olup (cerrahi ve dahili tõp dallarõ), sporcu sağlõğõ 
konusunda araştõrma ve yayõn yapanlarõn sayõsõ son derece sõnõrlõdõr. Bu arada, 
pratisyen hekim olup çeşitli kurslara katõlan ve spor hekimliği nosyonu alanlarõn 
sayõsõ 600 kadardõr. Ülkemizde lisanslõ olarak spor yapanlarõn sayõsõnõn 550.000 
(futbol dahil) kadar olduğu ve her 10.000 sporcuya bir uzman hekimin düştüğü 
tahmin edilmektedir.  
 
 Hekimlerin eğitim ve istihdam sorunlarõ ayrõ bir boyut oluşturmaktadõr. 
Henüz, sporcu sağlõğõ ile ilgili uzman hekim sayõsõ sõnõrlõ olduğundan çeşitli sağlõk 
kurumlarõnda istihdamõ mümkün olabilmektedir. Kurumda sunulan sağlõk hizmetinin 
dõşõnda, örneğin, kulüplerde herhangi bir yapõlanma mevcut değildir. Bazõ büyük 
kulüplerin sporcu sağlõğõ konusunda yatõrõmlarõ bulunmaktadõr. Bu uygulamaya zemin 
oluşturacak herhangi bir hukuki düzenleme bulunmamaktadõr. Oysa, işyeri hekimliği 
uygulamasõna benzer bir model ile profesyonel sporcularõ olan kulüplerin hekim ve 
sağlõk personeli istihdamõ zorunlu tutulabilir. Bu konu, mevzuatta oldukça muğlak bir 
ifade ile yer almakta ve bağlayõcõ bir hüküm içermemektedir.  
 
 Müsabakalarda hekim bulunmasõ zorunluluğu yoktur ve bu işlem sağlõk 
memurlarõ ile yapõlmaktadõr. Bu personelin, hasta taşõma konusunda bile yeterli bir 
eğitim almadõklarõ, çoğunun ancak yara bakõmõ yapacak bilgiye sahip olduğu 
görülmektedir. Bu çeşit personelin alõmõ, eğitimi ve meslek uygulamalarõna ilişkin 
yönetmeliklerin gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi bir zorunluluktur. Ani 
ölümlerin çoğu sahada olduğu düşünülürse, iyi eğitim alõndõğõnda bu meslek 
grubunun bu tür istenmeyen durumlarda belkide hayat kurtarõcõ olabileceği 
hatõrlanmalõdõr.  
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Son yüzyõl içinde sporcu sağlõğõ ve spor hekimliği büyük bir gelişim 
göstermiştir. Özellikle II. Dünya Savaşõ sonrasõ, soğuk savaş döneminde birçok ülke 
gazete, radyo ve tv. gibi iletişim yollarõ ile spora katõlõmõ kitlesel olaya döndürerek 
bunu popüler hale getirmeye çalõşmõştõr. Burada amaç iki boyutludur: Birincisi, 
fiziksel olarak genç yaştakilere spor yaptõrõrken, yarõşma sporu için seçme ve 
yönlendirmede geniş tabana sahip olmak, İkincisi ise,  fiziksel aktivitenin bu yaşta 
benimsenmesi ve ileride sağlõğõ koruyucu yönünü gözönüne alarak yetişkinlere 
alõşkanlõk kazandõrmak. Doğal olarak bu gelişim içinde spor hekimliğine duyulan 
gereksinim artmõştõr.  
 

Spor basõnõnda yer alan güncel sporcu sağlõğõ sorunlarõ, zaman zaman 
dikkatleri bu konu üzerine yoğunlaştõrmaktadõr. Aslõnda hemen her zaman var olan ve 
ancak elit bir sporcunun yaralamasõ durumunda basõnda yer alan bu olaylarõn 
kamuoyunda ele alõnõşõ ile kanun koyucularõn bakõşõ arasõnda önemli farklõlõklar 
bulunmaktadõr. Sporcu sağlõğõnda gerek hizmetin sunulmasõ açõsõndan yetişmiş 
eleman ve kurumlarõn yetersizliği, gerekse sosyal güvenceler yeterince 
irdelenmemektedir. En başta Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  ve Sağlõk Bakanlõğõ 
olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlara hukuki boşluklarõn doldurulmasõ açõsõndan 
önemli görevler düşmektedir. 
 

Sporcu sağlõğõna yönelik hizmetler ve sorunlarõn içerisinde istihdam ve doping 
gibi konulara ek olarak önemli bir konuyu da sporcularõn sosyal güvenceleri 
oluşturmaktadõr. Profesyonel futbol kulüplerinde sporcularõn sosyal güvenlik ve özel 
sağlõk sigortasõndan yararlandõklarõ bilinmektedir. Bazõ spor dallarõnda da (voleybol, 
basketbol gibi) özel sağlõk sigortasõ sistemi kullanõlmaktadõr. Zayõf olunan nokta daha 
çok amatör sporcularõn güvencesidir. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 
Konfederasyonu gibi bazõ kuruluşlarõn yaptõklarõ kõsmi destekler, çoğu zaman bir iyi 
niyet ölçüsünde kalmakta ve gerçek sorunu çözebilmekten öteye gidememektedir. 
Anne, babasõ emekli sandõğõ mensubu olan sporcularõn, çeşitli hastanelerden 
yararlanmalarõ sözkonusu olabilmektedir. Birçok amatör sporcunun SSK güvencesi 
bulunmaktadõr. Ancak, bu kurumlardan alõnan hizmet sporcu sağlõğõ için özel 
olamamaktadõr. Bu nedenle, sporcularõn direkt olarak sporcu sağlõk merkezlerinde 
hizmet alabilmeleri için, sporcu sağlõk sigortasõ sisteminin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Öte yandan, sporculara özel bir sosyal güvence sistemi 
geliştirilebilmesi teknik olarak zordur. Milli sporcular için halen yürürlükte olan 
fonlardan destek olunabilmesi için mevzuat geliştirilebilir. Sosyal güvencelerle ilgili 
kesin çözümün, ülkemizin genel bir sorunu olan sosyal güvenlik sorununun 
çözümüyle gerçekleşebileceğine inanõlmaktadõr. Buna paralel olarak, genel sağlõk 
hizmetlerinin iyileştirilmesi sporcu sağlõğõ konusuna katkõda bulunacaktõr. 
 
 Ülkemizde spora, kamu sektörü, özel sektör, yerel yönetimler ve spor 
kulüpleri yatõrõm yapmaktadõrlar. Kamu sektörü yatõrõmlarõnda kaynaklar yetersizdir. 
Mevcut kaynaklar da etkin, verimli ve rasyonel kullanõlmamaktadõr. 
 
 Spora halen, genel ve katma bütçeden, spor-toto-loto gelirlerinden, Türk 
sporunu teşvik fonundan, akaryakõt tüketim fonundan, 3418 sayõlõ Kanun 
gelirlerinden ve 3558 sayõlõ Kanunla değişik 39/(a) ve (b) bentleri hükümlerinden 
kaynaklar aktarõlmaktadõr. 
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü katma bütçeli, il müdürlükleri özel 
bütçelidir. Bu bütçe yapõlarõ, müsabaka gelirleri, spor tesislerinin işletme gelirleri, 
reklam gelirleri düşünülerek oluşturulmuştur. Ancak, düşünülen bu gelirler 1930�lu 
yõllardan bu yana yeterli olmamõş, katma bütçeli ve özel bütçeli spor teşkilatõna 
sürekli genel bütçeden aktarma yapõlmõştõr. 1986 yõlõndan itibaren yukarõda belirtilen 
fonlardan spora önemli kaynaklar aktarõlmõş, bu imkan tesislerde önemli bir atõlõm 
yaratmõş ve bazõ branşlarda özellikle de ferdi branşlarda şampiyonluklar elde 
edilmeye başlanmõştõr. Ancak, son yõllarda fonlarõn bütçe kapsamõna alõnmasõ ve 
kaynaklarõn kõsõlmasõ sporumuzu yine finansal yetersizlik ile karşõ karşõya getirmiştir. 
Bu arada, siyasi otoritenin inisiyatifinde olan fonlardaki kaynaklarõn tahsis ve 
dağõtõmõnõn ihtiyaca uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu mali sõkõntõya 
ek olarak, 1991 yõlõndan bu yana, stadlarõn futbol kulüplerine kiraya verilmesi, 1998 
yõlõndan bu yana da, başta büyük stadlar olmak üzere intifa hakkõnõn kulüplere 
devredilmesi ile spor teşkilatõ çok önemli gelir kayõplarõna uğramõştõr. Bir yandan öz 
gelirler azalõrken, diğer yandan bütçe yetersizlikleri spor teşkilatõnõ mali çõkmaza 
sokmuştur. 
 
 Bu durumun düzeltilmesi için kaynaklar tek havuzda toplanmalõ,  hedeflerin 
ve programlarõn gerçekleşmesi amacõyla kaynak etkin, verimli ve rasyonel 
kullanõlmalõdõr. 3289 sayõlõ Kanun�un 14�ncü maddesinde hükme bağlanan, 
belediyeler ve il özel idareleri bütçelerinden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
bütçesine aktarõlmasõ gereken paylarõn temini, Kanun�da belediyeler yönünden teşvik 
sistemini içeren bir düzenlemeyle sağlanmalõdõr. Sporun kitlelere yaygõnlaştõrõlmasõ 
ve toplumda spor bilincinin geliştirilmesi, sporda finansman sorununun çözümüne en 
önemli katkõyõ sağlayacaktõr. Futbol Federasyonu gelirlerinden amatör sporlara 
kaynak aktarõmõ amacõyla, Federasyon bütçesinin yüzde 5�inin tahsisi için gerekli 
hukuki düzenleme yapõlmalõdõr. Spor kulüplerinin hõzla şirketleşmeleri ve öz 
sermaye-borçlanma dengesinin sağlanmasõ sonucunda sağlam bir yapõya gidilebilir. 
Hisse senedi satõşõ ile halka açõlmalarõ, tahvil ihraç edebilmeleri ve diğer kredi 
imkanlarõndan yararlanmalarõ kolaylaşacaktõr. Gençlik ve Spor Teşkilatõ bütçesinden 
spor amaçlõ vakõf ya da kuruluşlara kaynak aktarõmõ hukuki düzenlemelerle 
önlenmelidir. Devlet denetiminde olan elektrik faturalarõ, trafik cezalarõ, pasaport ve 
benzeri konularda belirli bir yüzde oranõnõn spora tahsisi sağlanmalõdõr. Plaka ve 
otomobil ruhsat işlerinden belirli bir kesintinin spora aktarõlasõ sağlanabilir. Ayrõca, 
spor malzemeleri ve maddeleri sektörü, medya sektörü, yayõncõlõk ve reklam sektörü, 
eğlence sektörü, turizm sektörü, talih oyunlarõ ve ulaşõm sektöründen spor ve gençlik 
payõ adõ altõnda belirli oranlarõn spora aktarõlmasõ sağlanabilir. 
 

Beden eğitimi ve spor alanõndaki uzmanlar, önceki plan çalõşmalarõ, şura ve 
benzer toplantõlarda, Türkiye'nin sporda yeniden yapõlanmasõ gerektiğini dile 
getirmişler, bu önerileri plan ilkeleri ve şura kararlarõna taşõmõşlardõr. Ancak, Avrupa 
Topluluğu�na üye ülkelerde varolan demokratik ve özerk spor yönetimleri henüz 
gerçekleşememiştir. 
 

Küba, Çin ve Kuzey Kore�de sporu devlet yönetir. Buralarda spor kitleye 
yaygõnlaştõrõlabilmiştir. Bunlarõn ortak özelliği, rejimlerinin serbest piyasaya dayalõ ve 
demokratik olmamasõdõr. Bunlarõn diğer bir ortak özelliği ise, sporcularõnda 
�profesyonellik� yoktur. 
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 Halbuki Türkiye�de, serbest piyasaya dayalõ demokratik bir rejim vardõr. 
Sporda profesyonellik vardõr. Ancak, birkaç branşta kendini idame ettirecek gelir 
yaratõlabilmektedir. 
 
 Anayasamõzõn 59�ncu maddesi Devlet sporun  �yayõlmasõnõ teşvik eder� ve 
başarõlõ olan sporcuyu �korur der�, ancak, sporu Devlet �yönetir� demez. Ama, Devlet 
fiilen yönetir. Zira, diğer dallarda devlet desteği (kaynak) olmazsa, varlõğõ dahi 
kalmaz. Kaynağõ tahsis ediyorsa da �kararlarõ vermek� anlamõnda yönetir. Bundan 
kurtulabilen branşlar zaten tarihi gelişim içerisinde özerkleşeceklerdir. Amaç, hepsini 
bu yönde geliştirmektir. O zaman, hem sporun kitleye yaygõnlaştõrõlmasõ, hem değişik 
dallarõn yaygõnlaştõrõlmasõnda �devlet�siz olmamaktadõr. Ancak, bazõ branşlar 
zamanla yaygõnlaşõp geliştikçe, devlet eliyle yönetilmekten kurtulacaklardõr. Bu, 
uygulanan rejimin gereğidir. Bu hedefe varana kadar devletin mevcut yapõsõnda 
rehabilitasyonla bir yere varmak mümkün değildir. Ama, sivil toplum örgütlerinin 
katõlõm ve danõşõmõyla her süreçte �demokratikleşme� yoluna gidilmelidir. Aynõ süreç 
içerisinde devlet mevcut yapõsõnõn �verimliliği� ve �kaynak kullanõm etkinliğinin� 
artõrõlmasõna yönelik tedbirler alõnabilir. Bilhassa bu konuda şeffaflaşma ve 
demokratikleşme anlam kazanõr. 
 

Spordan sorumlu kamu yönetiminin Bakanlõk, Genel Müdürlük veya başka bir 
isim altõnda yapõlanmasõnõn kararõ, gelişmelere bağlõ olarak gelecekte birlikte 
verilmelidir. 
 
 Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler õşõğõnda Türk Spor Teşkilat yapõsõ da bir 
değişim ihtiyacõ içine girmiştir. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde, spor 
hizmetlerinin yürütülmesinde, Devletin sporu yönlendirici, özendirici, destekleyici ve 
denetleyici olmasõ gerektiği ortaya çõkmõştõr. Bu bağlamda, spor hizmetleri gönüllülük 
esasõna bağlõ sivil toplum örgütlerine, merkezi idareden bağõmsõz olarak oluşturulmuş 
spor federasyonlarõna ve onlarõ oluşturan spor kulüplerine, özel ve tüzel kişilere 
terkedilmelidir. Devlet yapõsõnda öngörülen değişiklikler doğrultusunda yerel 
yönetimlere, spor konusunda daha fazla sorumluluk verilmesi  yerinde olacaktõr. 
Yerel yönetimler, bu yeniden yapõlanma kapsamõnda spor hizmet birimleri oluşturmak 
durumunda kalacaklardõr. Böylece, hem hizmet konusundaki arz-talep 
dengelenebilecek, hem de yöresel düzeyde ihtiyaca dönük yapõlanma ve hizmet 
üretimi sağlanabilecektir. 
 
 Dünyada spor örgütlenmesi ve spor hizmetleri çok çeşitlilik göstermelerine 
karşõlõk, genelde ortak yanlarõ bulunmaktadõr. Hemen hemen bütün ülkelerde Devlet, 
sporu denetleyici, destekleyici ve özendirici bir rol üstlenmektedir. Spor yatõrõmlarõ ve 
hizmetlerin yürütülmesi, ağõrlõklõ olarak yerel yönetimlere, özel ve tüzel kuruluşlara 
ve gönüllü kuruluşlara bõrakõlmaktadõr. 
 
 Özellikle Amerika�da Devlet, kurallarõ düzenleyici ve kolaylaştõrõcõ olarak 
görev alõr ve spor hizmetlerini �Gönüllü Birlik Modeli� sistemi içerisinde kurulan 
yapõlara devreder. Bu birlikler birer şirket olmakla beraber, spor kulübü olmanõn 
avantaj ve kolaylõklarõndan yararlanõrlar. Hollanda�da Devlet, altyapõ çalõşmalarõ, spor 
organizasyonlarõ, spora katõlõmõ teşvik, düzenli spor yapma ve sağlõklõ bir yaşam şekli, 
spor faaliyetlerinin niteliğinin artõrõlmasõ gibi konularda çalõşmalar yaparken, 
hükümet dõşõ teşkilatlanmalar ise, mali konular, spor tesisleri ve yatõrõmlarõ, elit 
sporcular ve federasyonlara sosyal destek, hukuki sorunlar gibi konularda çalõşmalar 
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yapmaktadõr. Fransa�da Devlet, bürokratik kademeleri azaltarak her yaş ve kesimin 
beden eğitimi ve spor faaliyetlerini teşvik etmekte, gençlik faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve politikalarõnõn belirlenmesi ve bütçe kullanõmõ ve denetlenmesi ile 
ilgili çalõşmalar yapmakta, hükümet dõşõ teşkilatlar ise, elit seviye sporcularõnõn refah 
seviyelerinin artõrõlmasõ, tesisleşme alanõnda yatõrõmlarõn artõrõlmasõ, ülkede spor fikir 
ve uygulamalarõnõn gelişimlerine katkõda bulunan kuruluşlarõn desteklenmesi gibi 
görevleri üstlenmişlerdir. Sporda gelişmiş ülkelerin, ifade edilen yönetim tarzlarõyla 
spor yapma oranlarõ oldukça yüksek derecede orantõlõdõr.  
 

Avrupa ülkelerinde genel nüfuslarõna göre, spor yapanlarõn oranõ en düşük 
yüzde 25 iken, bu oran ülkemizde bindelerle ifade edilmektedir. 10 milyon nüfuslu 
Portekiz�de 2 milyon, 5 milyon nüfuslu Danimarka�da yaklaşõk 2 milyon, 55 milyon 
nüfuslu Fransa�da 13 milyon, 80 milyon nüfuslu Almanya�da 24 milyon ve 57 
milyonluk İtalya�da ise 14 milyon insan spor yapmaktadõr. 
 

Türkiye Spor Yönetimini; Sporda Kamu Yönetimi (Bakanlõk veya Genel 
Müdürlük), Sporda Özerk Yönetim (Spor kulüpleri ve spor dalõ federasyonlarõ) ile 
alandaki konfederasyon, federasyonlar, dernekler ve birliklerin yer aldõğõ Gönüllü 
Kuruluşlar oluşturmalõ; birbirini önemseme, karşõlõklõ saygõ, güven ve işbirliği temel 
ilke olmalõdõr. 

 
Önerilerin gerçekleşmesi halinde; sporla ilgili mevcut yapõ, daha çok 

güçlenecek, insangücü ve diğer kaynaklarõ daha verimli hale gelecek, spor yapan 
insan sayõsõ çoğalacak, Genel Müdürlük, spor kulüpleri, spor dalõ federasyonlarõ ve 
gönüllü kuruluşlar, halka daha yakõn olacak, kendilerine daha çok güven duyulacaktõr. 

 
Spor dalõ federasyonlarõnõn kurulmasõ ve üye olunmasõ, spor kulüplerinin 

yönetimi genel kurul kararlarõna dayandõğõnda, her federasyonun tabanõndaki kulüp 
sayõsõ ve bu sayõnõn artõşõ düzenli olarak izlenebilecektir. 
  

Ülkemizdeki spor yapõlanmasõnõn, Rapor�da önerilenlerin doğrultusunda 
yeniden şekillendirilmesi halinde; Türkiye Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi katõlõmcõ 
bir demokrasiyi gerçekleştirmiş olacaktõr. Bu yönetim biçimi; tesislerin yapõmõ ve 
verimli kullanõmõ, eğitim, sağlõk, sosyal güvenlik, yerel yönetimlerle ve halkla 
ilişkiler, kaynak sağlanmasõ, çağdaş spor bilincinin geliştirilmesi ve insanõmõzõ 
yakõndan ilgilendiren tüm sosyal konularõ kõsa sürede olumlu etkileyecektir. 
  

Bu yapõ ayrõca, kamu yönetimlerine ek maddi bir yük getirmeyecek, hatta bu 
yükü azaltacaktõr. Çünkü, eksiksiz bir spor demokrasisi; alandaki kişi ve kuruluşlarõn 
maddi katkõlarõnõ daha da artõracaktõr.  Bu yapõ gerçekleştirildiği takdirde, Türkiye, 
Avrupa Topluluğu�na üye ülkelerdeki spor yönetimleri arasõnda örnek bir yer 
edinecektir.  
 

Sporun yeniden yapõlanmasõ ile birlikte, futbola da değinmek yerinde 
olacaktõr. Bu endüstriye yapõlan yatõrõmlar, yalnõzca kulüplerle ve futbolcularla sõnõrlõ 
kalma boyutunu aşmõştõr. Eğlence sektörü, medya sektörü, müşterek bahis sektörü, 
spor malzemeleri sektörü, ulaşõm sektörü, turizm sektörü dolaylõ veya doğrudan futbol 
endüstrisindeki gelişmeleri izlemekte ve yararlanmaktadõr. Yine dünyada pek çok 
medya kuruluşu futbol endüstrisi ile yakõndan ilgilenmeye başlamõştõr. 
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 Ancak, ülkemizde bu gelişmelerin tam ve doğru olarak algõlandõğõnõ söylemek 
doğru değildir. Çok sayõda kulübümüz mali yapõlarõndaki ciddi sõkõntõlarõ dile 
getirmelerine karşõn, bunlarõ nasõl çözebileceklerini bilememektedirler. Sonuçta, 
yüksek transfer ücretlerinin ve kurumsallaşmayõ henüz sağlayamamalarõnõn da 
etkisiyle, uzun vadeli ve kalõcõ çözümler yerine günlük ve kulüpleri tekrar benzeri 
nitelikte mali sõkõntõlara sokan çözümlere yönelmektedirler. Kulüplerin profesyonel 
olmayan örgüt yapõlarõ, istikrarlõ ve profesyonel yönetici ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmamasõ uzun vadeli çözüm önerilerine yönelimi de engellemektedir. 
Kulüplerin önemli bir kõsmõnõn dernek şeklinde örgütlenmesi ve her iki yõlda 
yöneticilerinin değişmesi, kulüpleri ulusal ve uluslararasõ rekabetten uzak bõrakmõştõr. 
Kulüp yapõlarõnõn bu özelliği, bünyelerindeki diğer amatör branşlara finansman 
ayõrmayõ engellemekte ve bu dallarõ bir nevi erozyona tabi tutmaktadõr. Konuya 
ilişkin çözüm önerileri şu şekilde sõralanabilir: 
 

Ülkemizde de artõk futbolun çağdaş ülkelerde olduğu gibi örgütlenmesini 
gözden geçirmesi bir zorunluluk haline geldiğinden, yapõnõn kurumsal bir 
organizasyon ve kendi kendini finanse eden bir sistem haline dönüşümünün 
sağlanmasõ gereklidir. Bu yollardan önerilebilecek bir tanesi şirketleşmedir. Nitekim, 
önceki özel ihtisas komisyonlarõnda da bu konunun önemi üzerinde titizlikle 
durulmuştur. Buna bağlõ halka açõlma da, süreci tamamlayan ve kitleyle birleşme 
yönünden önem taşõyan bir unsurdur. Bu konularõ ciddi ve bilimsel bir şekilde 
olgunlaştõrmanõn zamanõ gelmiştir. 

 
Kulüplerin yapõlanmasõnda, tesisleşme ve zorunlu kadro kriterlerinin 

getirilmesi çok önemlidir. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda tüm kulüplerimize 
belli bir süreç tanõyarak, şartlarõn gerçekleşmesi için zorlamalõ ve gereken tedbirleri 
almalõdõr. Bu konuda belli bir süre tanõyarak, şartlarõ yerine getiren kulüplere teşvik 
olanaklarõ sağlamalõ, diğer kulüplere ise zecri tedbirler uygulayabilmelidir. 
 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlõğõ ve Futbol Federasyonu, kulüplerin mali 
yapõlarõ ve borçlanmalarõ konusunda gereken tedbirleri almalõ ve bu konudaki denetim 
mekanizmalarõnõ işletmelidir. Kulüplerin bilançolarõ, özellikle kredi ve nakit akõşlarõ 
açõsõndan 6 şar aylõk dinamik tahlillerle izlenmelidir. Büyük ölçüde borçlanan 
kulüpler ikaz edilmeli, belli bir süre sonunda borçlanma gereğini yerine getirmeyen 
kulüplerin transfer faaliyetlerine engel olunmalõdõr. Kulüplerin giderleri, gelirlerinin 
çok üzerinde olduğu zaman yükümlülüklerini yerine getirmeleri açõsõndan belli bir 
zaman tanõnmalõdõr. Eğer belirtilen zaman içinde de kulüp herhangi bir teminat 
vermez ve aynõ uygulamaya devam ederse klasman seviyelerine ilişkin tedbir ve ceza 
sistemi getirilmelidir. 
 

Menacerlik sistemi ele alõnarak kurumsallaşmasõ sağlanmalõdõr. Menacerin 
yetkileri içerisinde, bütçenin uygulanmasõ konusunun yer almasõ vazgeçilmez şart 
olmalõdõr. Diğer şartlar, kulüp ve profesyonel yönetici arasõnda belirlenmelidir. 
 

Federasyonun, kulüplerin mali yapõlarõnõ denetleyebilmesi için en önemli 
kriter, faaliyet ve sonuçlarõn standart bir yapõ içinde oluşmasõnõ sağlayabilecek �Tek 
Düzen Hesap Planõ� adõ verilen kayõt düzeninin benimsenmesiyle oluşabilecektir. 
Federasyonun, bu konuda ilke kararõ olarak tüm kulüplerimizi bu biçimde 
yönlendirmeleri çağdaş bir futbol açõsõndan kaçõnõlmazdõr. Bu, Federasyonunun ana 
statüsünde yapõlan küçük bir değişiklikle mümkün olabilecektir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                             Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatlarõ ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/beden/oik530.pdf 13

Futbolcularõn emeklilik haklarõ konusu tüm diğer sporcularda olduğu gibi en 
önemli konulardan biridir. Bu konu; bugünkü mevzuat içerisinde futbol federasyonu 
bünyesinde kurulacak bir yardõm sandõğõ veya vakõf örgütlenmesi ile 
gerçekleştirilebilir. Futbolcularõn ödeyecekleri primler (transfer taksitlerinin belli bir 
oranõ gibi) bu sandõğa veya vakfa kaynak oluşturabilir. İkinci yöntem ise, ülkemizde 
bir süredir tartõşõlmakta olan özel emeklilik sistemidir. Böylece, futbolcu ve 
kulüplerin finansal destekleri ile yine futbol federasyonu çerçevesinde kurulacak özel 
yatõrõm fonlarõ bir diğer alternatif olabilecektir. 
 

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel olaylar 
ülkeler arasõnda ilişkilerin artmasõ ve çeşitlenmesine yol açmõştõr. Bunun önemli bir 
yönünü de sportif faaliyetler oluşturmaktadõr. Bu faaliyetlerin düzenlenmesinde ve 
yerine getirilmesinde en önemli araçlardan birisi de sponsorluktur. Spora olan 
toplumsal talebin artmasõ, uluslararasõ spor yarõşmalarõnõn önemi ve medyanõn spora 
olan büyük ilgisi gençlik ve spora, Devletin dõşõnda ihtiyaç duyulan kaynaklarõn 
sağlanabileceğini göstermiştir. 
 
 Ülkemizde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafõndan, İşletmeler 
Yönetmeliği�nde yapõlan değişiklikle sponsorluk ile ilgili hususlarõn Genel Müdürlük 
bünyesinde oluşturulan bir kurul tarafõndan yürütülmesi sağlanmõş, hazõrlanan 
�Sponsorluk Uygulama Talimatõ� esaslarõ ile de bu konuya işlerlik kazandõrõlmaya 
çalõşõlmõştõr. Zaman zaman uluslararasõ, ulusal ve yöresel spor müsabakalarõna 
sponsor kurumlar bulunmakta ve bu aktivitelerin kamu bütçesine getireceği yük 
azaltõlmaktadõr. İstanbul�da Valilik,  Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü�nün gayretleriyle �100 gönüllü, 100 tesis projesi� başlatõlmõş, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nün tahsis ettiği kamu arazileri üzerine 12 büyük 
tesis, sponsor firmalar aracõlõğõyla kazandõrõlmõştõr. Uygulamalarõn bu doğrultuda 
fiilen devam ettiği, ancak mevzuattaki boşluklar nedeniyle istenilen hedefe 
ulaşõlamadõğõ görülmüştür. 
 
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nce sponsorluk uygulamalarõnõn 
yaygõnlaştõrõlmasõ ve hukuki zemine oturtulmasõ amacõyla, �Vergi Reformu Kanun 
Tasarõsõ�na eklenmek üzere 2 maddelik teklif yapõlmõş, ancak Maliye Bakanlõğõ buna 
karşõ çõkmõştõr. �Sponsorluk Kanunu� adõ altõnda bir kod Kanun tasarõsõnõn 
hazõrlanmasõ gerektiğine işaret etmişlerdir.  
 
 Öte yandan, spordan sorumlu kamu yönetimince, sponsorluk kanunu özel 
sektöre çok iyi anlatõlmalõ ve ikna edici bilimsel yöntemler kullanõlmalõdõr. Bu 
konuda, ilgili özel sektörün yapõlacak tanõtõm faaliyetine vereceği önem, arz ve talep 
konusu içinde değerlendirileceğinden, reklam şirketlerinden de yararlanõlma bir 
politika olarak düşünülmelidir. 
 

Gerçek ve tüzel kişilerin spor yatõrõmlarõ ve organizasyonlarõnõ 
destekleyebilmeleri için, kõsa vadede �gelir ve kurumlar vergisi� kanunlarõnda 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. Uzun vadede, sporda sponsorluk konusunu içeren ayrõ bir 
kanun çõkarõlmalõdõr. Bu kanuna dayanõlarak çõkarõlacak yönetmeliklerle, Devletin 
resmi spor yönetimi tarafõndan temel hedeflere uygunluğu tescil edilen faaliyetlerin 
sponsorlarõnõn harcamalarõnõn gider kaydedilebilmesi için hukuki düzenlemeler 
yapõlmalõdõr. 
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Öncelikli ve yaygõn spor faaliyetlerinin organizasyonlarõna yönelik sponsorluk 
özendirilmelidir. Bu konuda bilimsel yöntemlere başvurulmalõ, reklam şirketlerinden 
yararlanõlmalõ, destek olan özel ve tüzel kişiler teşvik edilmelidir. 

 
 Günümüze kadar Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ çerçevesinde, sporla ilgili bazõ 
dönemlerde ihtisas komisyonlarõ kurulmuş olup, çalõşmalara katõlan uzmanlarca Türk 
sporunun sorunlarõ ve çözüm önerileri yönünde değerli görüşler ortaya konulmuştur. 
Ancak, ortaya konulan bu görüşlerin büyük ölçüde hayata geçirilmediği gözlenmiştir. 
Bundan önce kurulmuş özel ihtisas komisyonlarõndan farklõ olarak, Avrupa 
Topluluğu�na adaylõğõmõzõn gerçekleşmesi ve yeni bir bin yõla girmemiz sebebiyle 
önemi daha da artmõş olan komisyonumuzca ortaya konulan görüşlerin, hayata 
geçirilmesi gerektiği düşünülmekte ve beklenmektedir. Bu konuda özellikle, spordan 
sorumlu kamu yönetiminin izleyeceği yol önem taşõmakta olup, daha önceki spor özel 
ihtisas komisyonlarõnda alõnan ilke ve kararlarõn ayrõntõlõ bir dökümü yapõlarak 
gündemde olanlarõnõn hõzla gerçekleştirilmesi öncelikle hedeflenmelidir. Sözkonusu 
hedeflere ulaşabilmek için, konuyu her yönü ile irdeleyip, takip edebilecek ve 
çalõşmalar yapacak bir kalõcõ komisyonun oluşturulmasõ yerinde olacaktõr. Aynõ 
komisyonun koordinatörlüğünde, spor olgusu, tespit edilen yönleri ile takip edilip, bir 
kalõcõ bilgi bankasõnõn oluşturulmasõ için çalõşmalar yapõlmasõ ve gelişmelerin takip 
edilmesinin de yararlõ olacağõ düşünülmektedir. 
 
 Bir toplumda sevgi, barõş, dayanõşma ve kardeşlik bağlarõnõn kurulmasõnda 
çok önemli bir yeri olan spor olgusunun, ülkemizdeki tüm kesimlerce gereken 
biçimde algõlanmasõ ve bu konuda ciddi adõmlar atõlmasõ, çağdaş ve batõlõ anlamda 
uygulamalara girişilmesi, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkõnma alanõndaki 
hedeflere ulaşmasõ bakõmõndan hayati bir önem taşõmaktadõr. 
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RAPORTÖRÜ 

 
Doğan ULUSOY 

(Ankara Üniversitesi BESYO) 
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(Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-Baş Müfettiş) 

Kemal ERDİN 
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Firuzan BEKTAŞ 
(Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü-Baş Müfettiş) 

Toksal BAŞARA 
(Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hiz.Dai.Başkanõ.) 
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Cenk TEMEL 
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Meltem CULA 
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Ali ABALI 
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI  
BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE İSTANBUL OLİMPİYATLARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
 

TÜRK SPOR SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
ALT İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 
1- GİRİŞ 

 
Ülkemizde spor yönetimi, 1938 yõlõnda gönüllü spor birliklerinden devlet 

yönetimine geçmiştir. O günden bugüne kulüpler, sporcular, spor dalõ federasyonlarõ, 
antrenör, hakem, diğer görevliler ve tesislerin sayõsõnda artõşlar sağlanmõş, ancak bu 
artõşlar, istenen düzeye ulaşamamõştõr. 

 
Nüfus artõşõna karşõlõk, ekonomik büyümelerden ve kaynaklardan, sporumuza 

yeterli pay aktarõlamamõş, kaynaklarõn verimli kullanõmõ da her zaman tartõşõlõr 
olmuştur. Geniş kitlelerin spor yapmasõ ve gönüllü insangücünün spor yönetimine 
katõlõmõ sağlanamamõş, Avrupa Topluluğu�na üye ülkelerde örnekleri bilinen; 
demokratik ve özerk spor yönetimleri gerçekleştirilememiştir. 

 
Beden eğitimi ve spor alanõnda yer alanlar, önceki plan çalõşmalarõ, şura ve 

benzer toplantõlarda, Türkiye'nin sporda yeniden yapõlanmasõ gerektiğini dile 
getirmişler, bu önerileri plan ilkeleri ve şura kararlarõna taşõmõşlardõr. Ancak, Avrupa 
Topluluğu�na üye ülkelerde varolan bir yönetim yapõsõ sağlanamamõştõr.  

 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ yeni bir yapõlanma için önemli bir fõrsatõ 

yeniden yaratmõştõr. 
 
Çalõşmalar sõrasõnda, Avrupa Topluluğu�na üye ülkelerin spor yönetimleri 

incelenmiş ve; 
 
1-Sporda Kamu Yönetimi (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü), 
2-Sporda Özerk Yönetim (Spor kulüpleri ve Spor dalõ federasyonlarõ) 
3-Sporda Gönüllü Kuruluşlar,  

 
üzerinde durulmuştur. 
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2-  MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 

 
a- Mevcut Durum 
 
Ülkemizde, spor ve gençliğin boş (serbest) zamanlarõnõn değerlendirilmesi 

hizmetlerinden Başbakanlõğa (Devlet Bakanlõğõ) bağlõ Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü sorumlu bulunmaktadõr. Bu Genel Müdürlüğün illerde "Gençlik ve Spor İl 
Müdürlükleri" ile ilçelerde �İlçe Spor Müdürlükleri� vardõr.  

 
Genel Müdürlüğe bağlõ bulunan Spor-Loto ve Toto Teşkilat Müdürlüğü, 

29.04.1959  tarih ve  7258 sayõlõ "Futbol Müsabakalarõnda Müşterek Bahisler Tertibi 
Hakkõnda Kanuna" göre işlev görmektedir. 

 
Özerk ve ayrõ bir kuruluş kanunu bulunan Türkiye Futbol Federasyonu dõşõnda 

kalan 37 spor dalõ federasyonu Genel Müdürlüğe bağlõdõr. 3289 sayõlõ Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkõndaki Kanun�un 2�nci maddesi, 
spor federasyonlarõnõn kurulmasõ ve spor dallarõnõn belirlenmesi için gerekli usul ve 
esaslarõ tayin ve tespit etmek görevini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne vermiştir.  

 
3289 sayõlõ Kanun'un 4�ncü maddesi, spor federasyonlarõ başkanlõklarõnõ ana 

hizmet birimleri arasõnda saymaktadõr. Aynõ Kanun�un 18�nci maddesi, bir veya 
birden fazla spor dalõnõn, teknik ve idari bakõmdan birer federasyona bağlanacağõnõ, 
federasyon kuruluşunun; Merkez Danõşma Kurulu'nun görüşü, Genel Müdürün önerisi 
ve Bakanõn onayõ ile  gerçekleştirileceğini belirtmektedir. Kanun�un 19�ncu 
maddesinde de; federasyon başkanlarõnõn seçimle göreve gelecekleri ve görevlerinin 
fahri (gönüllü) olacağõ yer almaktadõr. 

 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarõnõn Teşkilatõ Çalõşma, 

Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği 22.11.1993 gün ve 21766 sayõlõ Resmi 
Gazete'de yayõmlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu yönetmelik, federasyonlarõn 
Merkez Danõşma Kurulu kararõ ile belirleneceği, bir veya birden fazla spor dalõnõn, 
teknik ve idari bakõmdan bir federasyona bağlanacağõ hükmünü taşõmaktadõr. 
Yönetmeliğe göre; bir federasyonun karar organõ yönetim kuruludur. Yönetim 
Kurulu; başkan, asbaşkan veya asbaşkanlar, genel sekreter ve üyelerden oluşmaktadõr. 
Federasyonlarõn danõşma organlarõ; teknik, eğitim, sağlõk, hukuk ve merkez hakem 
kurullarõdõr. Yönetim veya diğer kurullarõn görev süreleri, başkanlarõn görev süreleri 
ile sõnõrlõdõr. Başkanõn görevden alõnmasõ veya ayrõlmasõ durumunda diğer üyelerin de 
görevleri sona ermektedir. Yönetim kurulu üyelerinde; en az lise mezunu, 30 yaşõnõ 
tamamlamõş ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşõ olmak, kamu haklarõndan yoksun 
bulunmamak ve yüzkõzartõcõ suçtan cezalandõrõlmamak, ayrõca altõ aydan fazla spor 
cezasõ almamak koşullarõ aranmaktadõr. 

 
Yönetmelik, federasyon başkanlarõnõn, asbaşkanlarõn, genel sekreterlerin, 

yönetim kurulu üyelerinin ve diğer organlarõn görevlerini de saymaktadõr. 
 
Federasyon başkan adaylarõndan ise; yüksek öğrenim yapmõş olmalarõ ve bazõ 

dillerden en az birini bildiğini beyan etmeleri istenmektedir.  
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Federasyon başkanlarõnõn seçimine ilişkin Yönetmelik, 27 Ekim 1993 gün ve 
21741 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş, daha sonra yapõlan bazõ değişikliklerle 
halen geçerliliğini korumaktadõr. 

 
Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan dahil, 15 kişilik Yönetim Kurulu ve 

diğer organlarõn üyeleri, dört yõlda bir yapõlan olağan genel kurullarda seçilmekte, 
ayrõca, bu amaçla olağanüstü genel kurula da gidilebilmektedir. 

 
6 Aralõk 1990 gün ve 20717 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan "Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü İl Spor Dalõ Temsilciliği Yönetmeliği", spor dalõ 
temsilcilerinin, ilgili olduklarõ sporun içinden gelen, çevresinde sevilen, sayõlan, 
görevlerinin niteliklerini taşõyan ve kulüplerce seçilecek üç aday arasõndan; illerde il 
müdürü ve ilgili federasyon başkanõnõn birlikte yazõlõ önerisi ve il başkanõnõn (vali) 
onayõ ile dört yõl görev yapmak üzere atanacaklarõnõ belirtmektedir. 

 
Spor kulüpleri ve üst kuruluşlarõ olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarõ 

ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, 2908 sayõlõ Dernekler 
Kanunu�nun 57�nci maddesi ile bu Kanuna dayalõ olarak 1985 yõlõnda çõkarõlan 
"Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği"ne bağlõ bulunmaktadõr.  

 
3289 sayõlõ Kanun�un 20�nci maddesine göre, Dernekler Kanunu uyarõnca 

oluşan spor kulüpleri, tescilleri ile Genel Müdürlüğe dahil olmaktadõr. Ayrõca, spor 
kulüplerinin denetimlerine ve yapõlacak yardõmlara ilişkin hükümler de 
bulunmaktadõr. 

 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 20.04.1999 gün ve 23672 sayõlõ Resmi 

Gazete'de yayõmlanan Yönetmelik ile, üyelerinin boş (serbest) zamanlarõnõ, sosyal, 
kültürel, sanatsal ve benzeri etkinliklerle değerlendirilmesi amacõyla gençlik 
kulüplerinin kurulmasõ görevini, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlõğõ�na vermiştir. 

 
Ülkemizde, spor kulüpleri dõşõnda kalan gönüllü kuruluşlarõn sayõsõ yeterli 

değildir. Bunlarõn başõnda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarlarõ 
Derneği, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonlarõ, bazõ dallardaki antrenör, hakem  ve yönetici dernekleri, spor 
hekimleri ve bilimcilerinin dernekleri gelmektedir. 

 
b- Sorunlar 
 
Sporumuzun temel sorunu,  kamu yönetimi, spor dalõ federasyonlarõ ve 

gönüllü kuruluşlarda, çağdaş ve güçlü bir örgütlenmenin sağlanamamasõdõr. Yapõlan 
hukuki düzenlemeler, gelişmiş ve demokratik ülkelerin spor yasalarõna göre eksik ve 
yetersizdir. Ayrõca, bu düzenlemeler, toplumun isteklerine, gelişmişlik düzeylerine 
uygun da değildir. 

 
Önemli sorunlardan birisi de; spor kulüplerinin ve sporcularõn sayõca azlõğõ 

yanõnda, kulüplerin güçlü olmamalarõdõr. Buna, spor dalõ federasyonlarõnõn idari, mali 
ve hukuki özerkliğe sahip olmayõşlarõ ve spor kulüplerine dayanmayõşlarõ, gönüllü 
kuruluşlarõn sayõca azlõğõ, üstelik bunlarõn da yeterli güce erişememesi ve yönetime  
katõlamamasõ yanõnda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün içinde bulunduğu 
sorunlar ve zorluklar da eklenmelidir. 
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Sporda kamuoyunun ilgisi ve katkõsõ sağlanamamõş, spor, daha çok bir 
yarõşma şeklinde sunulmuştur. Kamu, özel ve diğer bazõ kuruluşlarõn politikalarõ 
yanõnda, iletişim araçlarõnõn da sporun böyle algõlanmasõna katkõlarõ yüksek düzeyde 
olmuştur. Böylece sporun; insanlarõn, toplumlarõn ve ülkelerin birbirlerine 
yakõnlaşmasõna, tanõmasõna ve sevmesine, toplumsal kalkõnma çabalarõnõ 
hõzlandõrmasõna, dostluk, barõş,  sağlõk ve mutluluk içinde  yaşanmasõna yönelik 
katkõlarõ; yoğun yarõşma ve kazanma tutkusunun, ne yazõk ki, gerisinde ve gölgesinde 
kalmõştõr. 

 
Spor kulüpleri geniş halk kesimlerine, spor dalõ federasyonlarõ da spor 

kulüplerine dayandõrõlamamõştõr. 
 
Spor kulüplerine ve spor federasyonlarõna, daha fazla kaynak sağlanmasõ 

amacõyla, sponsorlukla ilgili hukuki düzenleme ve gerçekçi uygulama 
başlatõlamamõştõr. Spor-Toto ve Loto'nun, bazõ dönemler hariç canlõ bir kaynak olarak 
kalmasõ sağlanamamõştõr. Spor-Toto ve Loto teşkilatõnõn yönetimi ve işleyişinin daha 
demokratik hale getirilmesine her zaman gerek duyulmuştur. Bu gereklilik 
günümüzde daha da artmõştõr. 

 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün, geçmiş yõllarda ve birkaç kez farklõ 

kamu yönetimlerine bağlanmasõ, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimleri ile spor 
dalõ federasyonlarõnda sõkça yönetici değiştirilmesi, çalõşan personelin temel sorunlarõ, 
nitelik ve nicelikleri, istenen hedefe varõlamayõşõna neden olmuştur. 

 
Tesis planlama, yapõm ve kullanõmõnda, spor tabanõnõn görüş ve katkõsõ 

sağlanamamõş, genelde yanlõş siyasal yönlendirme ve baskõlarõn etkisi ile planlanan ve 
yapõmõna başlanan çok sayõda spor tesisi bitirilememiş, kõsõtlõ olan kaynaklar bu 
alanda heba edilmiştir. Spor tesislerinin, bazõ spor kulüplerine ve diğer üçüncü 
kişilere kiralanmasõ ve tahsisinde acele edildiği için önemli yanlõşlõklar yapõlmõştõr. 
Bu, Genel Müdürlüğün, amatör sporlara ve herkes için spor etkinliklerine aktarmasõ 
gereken kaynaklarõ azaltmõştõr. Bu konuda bugün yaşanan sorunlarõn, geleceğe daha 
ağõr olarak taşõnacağõ endişesi vardõr. 

 
Spor tesisleri, spor kulüplerinin ve halkõn kullanõmõna yeterli düzeyde 

sunulamamõştõr. Spor kulüpleri ve halkõmõz, bu tesislerin yönetimine, kullanõlmasõna, 
korunmasõna ve bakõmõna ortak edilememiş, görev, yetki ve sorumluluk onlarla 
paylaşõlamamõştõr. 

 
Spora yönlendirilebilecek gençlik kesiminin; eğitim yapõmõzdan dolayõ, 

dershane ve sõnavlarõn ağõrlõğõ altõnda bulunmasõ, spor ve sosyal etkinliklerle 
değerlendirilmesi için gereken boş (serbest) zamanlardan yoksun kalmalarõ, çok 
önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. 

 
Okul spor müsabakalarõ, yõlõn başlarõnda başlatõlmakta ve altõ ay içinde 

tamamlanmaktadõr. Ancak, bu süre içinde, Milli Eğitim Bakanlõğõ bütçesindeki 
ödeneğin genellikle yüzde 30-40'õnõn serbest bõrakõlmasõ, hakem ve görevli 
ücretlerinin zamanõnda  ödenememesine neden olmaktadõr. Okul takõmlarõna maddi 
yardõm yapõlamamaktadõr.  
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Okullardaki beden eğitimi ders saatleri yetersizdir. Bu konuda sürdürülebilir 
ve toplumun beklentilerine olumlu yanõt verecek bir düzenleme gerçekleştirilemediği 
için, okullardaki beden eğitimi ve spor ciddi biçimde ve olumsuz yönde 
etkilenmektedir. 

 
Sporculara, antrenörlere, hakemlere, spor kulüplerine, tesislerin yapõmõna ve 

kullanõmõna, Fair Play (erdemlik) kavramõnõn ve sporun geniş kitlelere 
ulaştõrõlmasõna, kaynak sağlanmasõna ve kullanõmõna, personel ve iç işleyişine ilişkin 
tüm sorunlar, mevcut spor yönetiminin yapõlanma eksikliğinden kaynaklanmaktadõr. 

 
3-  ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 

 
a- VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde (2001-2005) 
 
Sporda; idari, mali ve iç hukuki düzenlemelerde demokratik ve özerk bir spor 

yapõlanmasõnõn sağlanmasõ, ulusal spor politikasõnõn ve ilkelerinin açõkça 
belirlenmesi, geniş halk kesimlerine spor yapma ortamõnõn sağlanmasõ, spor 
kulüplerinin, spor dalõ federasyonlarõnõn ve gönüllü spor kuruluşlarõnõn 
güçlendirilmesi, sporcu ve spor kulübü sayõlarõnõn varolanõn en az iki katõna 
çõkarõlmasõ hedeflenmelidir. 

 
 b- Uzun Dönemde (2001-2023) 
 
Federasyonlarõn, belirledikleri illerdeki spor etkinliklerini, nitelik ve nicelik 

olarak geliştirmeleri, bayan ve erkek sporcu, kulüp ve sağlõk için spor yapanlarõn 
sayõsõnõn her plan dönemi sonunda, bir önceki döneme göre en az iki katõna 
çõkarõlmasõ hedeflenmelidir. 

 
4-  PLANLANAN YATIRIMLAR 

 
Spor tesislerinin planlanmasõnda, yapõmõ ve kullanõmõnda, spor dalõ 

federasyonlarõnõn da görüşü alõnmalõ, çok izleyicili ve pahalõ tesisler yapõlmamalõ, 
semtlere ve diğer yerleşim birimlerine, izleyici alanõ az, kullanõm alanõ fazla olan spor 
tesisleri, bisiklet ve yürüyüş yollarõ, büyük yerleşim merkezlerine ve toplu ulaşõma 
uygun yerlere çok amaçlõ tesisler kazandõrõlmalõdõr. 
 
5-  ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ  İÇİN YAPILMASI 

GEREKLİ HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE 
UYGULANACAK POLİTİKALAR 
 
a- Kõsa Dönemde 

 
- 3289 sayõlõ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanunu�nun değiştirilmesi 

ve geliştirilmesi, 
- Spor Dalõ Federasyonlarõ Kanunu�nun çõkarõlmasõ, 
- Spor Kulüpleri Kanunu�nun çõkarõlmasõ, 
- Dernekler Kanunu�nun değiştirilmesi ve geliştirilmesi, 
- Spor-Toto ve Loto Teşkilat Kanunu�nun değiştirilmesi ve geliştirilmesi. 
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b- Uzun Dönemde 
 
Bu hukuki düzenlemelerin kõsa sürede gerçekleştirilmesi durumunda, yeniden 

oluşacak kurumlar ve yönetimler, uzun dönemin hedeflerini kolaylõkla 
belirleyebileceklerdir. 

 
c- Mevcut Kurumlarda Yapõlmasõ Gereken Düzenlemeler 
 
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanunu�nda Spor Yüksek Kurulu, 
- Spor-Toto ve Loto Teşkilat Müdürlüğü'nün yönetimi ve işleyişi, 
- Spor Dalõ Federasyonlarõnõn kuruluşu ve işleyişi. 
 
d- Öngörülen Yeni Kurumlar 
 
- Spor Yüksek Kurulu, 
- Demokratik ve özerk spor dalõ federasyonlarõ. 
 
e- Kõsa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar 
 
1- Sporda Kamu Yönetimi 
 
Türkiye sporda, öncelikle; idari, mali ve hukuki yönden demokratik ve özerk 

yönetim yapõsõna gerek duymaktadõr. Bu yapõnõn, kamu yönetimi, spor dalõ 
federasyonlarõ ve sivil toplum örgütleri işbirliğinde kurulmasõ, doğal olarak 
demokratik gelişmeleri hõzlandõracak ve istenen hedeflere varõlmasõnõ 
kolaylaştõracaktõr. Aynõ süreç içinde, Devlet yapõsõnõn ve kaynaklarõn verimliliğine 
yönelik önlemler de alõnabilecektir. Açõk ve demokratik yönetim yapõsõnda, sporun; 
sanat gibi eğitim araçlarõndan birisi olduğu daha belirgin olarak anlaşõlacak, sonuçta 
spordan sorumlu devlet yönetiminin kendini geliştirmesini ve fazla kaynak ayõrmasõnõ 
sağlayacaktõr. 

 
Küba, Çin ve Kuzey Kore�de sporu devlet yönetir. Buralarda spor kitleye 

yaygõnlaştõrõlabilmiştir. Bunlarõn ortak özelliği, rejimlerinin serbest piyasaya dayalõ ve 
demokratik olmamasõdõr. Bunlarõn diğer bir ortak özelliği ise, sporcularõnda 
�profesyonellik� yoktur. 
 
 Halbuki Türkiye�de, serbest piyasaya dayalõ demokratik bir rejim vardõr. 
Sporda profesyonellik vardõr. Ancak, birkaç branşta kendini idame ettirecek gelir 
yaratõlabilmektedir. 
 
 Anayasamõzõn 59�ncu maddesi Devlet sporun �yayõlmasõnõ teşvik eder� ve 
başarõlõ olan sporcuyu �korur� der, ancak, sporu Devlet �yönetir� demez. Ama, fiilen 
yönetir. Zira, diğer dallarda devlet desteği (kaynak) olmazsa, varlõğõ dahi kalmaz. 
Kaynağõ tahsis ediyorsa da �kararlarõ vermek� anlamõnda yönetir. Bundan 
kurtulabilen branşlar zaten tarihi gelişim içerisinde özerkleşeceklerdir. Amaç, hepsini 
bu yönde geliştirmektir. O zaman, hem kitleye, hem değişik dallarõn 
yaygõnlaştõrõlmasõnda �devlet�siz olmamaktadõr. Ancak, bazõ branşlar zamanla 
yaygõnlaşõp geliştikçe, devlet eliyle yönetilmekten kurtulacaklardõr. Bu, uygulanan 
rejimin gereğidir. Bu hedefe varana kadar devletin mevcut yapõsõnda rehabilitasyonla 
bir yere varmak mümkün değildir. Ama, sivil toplum örgütlerinin katõlõm ve 
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danõşõmõyla her süreçte �demokratikleşme� yoluna gidilmelidir. Aynõ süreç içerisinde 
devlet mevcut yapõsõnõn �verimliliği� ve �kaynak kullanõm etkinliğinin� artõrõlmasõna 
yönelik tedbirler alõnabilir. Bilhassa bu konuda şeffaflaşma ve demokratikleşme 
anlam kazanõr. 
 

Spordan sorumlu kamu yönetiminin Bakanlõk, Genel Müdürlük veya başka bir 
isim altõnda yapõlanmasõnõn kararõ, gelişmelere bağlõ olarak gelecekte birlikte 
verilmelidir. 

 
Sporla ilgili kuruluşlarda spor hizmetleri sõnõfõ oluşturulmalõdõr. 
 
Spordan sorumlu kamu yönetimi; özerk spor dalõ federasyonlarõna, sporun 

yaygõnlaştõrõlmasõ ve projeye dayalõ çalõşmalarõnda insangücü ve ödenek desteğini 
sürdürmeli, federasyonlarõ düzenli ve rehberlik amaçlõ olarak denetlemelidir. Herkes 
için spor ve boş (serbest) zamanlarõ değerlendirme etkinliklerini yönlendirmeli ve 
desteklemelidir. Gönüllü kuruluşlara güven göstermeli ve destek vermelidir. 

 
Dört yõlda bir spor kurultayõ, her yõl da, kurultaylarõ oluşturan kuruluşlarõn 

daha az sayõdaki temsilcilerinin katõlõmõ ile, kararlarõn uygulanmasõna katkõda 
bulunmak ve yapõlanlarõ izleyebilmek için, küçük kurultaylar düzenlenmelidir. 

 
Okul spor etkinliklerinin düzenlenmesinde, Milli eğitim Bakanlõğõ, spordan 

sorumlu kamu yönetimi ile spor dalõ federasyonlarõ arasõnda güçlü ve sağlõklõ bir 
işbirliği olmalõdõr. 

 
Spordan sorumlu kamu yönetimi, okullarõn ve üniversitelerin tesisleri ile 

bilimsel projelerine katkõda bulunmalõ, beden eğitimi ve spor yayõnlarõna destek ve 
ödül vermelidir. 

 
Spor Yüksek Kurulu oluşturulmalõ, bu Kurul; tesisler dahil, spordan sorumlu 

kamu yönetiminin görevlerinin sağlõklõ yerine getirilmesi ve yönetimin geliştirilmesi 
konusunda karar organõ olmalõdõr. 

 
Spordan sorumlu Devlet Bakanõnõn başkanlõğõndaki Kurul�da; Genel 

Müdürlük Merkez Yönetimi, Milli Eğitim Bakanlõğõ, Genelkurmay Başkanlõğõ, 
Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ, Spor İl Müdürlükleri, Türkiye Amatör Spor 
Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarlarõ 
Derneği, Türkiye Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Birliği, Türkiye Beden Eğitimi 
Öğretmenleri Birliği, Türkiye Antrenörler Birliği, Türkiye Hakemler Birliği, Türkiye 
Sporcular Birliği birer üye ile temsil edilmeli, özerk spor dalõ federasyon 
başkanlarõnõn kendi aralarõnda belirleyecekleri bir federasyon başkanõ da Kurulda yer 
almalõdõr.  

 
Spor-Toto ve Loto Teşkilat Müdürlüğü ile ilgili hukuki düzenleme yapõlarak, 

bu kuruluşun Türkiye Futbol Federasyonuna devri sağlanmalõdõr. 
 
Ülkemizde, gençlikle ilgili tüm kamu hizmetleri, ayrõ bir yapõlanma içinde 

değerlendirilmeli, bu yapõlanmanõn belirlenmesinde ve yönetiminde. her kesimden 
örgütlü gençlik temsilcileri de yer almalõdõr. 
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2- Sporun Özerk Yönetimi (Kulüpler ve Spor Dalõ Federasyonlarõ) 
 
a- Spor Kulüpleri 
 
Spor kulüpleri; Dernekler Kanunu�ndan çõkarõlarak, özel bir kanuna 

kavuşturulmalõ, ancak kanunda, onlarõn demokratik yapõlarõna ve iç işleyişlerine 
müdahale anlamõna gelebilecek hükümler yer almamalõ, kütükleri spor il 
müdürlüklerinde bulunmalõ, eğitim ve denetimlerine önem verilmelidir. 

 
Spor kulüplerinin kuruluşunda, meslek kuruluşlarõnda olduğu gibi, üst 

birlikleri olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarõnõn uygunluk belgesi zorunlu 
olmalõ veya bu amaçla spor il müdürlükleri ile Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonlarõnõn içinde yer alacağõ bir kurul oluşturulmalõdõr. 

 
Kulüplerin zorunlu organlarõ; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, 

disiplin kurulu, boş zamanlarõ değerlendirme kurulu ve eğitim kurulu olmalõ, genel 
kurullarõn kararõ ile başka organlar veya kurullar da oluşturabilmelidir. 

 
Spor kulüplerinin genel kurullarõ iki yõlda bir zorunlu olarak toplanmalõ, 

yönetim kurulu üye sayõlarõ en az yedi olmalõdõr.  
 
Dernekler Kanunu ile Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği'nde, spor 

kulüplerinin üst kuruluşlarõ olarak belirlenen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarõ 
ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun kazanõlmõş tüm haklarõ 
korunmalõdõr.  

 
Kulüp tüzüklerinin ve tüzük değişikliklerinin gazetelerde yayõnlanmasõna 

gerek olmamalõdõr. 
 
Kulüpler, kurulduktan sonra ilk bir yõl, büyükler kategorilerindeki 

müsabakalara ve  spor dalõ federasyonlarõnõn seçimlerine katõlamamalõdõr. 
 
Kulüpler, üniversitelerdeki bilim adamlarõndan, beden eğitimi 

öğretmenlerinden, sporcu ailelerinden ve çevrelerinden destek almalõ, onlarõ yönetime 
ortak etmeli, yönetimlerde en az bir bayan ve bir erkek lisanslõ sporcu yer almalõ, bu 
sporcular, sporcu genel kurullarõnda seçilmelidir. 

 
Kulüpler, sadece yarõşma sporlarõ ile uğraşmamalõ, birden fazla spor dalõnda 

etkin olmalõ, sporcularõ, üyeleri ve çevreleri için, sosyal, sanatsal, kültürel ve benzeri 
boş (serbest) zamanlarõ değerlendirme etkinlikleri düzenlemeli, bu amaçlarõn 
gerçekleştirilmesi için spor kulüpleri yönlendirilmeli ve özendirilmelidir. Spor 
kulüpleri, bu şekilde halkõn desteğini alarak güçlenmeli, semtlerde ve okullarda spor 
kulüplerinin yaygõnlaşmasõ özendirilmeli, okullarda ve kulüplerdeki sporlar 
desteklenmelidir. 

 
Spor kulüplerinin amatör spor dallarõyla ilgili gelir ve giderlerine bazõ 

muafiyetler tanõnmalõ, kulüpler, kamu yararõna çalõşan derneklerin sahip olduğu 
haklardan da yararlanmalõdõr. 
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, spor dalõ federasyonlarõ ve Türkiye 
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, üniversitelerin, spor il müdürlüklerinin ve 
amatör spor kulüpleri federasyonlarõnõn desteğinde, spor kulüplerini güçlendirecek, 
onlarõ gençlik ve boş (serbest) zamanlarõ değerlendirme etkinliklerine ve daha çok 
spor dalõna yöneltecek bir işbirliğini yürütmelidir.   

 
Genel Müdürlük ve yerel yönetimler, spor kulüplerine, Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonlarõna ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na, sporun 
yaygõnlaştõrõlmasõ, sporcu ve kulüp sayõlarõnõn artõrõlmasõna yönelik olarak özendirici 
her türlü yardõmlarõ yapabilmelidir. 

 
Yerel yönetimler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve bağlõ kuruluşlarõ, spor 

kulübü kurmamalõ, kulüpleri desteklemeli, çalõşanlarõnõ ve geniş kitleleri yaşam boyu 
spora yönlendirecek önlemleri ve örgütlenmeleri getirmelidir. 

 
b- Spor Dalõ Federasyonlarõnõn Kuruluşu ve İşleyişi 
 
Federasyonlarõn kurulmasõ için en az 10 kulüp genel kurul kararõ almalõ, 

mevzuatta belirtilecek belgeler Genel Müdürlüğe verildikten sonra tüzelkişilik elde 
edilmeli ve sicil numarasõ alõnmalõdõr. 

 
Her düzeydeki resmi spor hizmet ve etkinliklerinin planlanmasõ, 

programlanmasõ ve  uygulanmasõndan spor dalõ federasyonlarõ sorumlu olmalõdõr. 
 
Spor kulüpleri, genel kurul kararlarõ ile federasyonlara üye olmalõ ve 

delegelerini genel kurulda seçmeli, bu kararlarõn birer örneği de spor il 
müdürlüklerinde bulunmalõdõr.  

 
Federasyonlarõn kuruluşu hiçbir makamõn onayõna bağlõ olmamalõ, 

federasyonlar hiçbir kamu yönetiminin birimleri arasõnda yer almamalõdõr.  
 
Federasyonlar; idari, mali ve genel kurul kararlarõna dayalõ iç işleyişle ilgili 

hukuki özerkliğe sahip olmalõdõr. 
 
Spordan sorumlu kamu yönetimi, spor dalõ federasyonlarõna, gelişme ve  

büyüme düzeylerine göre, koşullu (amacõ belli) yardõm yapmalõ, federasyonlar, diğer 
giderleri için kaynak sağlamalõdõr. 

 
Federasyon genel kurullarõnda, kulüpler yüzde 80 ve Spor Yüksek Kurulu'na 

temsilci verenler başta olmak üzere ilgili gönüllü kuruluşlar yüzde 20 oranõnda temsil 
edilmeli, deplasmanlõ liglerle yerel liglerdeki kulüplerin delege sayõlarõ arasõnda 
büyük bir fark bulunmamalõdõr. Spor kulüpleri, belirlenecek sayõdaki delegelerini, 
üyeleri arasõndan diledikleri şekilde seçebilmelidir. 

 
Federasyon genel kurullarõnda, örgütlü sporcular da delegeleri ile temsil 

edilmeli, yönetimlerinde 18 yaşõnõ tamamlamõş, biri bayan olmak üzere, lisanslõ iki 
sporcu da yer almalõdõr. 
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Genel Kurullar 2 yõlda bir  toplanmalõ, 18 yaşõnõ tamamlayan ve yüzkõzartõcõ 
suçtan ceza almamõş, Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşõ aday olabilmeli, başkanlar 
ve organlarõ tüm üyeleri genel kurulda seçilmeli, adaylar herhangi bir makama değil, 
genel kurula başvurmalõ, tüm adaylarõn ve delegelerin söz haklarõ olmalõ, seçimler 
gizli oyla sandõkta sonuçlanmalõdõr. 

 
Federasyonlar, delegelerin en az beşte birinin yazõlõ başvurularõ üzerine 

olağanüstü genel kurula gidebilmelidir. 
 
Başkan ve organlardaki üyeler, genel kurul veya bağõmsõz yargõ organlarõnõn 

kararlarõ ile görevden alõnabilmelidir. 
 
Liglere alõnma, üye ödentileri, lisans, tescil, vize, eğitim, antrenör, hakem ceza 

ve benzeri konularla ilgili işlemler, genel kurul kararlarõna dayandõrõlmalõ, ceza 
kurullarõ bağõmsõz yargõ organlarõ halinde olmalõ, bu kurullarda sporcu, antrenör, 
yönetici ve yargõlanabilecek öteki kesimlerin temsilcileri de yer almalõdõr. 

 
Federasyonlar, genel kurul delegeleri için hiçbir harcama yapamamalõdõr. 
 
Uluslararasõ federasyonlarda yer alacak temsilciler, federasyon genel 

kurullarõnca  veya genel kurul kararõ ile yönetim kurullarõnca belirlenmelidir. 
 
Federasyonlarõn organlarõ; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, 

Eğitim Kurulu, Disiplin ve Ceza Kurulu, İtirazlar Kurulu olmalõ, ancak genel kurul 
kararõ ile başka organlar ve kurullar da kurulabilmelidir.  

 
Spor yargõlamalarõnda, avukat tutulabilmeli, sözlü ve yazõlõ savunma 

yapõlabilmelidir. 
 
Federasyonlar; sağlõk, eğitim, bilim, bütçe, sporda kadõn, mevzuat, vergi ve 

sigorta işlemleri, çevre, elit spor ve boş zaman sporlarõ konusunda da uzmanlaşmalõ, 
sadece yarõşma sporlarõnda yoğunlaşmamalõ, herkes için spor ve boş (serbest) 
zamanlarõ değerlendirme etkinlikleri de düzenlemelidir. 

 
Federasyonlarõn organlarõ ve organlarda görev alacak asõl ve yedek üye 

sayõlarõnõn en az kaç olacağõ mevzuatta yer almalõ, kulüplerin, genel kurullara 
gönderecekleri delege sayõlarõ ile gönderme usul ve esaslarõ ve organlarda görev 
alacak asõl ve yedek üyelerin üst sayõlarõ tüzüklerine bõrakõlmalõdõr. 

 
Federasyonlar, genel kurullarõ kararõ ile başkanlara ve bazõ yöneticilerine ücret 

ödeyebilmelidir.  
 
Genel Kurul sonuçlarõ, Genel Müdürlükte görevlendirilecek birime de  

bildirilmelidir. 
 
İllerdeki spor dalõ temsilcileri de spor kulüpleri delegelerince seçilmeli, bu 

konudaki temel esaslar, federasyonlarõn genel kurullarõnca çõkarõlacak ve demokrasiye 
uygun olacak kararlarda yer almalõdõr. 
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Federasyon başkanlarõ, kendi aralarõnda bir üst kurul oluşturmalõ, üst kurul 
belirlenecek zamanlarda ve yerlerde toplanmalõ, ortak sorunlara çözümler aramalõ ve 
gerektiği takdirde temsilcilerini seçmelidir. 

 
Türkiye Futbol Federasyonu da bu yapõnõn içinde yer almalõdõr. 
 

 Sporda yapõlanmadan bahsederken, sporun artõk profesyonelleşen ve büyük bir 
endüstri haline gelen kolu olan futbolun ayrõ bir başlõk altõnda değerlendirmesinin 
yapõlmasõnda yarar görülmektedir. Bu endüstriye yapõlan yatõrõmlar, yalnõzca kulüpler 
ve futbolcularla sõnõrlõ kalma boyutunu aşmõştõr. Eğlence sektörü, medya sektörü, 
müşterek bahis sektörü, spor malzemeleri sektörü, ulaşõm sektörü, turizm sektörü 
dolaylõ veya doğrudan futbol endüstrisindeki gelişmeleri izlemektedir ve 
yararlanmaktadõr. Yine dünyada pek çok medya kuruluşu futbol endüstrisi ile 
yakõndan ilgilenmeye başlamõştõr. 
 
 Ancak, ülkemizde bu gelişmelerin tam ve doğru olarak algõlandõğõnõ söylemek 
doğru değildir. Çok sayõda kulübümüz mali yapõlarõndaki ciddi sõkõntõlarõ dile 
getirmelerine karşõn, bunlarõ nasõl çözebileceklerini bilememektedirler. Sonuçta, 
yüksek transfer ücretlerinin ve kurumsallaşmayõ henüz sağlayamamalarõnõn da 
etkisiyle, uzun vadeli ve kalõcõ çözümler yerine günlük ve kulüpleri tekrar benzeri 
nitelikte mali sõkõntõlara sokan çözümlere yönelmektedirler. Kulüplerin profesyonel 
olmayan örgüt yapõlarõ, istikrarlõ ve profesyonel yönetici ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmamasõ, uzun vadeli çözüm önerilerine yönelimi de engellemektedir. 
Kulüplerin önemli bir kõsmõnõn dernek şeklinde örgütlenmesi ve her iki yõlda bir 
yöneticilerinin değişmesi, kulüpleri ulusal ve uluslararasõ rekabetten uzak bõrakmõştõr. 
Kulüp yapõlarõnõn bu özelliği, bünyelerindeki diğer amatör branşlara finansman 
ayõrmayõ engellemekte ve bu dallarõ bir nevi erozyona tabi tutmaktadõr. 
 
 Çözüm önerileri : 
 

- Ülkemizde de artõk futbolun çağdaş ülkelerde olduğu gibi örgütlenmesini 
gözden geçirmesi bir zorunluluk haline geldiğinden, yapõnõn kurumsal bir 
organizasyon ve kendi kendini finanse eden bir sistem haline 
dönüşümünün sağlanmasõ gereklidir. Bu yollardan önerilebilecek bir tanesi 
şirketleşmedir. Nitekim, önceki özel ihtisas komisyonlarõnda da bu 
konunun önemi üzerinde titizlikle durulmuştur. Buna bağlõ halka açõlma 
da, süreci tamamlayan ve kitleyle birleşme yönünden önem taşõmaktadõr. 

 
- Kulüplerin yapõlanmasõnda, tesisleşme ve zorunlu kadro kriterlerinin 

getirilmesi çok önemlidir. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda tüm 
kulüplerimize belli bir süreç tanõyarak, şartlarõn gerçekleşmesi için 
zorlamalõ ve gereken tedbirleri almalõdõr. Bu konuda belli bir süre 
tanõyarak, şartlarõ yerine getiren kulüplere teşvik olanaklarõ sağlamalõ, 
diğer kulüplere ise zecri tedbirler uygulayabilmelidir. 

 
- Spordan Sorumlu Devlet Bakanlõğõ ve federasyon, kulüplerin mali yapõlarõ 

ve borçlanmalarõ konusunda gereken tedbirleri almalõ ve bu konudaki 
denetim mekanizmalarõnõ işletmelidir. Futbol federasyonunca kulüplerin 
mali yapõlarõna ilişkin denetleme daha etkin yapõlmalõdõr. Kulüplerin 
bilançolarõ, özellikle kredi ve nakit akõşlarõ açõsõndan 6 şar aylõk dinamik 
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tahlillerle izlenmelidir. Büyük ölçüde borçlanan kulüpler ikaz edilmeli, 
belli bir süre sonunda borçlanma gereğini yerine getirmeyen kulüplerin 
transferine engel olmalõdõrlar. Kulüplerin giderleri, gelirlerinin çok 
üzerinde olduğu zaman yükümlülüklerini yerine getirmeleri açõsõndan belli 
bir zaman tanõnmalõdõr. Eğer belirtilen zaman içinde de kulüp herhangi bir 
teminat vermez ve aynõ uygulamaya devam ederse klasman seviyelerine 
ilişkin tedbir ve ceza sistemi getirilmelidir. 

 
- Menacerlik sistemi ele alõnarak kurumsallaşmasõ sağlanmalõdõr. Menacerin 

yetkileri içerisinde, bütçenin uygulanmasõ konusunun yer almasõ 
vazgeçilmez şart olmalõdõr. Diğer şartlar, kulüp ve profesyonel yönetici 
arasõnda belirlenmelidir. 

 
- Federasyonun, kulüplerin mali yapõlarõnõ denetleyebilmesi için en önemli 

kriter, faaliyet ve sonuçlarõn standart bir yapõ içinde oluşmasõnõ 
sağlayabilecek �Tek Düzen Hesap Planõ� adõ verilen kayõt düzeninin 
benimsenmesiyle oluşabilecektir. Federasyonun, bu konuda ilke kararõ 
olarak tüm kulüplerimizi bu biçimde yönlendirmeleri çağdaş bir futbol 
açõsõndan kaçõnõlmazdõr. Bu, Federasyonunun ana statüsünde yapõlan 
küçük bir değişiklikle mümkün olabilecektir. 

 
- Futbolcularõn emeklilik haklarõ konusu tüm diğer sporcularda olduğu gibi 

en önemli konulardan biridir. Bu konu; bugünkü mevzuat içerisinde futbol 
federasyonu bünyesinde kurulacak bir yardõm sandõğõ veya vakõf 
örgütlenmesi ile gerçekleştirilebilir. Futbolcularõn ödeyecekleri primler 
(transfer taksitlerinin belli bir oranõ gibi) bu sandõğa veya vakfa kaynak 
oluşturabilir. 

 
- İkinci yöntem ise, ülkemizde bir süredir tartõşõlmakta olan özel emeklilik 

sistemidir. Böylece, futbolcu ve kulüplerin finansal destekleri ile yine 
futbol federasyonu çerçevesinde kurulacak özel yatõrõm fonlarõ bir diğer 
alternatif olabilecektir. 

 
3- Gönüllü Kuruluşlar 
 
Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimleri ile spor dalõ federasyonlarõ, 

gönüllü kuruluşlara güven duymalõ, projeye dayalõ olarak her türlü destekte 
bulunabilmeli ve onlarõ yönetime katmalõdõr. 

 
Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler, beden eğitimi ve spor yüksek okullarõ 

mensuplarõ, spor hekimleri ve bilimcileri, hakemler, sporcular ve alandaki diğer 
gönüllüler, derneklerini ve birliklerini kurmalõdõr. 
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6- YAPILACAK HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE 
İZLENECEK POLİTİKALARLA İLGİLİ UYGULAMA 
ÖLÇÜLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
 
Bakanlõk veya spordan sorumlu kamu yönetimi, ilgili kuruluşlarõn 

temsilcilerinin katkõsõ ile hukuki düzenlemeler hazõrlandõktan ve düzenlemeler 
yürürlüğe girdikten sonra, demokratik ve özerk kurul ve kuruluşlar, uygulama 
ölçülerini geliştirebileceklerdir. 

 
7- GEREKLİ DÜZENLEMELERİN VE POLİTİKALARIN TAKVİMİ 

 
Hukuki düzenlemeler VIII. Plan döneminde tamamlanmalõ, ancak 

düzenlemeler beklenmeksizin, varolan yetkilerin iyi niyet ve güvenle kullanõlmasõyla, 
uygulamalara, ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlarla birlikte başlanmalõdõr. 
 
 Uygulamalarda ve gelişmelerin izlenmesinde ve katkõda bulunmak amacõyla, 
daimi bir (Ö.İ.K. üyelerinin de içinde yer alacağõ) �İzleme ve Katkõ Kurulu� 
oluşturulmasõnda yarar olabilir. 
 

Spordan sorumlu kamu kuruluşu; herkes için spor ve boş (serbest) zamanlarõ 
değerlendirme etkinliklerini, demokratik ve özerk spor dalõ federasyonlarõ ile spordaki 
gönüllü kuruluşlarõ destekleyen bir kuruluş haline getirilmelidir. Bazõ kamu 
kuruluşlarõ ile beden eğitimi ve spor alanõndaki gönüllü kuruluşlarõn temsilcilerinden 
yetkili "Spor Yüksek Kurulu" oluşturulmalõ, spor dalõ federasyonlarõ; yönetim, bütçe 
ve iç işleyişle ilgili hukuki düzenlemeler konusunda demokratik ve özerk, ancak 
devletin denetimine açõk olmalõ, beden eğitimi ve spor alanõnda gönüllü görev alanlar, 
ülke geneline yönelik olarak birliklerini kurmalõ, tüm bu konularla ilgili düzenlemeler, 
ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlarõn katkõlarõyla hazõrlanmalõ, düzenlemeler sõrasõnda 
kazanõlmõş tüm haklar korunmalõdõr. 

 
8- SONUÇ 

 
Türkiye Spor Yönetimini; Sporda Kamu Yönetimi (Bakanlõk veya Genel 

Müdürlük), Sporda Özerk Yönetim (Spor kulüpleri ve spor dalõ federasyonlarõ) ile bu 
alandaki konfederasyon, federasyonlar, dernekler ve birliklerin yer aldõğõ gönüllü 
kuruluşlar oluşturmalõdõr. Birbirini önemseme, karşõlõklõ saygõ, güven ve işbirliği 
temel ilke olmalõdõr. 

 
Spor dalõ federasyonlarõnõn kurulmasõ, üye olunmasõ ve spor kulüplerinin 

yönetimi genel kurul kararlarõna dayanõrsa, her federasyonun tabanõndaki kulüp sayõsõ 
ve bu sayõnõn artõşõ düzenli olarak izlenebilecektir. 
 
 Ülkemizdeki spor yapõlanmasõnõn, rapordaki öneriler doğrultusunda yeniden 
şekillendirilmesi halinde; Türkiye Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi katõlmalõ bir 
demokrasiyi gerçekleştirmiş olacaktõr. Bu yönetim biçimi; tesislerin yapõmõ ve verimli 
kullanõmõ, eğitim, sağlõk, sosyal güvenlik, yerel yönetimlerle ve halkla ilişkiler, 
kaynak sağlanmasõ, çağdaş spor bilincinin geliştirilmesi ve insanõmõzõ yakõndan 
ilgilendiren tüm sosyal konularõ kõsa sürede olumlu etkileyecektir. 
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 Bu yapõ ayrõca, kamu yönetimine ek maddi bir yük getirmeyecek, hatta bu 
yükü azaltacaktõr. Çünkü, eksiksiz bir spor demokrasisi; bu alandaki kişi ve 
kuruluşlarõn maddi katkõlarõnõ daha da artõracaktõr.   

 
Bu yapõ gerçekleştirildiği takdirde, Türkiye, Avrupa Topluluğu�na üye 

ülkelerdeki spor yönetimleri arasõnda örnek bir yer edinecektir. İnsanõmõza güven 
duyulmalõdõr. Çünkü o; bu yapõyõ kurmayõ, yürütmeyi ve geliştirmeyi başaracak 
düzeydedir.  
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE İSTANBUL OLİMPİYATLARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
 

SPOR EĞİTİMİ POLİTİKALARI 
ALT İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
1- GİRİŞ 
  

Anayasamõzõn 59�ncu maddesinde �Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarõnõn 
beden ve ruh sağlõğõnõ geliştirecek tedbirleri alõr, sporun kitlelere yayõlmasõnõ teşvik 
eder, devlet başarõlõ sporcuyu korur� hükmü yer almaktadõr. 
 
 Sporu toplumumuzun vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi haline 
getirebilmek için, öncelikle çocuklarõmõz ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek, 
sporu sevdirmek, sigara, içki, uyuşturucu ve kumar gibi zararlõ alõşkanlõklardan uzak 
tutmak milletini seven, hoşgörülü, sosyal üretken insanlar olarak yetişmeleri için  
bilimsel spor anlayõşõna uygun ortam ve imkanlarõ sağlamak üzere temel politikalarõ 
belirlemek gerekmektedir. 
 
 VIII. Beş Yõllõk Plan çerçevesinde yeni bir bin yõla girerken Avrupa Birliği�ne 
aday olan ülkemizin 2001-2005 yõllarõnda sporda ileri gitmiş ülkeler seviyesinde spor 
eğitimi politikalarõnõ belirlemesi ve bu politikalara ilişkin uygulamalarõnõ ortaya 
koymasõ kaçõnõlmaz olmuştur. 
 

Bu doğrultuda, spor eğitiminde temel amacõmõz da; Anayasamõzda belirtildiği 
gibi tüm vatandaşlarõmõza düzenli spor yapma alõşkanlõğõnõn kazandõrõlmasõ ve sporda 
yetenekli çocuk ve gençleri ortaya çõkararak, bunlarõn olimpik anlayõşla üst düzeyde 
elit sporcular olarak yetiştirilmeleridir . 
 

a- Spor Eğitimcilerinin Yetiştirilmesi  
 

Spor eğitimi, insanõn genel eğitiminde büyük öneme sahiptir. Bu fõrsatlarõn 
yeterince değerlendirilebilmesi büyük ölçüde kaliteli spor eğitimcisi yetiştirmeye 
dayalõdõr. Kaliteli spor eğitimcisi yetiştirmek ise; yeterli alan, araç ve gereç, yeterli 
spor eğitimcisi yetiştirebilecek akademik ve uygulamacõ personel, çağdaş ve 
gereksinmeye uygun programlarla  donanõmlõ kurumlarla gerçekleşebilir.  
 

Yükseköğretim spor eğitimcilerini iki ana bölümde toplamak mümkündür. 
Birinci bölümü beden eğitimi öğretmenleri, ikinci bölümü ise, spor antrenörleri 
oluşturmaktadõr. 

 
Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitimleri üniversitelerce sağlanõrken, 

antrenörlerin eğitimleri, üniversiteler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim 
Dairesi ve federasyonlar işbirliği ile planlanan kurslarla gerçekleşmektedir. 
Üniversitelerden mezun olan beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler lisans eğitim 
düzeyine sahipken, antrenör eğitimine ilköğretim düzeyindekiler de kabul 
edilmektedir. 
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Bir ülkenin geleceğinin düzeyi, şüphesiz çocuk ve gençlerine yapõlacak 
yatõrõmlar ve bu yatõrõmõn kalitesi ile eşdeğer olacaktõr. Ülkemizin geleceği olan 
çocuklarõmõzõn teslim edileceği spor eğitimcilerinin yetiştirilmesine gösterilecek özen, 
geleceğe yapõlacak en değerli yatõrõmlardan biri olacaktõr. 
 

b- Spor Eğitimi Veren Kurumlar ve Spor Eğiticilerinin Yetiştirilmesi 
  

Yirminci yüzyõlõn başlarõnda gelişen çabalar ve Selim Sõrrõ Tarcan�õn girişimi 
ile Türkiye�de ilk kez Çapa Kõz Öğretmen Okulunda 1926 yõlõnda ilk beden eğitimi 
öğretmeni yetiştirme kursu açõlmõş, 1932 yõlõnda Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye 
Enstitüsü Beden Terbiyesi Şubesi kurulmuştur. 1967-1968 öğretim yõlõnda İstanbul�da 
Atatürk Eğitim Enstitüsü, 1974-75 öğretim yõlõnda İzmir�de, 1978 yõlõnda ise, 
Diyarbakõr�da beden eğitimi öğretmeni yetiştiren bölümler açõlmõştõr. Ayrõca, 1974, 
1975 ve 1976 yõllarõnda sõrasõ ile Ankara, İstanbul ve Manisa�da antrenör, spor 
yöneticisi ve monitör yetiştirmek amacõyla Gençlik ve Spor Akademileri, 
kurulmuştur. 1978 - 1982 yõllarõ arasõnda ise Enstitüler Yüksek Öğretmen 
Okullarõ�nõn bölümüne dönüşmüştür. Ayrõca, 1976 yõlõnda Ege Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, aynõ yõl Orta Doğu Teknik Üniversitesi�nde beden 
eğitimi ve sporun yaygõnlaştõrõlmasõ ve yüksek lisans eğitimi vermek amacõ ile Beden 
Eğitimi-Spor ve Rekreasyon bölümü açõlmõştõr. 1989 yõlõnda, Hacettepe 
Üniversitesinde Spor Bilimleri ve Teknolojisi bölümü kurulmuş, 1992 yõlõnda ise 
Yüksekokullaşma dönemi başlamõştõr.  
  

Ülkemizde yükseköğretimdeki gelişmelere paralel olarak l982 yõlõnda, 
Akademiler Eğitim Fakülteleri�nin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine bağlanmõştõr. 
Bu dönemde beden eğitimi öğretmeni yetiştiren kurum sayõsõ 4�tür. 1992 yõlõna 
gelindiğinde kurum sayõsõnõn l4�e çõktõğõ görülmektedir. Bugün ise, bu çerçevede 
eğitim veren 47 yükseköğretim kurumunun varolduğu görülmektedir.  
  

Kurumlarõn gelişmelerinin yanõnda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 3289 
sayõlõ Kanun gereğince, antrenör, spor masörü ve monitör yetiştirmek görevini 
üstlenmiştir. Futbol antrenörleri ise, Futbol Federasyonu tarafõndan yetiştirilmektedir.  
   

c- Herkes İçin Spor 
 
Sosyal, kültürel ve ekonomik kalkõnmanõn temel unsuru olan insanõn, fiziksel, 

ruhsal, sosyal ve zihinsel gelişimini sağlamak, etik ve estetik duygularõnõ geliştirmek, 
bireysel, toplumsal ve evrensel barõşa ve dayanõşmaya katkõda bulunmak, bireyde 
kurallar içinde mücadele ve rekabet anlayõşõnõ yerleştirmek gibi çok yönlü 
fonksiyonlarõ, spor ile yerine getirmesi mümkündür. 

 
Günümüzde pek çok ülkede insanlarõn spora olan ihtiyaçlarõnõn henüz tam 

olarak farkõnda olduklarõ söylenemez. Halbuki, sanayi devrimi sonrasõ çalõşma 
hayatõnõn gittikçe artan oranda hareketsizlik getirmesi yada tek yönlü yüklenmelerle 
karakterize olmasõ, günümüzde medeniyet hastalõklarõ olarak bilinen kalp-dolaşõm ve 
kas-iskelet sistemi problemleri, diyabet, şişmanlõk ve stres gibi rahatsõzlõklarõn 
artmasõna yol açmõştõr. Oysa, bilimsel çalõşmalar, bahsedilen rahatsõzlõklarõn 
önlenmesinde ve iyileştirilmesinde sporun en uygun ve maliyeti en düşük araç 
olduğunu vurgulamaktadõr. Sporu geniş halk kitlesinin yaşam biçimi haline getirmiş 
ülkelerdeki fert başõna düşen ilaç ve tedavi giderlerinin düşüklüğü ve dengeli toplum 
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görüntüsü, kitle sporuna, bir başka deyişle, �Herkes İçin Spor'a" yapõlan yatõrõmõn 
doğal bir sonucu olarak görülmektedir. 
 

d- Okullarda  Spor Eğitimi  
 
Öğretim kurumlarõnda beden eğitimi ve spor etkinliklerinin temel amacõ, her 

kademedeki öğrencilere yaşam boyu spor yapma alõşkanlõklarõnõ kazandõrmak ve 
sporda yetenekli çocuk ve gençleri ortaya çõkarmak olmalõdõr. Bu açõdan spor eğitimi 
toplumlar ve eğitim kurumlarõ açõsõndan vazgeçilmez bir gereksinimdir. Öte yandan, 
günümüzdeki hõzlõ değişme çağõmõzõn en önemli özelliklerinden biri haline gelmiştir.  

 
Her geçen gün karşõlaşõlan yenilikler, toplum yapõsõnõ ve yaşam koşullarõnõ 

aynõ hõzla değiştirmektedir. Çağdaş anlayõşa uygun olarak eğitimdeki amacõn 
gerçekleşmesi, bireyin zihinsel eğitimi yanõnda fiziksel eğitimi ile olasõdõr. Bu açõdan, 
okul öncesinden itibaren özellikle okullarda fiziksel eğitim, yani bedenin sporla 
eğitimi genel eğitimin bir parçasõ olarak kabul edilmektedir. 
 

e- Sporda Fair-Play (Erdemlik), Olimpizm ve Spor Kültürü 
 
Fair Play (Erdemlik) �Kendisine ve dolayõsõyla diğerlerine, rakibine, takõm 

arkadaşlarõna, müsabakanõn hakemlerine, seyirci ve kamuoyuna saygõya dayanan bir 
yaşam görüşüdür�. Bu görüş, �her ne pahasõna olursa olsun kazanmayõ, başarõlõ 
olmayõ reddeder� şeklinde tanõmlanmaktadõr (1974 deklârasyonu).   

 
  Fair play, yarõşmacõlar, antrenörler, hakemler, seyirciler, yöneticiler basõn-
yayõn organlarõnõn tümünü ilgilendirir. İnsanõn tüm yaşamõna aktarabileceği önemli 
bir eğitim ürünüdür. 
 

Olimpizm, �beden becerisi ile birlikte, insan aklõnõn tüm niteliklerini simetrik 
biçim ve uyum içinde gelişimini hedefleyen bir yaşam felsefesidir.� Spor aracõlõğõ ile 
insanõ eğitmeyi, karakter ve ahlakõnõ güçlendirmeyi, modern ve mükemmel insanõ 
oluşturmayõ amaçlar. Asaleti, ahlaklõlõğõ ve çõkarsõz ideali benimseyen bir yaşam 
felsefesidir. 

 
Olimpizm, ayõrdetmeksizin dünya insanõnõ kucaklar, insanlar arasõnda 

karşõlõklõ saygõyõ, işbirliğini, kardeşliği ve anlayõşõ amaçlar. Ulus, õrk, din, politik 
sistem ve sõnõflar arasõnda ayõrõm gözetmez. İnsanõn, sosyal, kültürel ve milli eğitimini 
benimser. 
 

f- Spor Tesislerinin Yapõm ve Kullanõm Politikalarõ 
 
2000�li yõllara girdiğimiz bugünlerde, çağõmõzdaki teknolojik ilerlemelere 

paralel olarak spor hõzlõ bir değişim ve gelişim göstermektedir. Spordaki bu hõzlõ 
gelişme, aynõ zamanda, ülkelerce politika aracõ olarak kullanõlmaktadõr. Bu nedenle, 
ülkeler spora daha fazla eğilmiş, sporda başarõ için bilim ve teknolojiden 
yararlanmõşlardõr. Bu nedenle, spor tesisleri, malzeme, spor araç ve gereçlerinin 
temini için bazõ harcamalarõn yapõlmasõ gerekli hale gelmiştir. 

 
Bir ülkenin sporda başarõlõ olmasõ, eğitim, bilim ve teknolojik gelişmelerinin 

yanõnda; toplumun ekonomik gelişmişliği ve politikalarõ ile ilişkili olmaktadõr. 
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Bu ilişki çerçevesinde; spor dinamik ve sağlõklõ bir gençlik yetiştirmede, mutlu 
insanlarõn yaşadõğõ bir toplum oluşturmada vazgeçilmez bir faaliyet olarak ülkelerin 
daima gündemindedir. Bu anlamda, toplumlardaki istek ve ihtiyaçlar gözönüne 
alõnarak, hem herkes için spor ve hem de performans sporlarõnõn yapõlmasõna uygun 
ve yaygõn spor tesislerinin  yapõmõ ve kullanõmõ önem kazanmaktadõr. 
 

g- Yerel Yönetimlerle İlişkiler - Yerel Spor Eğitim Politikalarõ 
   

İnsanlar önceleri büyük ölçüde barõnma ve dõş etkenlerden korunmak için bir 
araya gelerek yerleşme kültürünü oluşturdular. Bu kültür zamanla yerleşim yerlerinin 
daha fonksiyonel ve daha insanca yaşanabilir bir konuma gelebilmesi için bir hayli 
değişti ve gelişti. Teknolojinin de gelişimi ile yerleşimler, büyüyen ve merkezden 
uzaklaşan şehir boyutlarõnõ, binalarõ yükselterek bir süre önlemeye çalõştõ. 
 

Kent insanõnõn yerleşme kültüründeki yaşam için gerekli olan fonksiyonlara 
öncelik, zamanla en aza inmeye başladõ. Çünkü, yerleşme kültürü büyük ölçüde arsa 
ve inşaat sektörlerinin kazançlarõna bağlõ kalmaya mahkum oldu. Konut tüketicisinin 
gelir durumu da, bu fonksiyonlarõn pek çoğunun gözardõ edilmesini sağladõ.  
 

Bu yaklaşõmlar kent insanõnõ, kendi öncelikli gereksinmelerini görmezlikten 
gelen bir kültüre yöneltti. Bu kültürle, konfor adõ altõnda insanlarõn gittikçe 
hareketsizliği kabullenmesi ve tercih etmesi sağlandõ. Bugün yerel yerleşimlerdeki 
durum, büyük ölçüde bu kültür yaklaşõmõnõn sonucudur. 
    

Kent insanõ kendisine ve ailesine nasõl bir gelecek hazõrlar? Şüphesiz tercihini, 
eğitilmişliğinin doğrultusunda yapar. O zaman, çağdaş eğitilmiş insan öncelikle hangi 
bilgilerle donanmalõdõr? Verilebilecek cevap, ilk çağ insanõnõn düşündüğünden çok 
farklõ görünmüyor. Yani, barõnma, beslenme, eğitilme ve eğlenme gibi yaşamsal 
önceliği olan bilgiler�!  
 

Eğitilmiş insan, hareketin kendisi için bir gereksinme olduğunun farkõna 
varabilir ve tercihlerini bu doğrultuda yapabilir. 
 

Kent insanõ, iş ve iş dõşõ zamanõn kullanõmõnda, kendisi için gerekli olanõ 
tercih edebilmede yeterince bilgilenebilir.   

 
Kendisini ve çevresini olumsuz etkileyen yasal ve yasal olmayan etkenlerden 

yeteri kadar korunabilecek bilgi beceri ve alõşkanlõklara sahip olabilir. 
 

Kent insanõ hareketsizliğin, büyük yasal tedbirler alõnarak önlenmeye çalõşõlan 
uyuşturucular kadar tehlikeli olduğununun farkõna varabilir.  
   

Bugün kent insanõnõn doğal hareket gereksinimini nasõl karşõlayacağõ yerleşim 
birimlerinde bir sorun haline gelmiştir.  
 

Doğal hareketin yerine, bir yaşama biçimi olarak spor etkinliklerinin 
konulmasõnõ sağlayacak bir kültür oluşumuna büyük gereksinme vardõr.    
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İnsan yerleşimlerinde insanõn hareket hakkõnõ �bir yaşama hakkõ olarak� 
kullanacağõ mekanlarõn tartõşõlmasõ ve insanlarõn bu haklarõnõn farkõna vardõrõlmasõ ve 
çözüm yollarõnõn önerilmesi bu katõlõmõn bir sorumluluğu olabilir.  
 

Bu bağlamda kent insanõnõn kültürleşmesinde;  
  

Kent insanõ, insan yerleşimlerinde doğal hareket olanaklarõnõn ve spor 
alanlarõnõn gittikçe daralma tehlikesine duyarlõk göstererek sporu, bu tehlikeyi 
uzaklaştõracak bir araç olarak benimseyebilir.  
 

Kent insanõ gönüllülük potansiyellerini kullanarak kendi çocuklarõna, 
yetişkinlerine, gençlerine, yaşlõlarõna ve özürlülerine fazla ekonomik yük 
gerektirmeden spor yapabilme fõrsatlarõnõ yaratabilir. 
 
  Kent insanõ oturacağõ mekanõ seçerken, tercihini, imkanlarõ olan yerleşim 
yerlerinden yana yapmayõ, doğal ve öncelikli bir seçenek olarak kullanabilir. 
 

Kent insanõ, çocuğunun okulunu seçerken nerede ve nasõl spor yapacağõna da 
bakma gereksinimi duyabilir. 
 

Yerel yönetimlerin otomobil park yerleri için getirdikleri zorunluluklarõ, çevre 
ve spor mekanlarõ için niçin getiremediğini düşünebilir. 
 

Kent insanõ, konforunu seçmede gösterdiği özeni, kendisi, ailesi ve çevresinin 
sağlõğõ için de spor yönünden gösterebilir. 

 
Spor eğitimi yönünden kültürleşmeyi bir gereksinme olarak görebilir. 

 
Spor eğitimi için gönüllü kuruluşlarõn güçlenmesine destek verebilir. 
 
Eğitilmiş kent insanõ, spor kültürleşmesinin okuma-yazmayõ öğrenmek kadar 

önemli olduğunu düşünebilir. 
 
Kent insanõ, spor hakkõ için, gönüllü kuruluşlarõn, yerel yönetimlerin ve resmi 

kuruluşlarõn yapabileceklerini bir kere daha gözden geçirebilir. 
 

Bu alandaki tüm çözümlerin, aslõnda içinde yaşayan kent insanõnõn kendisinde 
olduğunun farkõna varabilir. Kent insanõ kendi sorununu yine kendi eğitilmişliği ile 
çözebilir. 

 
Kent insanõnõn spor yönünden bilgilenmesi eğitim yolu ile olabileceği gibi, 

kültürleşme spor aracõlõğõ ile de gerçekleşebilir. İnsanõn eğitim kavramõ ile açõklanan 
davranõş değişikliği, hoşlandõğõ ortamda, sevdiği, hoşlandõğõ etkinliklerde ve yine 
sevdiği ve hoşlandõğõ kişilerle gerçekleşmektedir.  Spor, insanõn isteyerek ve severek 
katõldõğõ gönüllü katõlõmõ olan etkinliklerdir. Böyle olunca sporun, insan 
davranõşlarõnõn olumlu değişiminde en büyük kolaylõk ve fõrsatlara sahip bir araç 
olduğu söylenebilir. O halde, bir toplumun eğitiminde sporun, sadece bir sağlõk aracõ 
olarak değil, bir eğitim aracõ olarak da düşünülmesi gerekmektedir.   
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Bugünkü anlayõşõn esasõ olarak, toplumu spora yakõnlaştõracak en önemli 
unsurlar, okullar ve yerel yönetimlerin oluşturacağõ sporda tesisleşme ve spor 
eğitimine yönelik çağdaş  politikalarõdõr. 

 
Gelişmiş batõ ülkelerinde olduğu gibi, yerel yönetimlerin sporu temel görevleri 

dõşõnda görmesi sözkonusu olamayacağõ gibi, toplumun esas istek ve ihtiyaçlarõna 
uygun tespitleri ortaya koymasõ; sporun istenilen düzeye getirilmesi niteliğinin 
arttõrõlmasõ yönündeki hizmetleri ve çalõşmalarõ daha doğru ve akõlcõ yol olacaktõr. 

 
h- Spor Eğitiminde Bölgesel İhtiyaçlara Yönelik Yapõsal Düzenlemeler 
 
Toplumsal kalkõnma ve gelişmede, sporun gözardõ edilemeyeceği bir gerçektir. 

Toplumun her kesimini spora katmak amacõyla, farklõ bölgelere yönelik planlamalarõn 
yapõlmasõ gerekmektedir. 

 
Sporun planlamasõnda kültürel, coğrafi, demografik, ekonomik ve sosyal 

faktörler dikkate alõnarak her bölgenin spor gereksinimlerine yönelik spor eğitimi 
ihtiyaçlarõnõn belirlenmesi ve yatõrõmlarõn yapõlmasõ kaçõnõlmazdõr. 

 
i- Spor Eğitimine Yönelik Hukuki Düzenlemeler 
 
Ülkemizde bireylerin, sağlõklõ bir kişilik yönünde gelişmeleri için eğitim 

sisteminin bütününde insana değer veren, insan ilişkilerini ve yaratõcõlõğõ geliştirecek 
yönde bir değişmeyi sağlarken, bu sistemin bir parçasõ olan sporda da, hem yaygõn 
spor anlayõşõna, hem de performans sporuna yönelik gerçekçi spor eğitim 
politikalarõna ve hukuki düzenlemelere ihtiyacõ vardõr. 
 

j- Spor Turizmi ve Rekreasyon 
 
Günümüzde spor, ekonomik kazanç sağlayan, ülkeler arasõnda rekabeti artõran 

sosyal bir olgu olarak turizm alanõnda da karşõmõza çõkmaktadõr. Ülkemizin 
tanõtõmõndan, ekonomisinin gelişmesine, yeni yatõrõmlarõn artmasõna, sosyal refahõn 
gelişmesine gözardõ edilmeyecek önemli katkõ spor turizminden gelecektir. Yaz ve kõş 
sporlarõnõ bir anda yaşayan ülkemizde, turizm sezonunu spor sayesinde tüm yõla 
yaymak olasõdõr. Bu alandaki  koordinasyon eksikliği, doğa zenginlikleri ile ünlü 
ülkemizde büyük bir kayõp olarak değerlendirilmektedir.  

 
Dünyadaki gelişmeler õşõğõnda, Türk   Spor Teşkilatõ ve spor eğitimi veren 

öğretim kurumlarõnõn, belirlenecek politikalar çerçevesinde spor turizmine cevap 
verecek yapõsal değişimlere ihtiyacõ vardõr. 

 
Bu amaçla; planlõ dönemin bir devamõ olarak, VIII. Beş Yõllõk Plan ve 

uygulamalarõ titizlikle ve gerçekçi olarak hazõrlanmalõ, oluşturulacak projeler adõm 
adõm izlenerek hiçbir fedakârlõktan kaçõnõlmayarak, 2005 yõlõnda  ülkemizin sporda 
istenilen düzeye ve düşünceye getirilmesi sağlanmalõdõr. 
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2-  MEVCUT  DURUM  
 

2.1.  Türkiye�de Mevcut Durum 
 
 Türkiye'de spor eğitimcileri iki kurum tarafõndan yetiştirilmektedir. Bu 
kurumlar örgün eğitim kurumlarõ olarak üniversiteler, yaygõn eğitim kurumu olarak 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�dür. Ayrõca, futbol antrenörlerinin 
yetiştirilmelerinde Türkiye Futbol Federasyonu yetkilidir. Üniversitelerde beden 
eğitimi ve spor öğretmenliği eğitimi dört yõllõk lisans düzeyinde verilmekte, antrenör, 
spor yöneticisi ve rekreasyon   liderliği eğitim programlarõ  ile antrenör, spor 
yöneticisi ve rekreasyon   liderleri yetiştirilmektedir. 
 

 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlarla işbirliği içerisinde Spor 
Eğitimi Dairesi Başkanlõğõ�nca antrenör, spor masörü ve monitörü yetiştirmektedir. 
Üniversitelerde ise, Yüksekokullar ile Eğitim, Fen-Edebiyat ve Sağlõk Eğitimi 
Fakültelerine bağlõ bölümler bulunmaktadõr. Alt alanlar olarak sõralandõğõnda ise, 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Spor 
Bilimleri programlarõnõn olduğu görülmektedir. Lisans düzeyinde 4 yõl, yüksek lisans 
düzeyinde 2 yõl, doktora düzeyinde 4 yõllõk bir eğitim öngörülmektedir. Dünyadaki 
örneklerine bakõldõğõnda, Türkiye�de çok fazla isim çeşitliliğinin bulunmadõğõ ve 
sayõsal verilerin aşağõdaki gibi olduğu söylenebilir:  
  
         1999 � 2000 
Kurum Tipi     Kurum Sayõsõ  Alõnan Öğrenci S. 
Yüksekokul       : 32 
Eğitim/Fen- Edebiyat Fak. Bağlõ Bölüm  : 14 
Sağlõk Eğitimi Fak. Bağlõ Bölüm    : 1 
Toplam      : 47 
  
Kurum Tipi     Kurum Sayõsõ  Alõnan Öğrenci S. 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  : 61  3.877 
 Birinci Öğretim    : 44  2.742 
 İkinci Öğretim     : 17  1.135 
 
Antrenörlük      : 10   435 
 Birinci Öğretim    :  8   305 
 İkinci Öğretim     :  2   130 
 
Yöneticilik      :  6   210 
 Birinci Öğretim    :  4   140 
 İkinci Öğretim     :  2     70 
 
Spor Bilimleri     : 2   55 
 
Toplam      : 79   4.577 
 
Antrenör Sayõsõ     : 15.391 
Lisanslõ Sporcu Sayõsõ    : 550.000 (futbol dahil)  
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Rakamlara bakõldõğõnda, sisteme her yõl en az 4.577 öğrencinin girdiği 
görülmektedir. Bu sayõ, 4 ile çarpõldõğõnda 18.308 rakamõ karşõmõza çõkmaktadõr. Bu 
sayõ mevcut kapasitenin çok üzerindedir. Çünkü, bu kurumlarda öğretim üyesi başõna 
düşen öğrenci sayõsõ yaklaşõk 120 civarõndadõr. Toplam öğretim elemanõ sayõsõna 
bakõldõğõnda ise, bir öğretim elemanõna 30 civarõnda öğrenci düşmektedir. Bu 
durumda, mevcut kapasitenin üzerinde öğrenci alõndõğõ söylenebilir. Diğer yandan, 
ders saatleri bu şekilde devam ettiği sürece, Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn istihdam 
edeceği öğretmen sayõsõ 2000-2001 öğretim yõlõnda 2.258, 2001-2002 öğretim yõlõnda 
1.297, 2002-2003 öğretim yõlõnda ise 246�dõr. Sayõlarõn yüzde yüz gerçekleşmesinin 
garantisi de yoktur. Milli Eğitim Bakanlõğõ gelecek üç öğretim yõlõnda toplam 3.791 
öğretmen istihdam etmeyi planlarken, yükseköğretim kurumlarõndan 11.631 öğretmen 
mezun olacaktõr. Bu durum arz talep dengesizliğine yol açacaktõr. Aslõnda, Türkiye�de 
44.525�i ilköğretim, 5.708�i ortaöğretim olmak üzere toplam 50.233 ilk ve 
ortaöğretim kurumu bulunmaktadõr. Bunlarõn her birine bir beden eğitimi öğretmeni 
olsa, 50.233 öğretmen istihdam edilebilir. Eğitim kurumlarõnda 12 milyon öğrenci 
okurken 12.030 civarõnda beden eğitimi öğretmeni okullarda görev yapmakta ve 
yaklaşõk 1.000 öğrenciye bir beden eğitimi öğretmeni düşmektedir.  
  

Diğer bir boyutu ile, öğretim elemanõ bakõmõndan yetersiz olan kurumlar, 
yeterli araç-gereç, donanõm ve yeni teknolojiye de sahip değildir. Bu da, değişen 
dünya ile rekabet gücünü azaltmaktadõr. Kontenjanlarõn yüksekliği ve ikinci öğretim 
ise, ayrõ bir sorundur. Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerinden mezun 
olacaklarõn istihdam sorunlarõ ise, hukuki boyutta devam etmektedir.  
 
 Gençlik  ve Spor Genel Müdürlüğü antrenör, spor masörü, temel çalõştõrõcõ 
(Monitör) yetiştirmek amacõyla düzenlediği eğitim programlarõnõ, ilgili  spor dalõ 
federasyonlarõ ve üniversitelerle işbirliği içerisinde uygulamakta, bu alanlarda ihtiyaç 
duyulan eğiticileri  yetiştirmektedir. 
  

Herkes için spor organizasyonlarõ  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki Herkes İçin Spor Federasyonu�nca yürütülmekte, bu federasyon aynõ 
zamanda ülkemizde yeni sayõlabilecek spor dallarõnõn tanõtõlmasõ ile ilgili faaliyetler 
düzenlemektedir. Ancak bu federasyon, kendinden beklenen fonksiyonlarõ henüz arzu 
edilen seviyeye getirememiştir.  

 
Anayasamõzõn 59�ncu maddesinde yer alan "Devlet her yaştaki vatandaşlarõn 

beden ve ruh sağlõğõnõ geliştirecek tedbirleri alõr; sporun kitlelere yayõlmasõnõ teşvik 
eder" hükmü ile, Türk toplumuna yaygõn spor hizmeti götürülmesini anayasal 
güvence altõna almõştõr. 

  
Ayrõca, 3289 sayõlõ Kanun�da, herkes için spor ve performans sporunun 

geliştirilmesi kanuni zorunluluk olarak öngörülmektedir.  
 
Lisanslõ sporcu sayõsõ, kulüpleşme, spor tesisleri gibi unsurlar, ülkemizin nüfus 

yoğunluğuna göre spor için oldukça yetersiz kalmaktadõr. 
 
Kişi başõna düşen spor alanlarõ "İstanbul�da 0,30 m2 olarak belirlenmiştir, bu 

da gelişmiş ülkelere göre çok düşüktür. 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                             Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatlarõ ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/beden/oik530.pdf 39

Hemen hemen bütün kalkõnma planlarõnda, kitle sporuna önem verilmiş, spor 
tesislerinin geniş halk kitlelerinin kullanõmõna açõk olacak şekilde inşaasõ öngörülmüş, 
ancak, bu hedeflere yönelik bir çaba gösterilmemiştir. Ayrõca, çalõşanlarõn spor 
ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ amacõyla 500'den fazla işçi çalõştõran kurum ve 
kuruluşlarõn spor tesisi yapmalarõnõ öngören kanun hükmü işletilememektedir.  

 
Yerel yönetimler ise spor, hizmetleri için gerekli yatõrõmlarõ yapmamõş şehir 

imar planlarõnda spor alanlarõna yeterince yer verilmemiştir.  
 
Temelde, spor eğitiminin verileceği en uygun yaş gurubunun ilk ve 

ortaöğretim kurumlarõndaki öğrenciler oluşturmaktadõr. Öyle ki; spor dallarõnõn 
sporcu piramidinin tabanõ tamamen okullarõmõz bünyesi içersindedir. 

 
1999 yõlõnda Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn verilerine göre; 44.525 ilköğretim 

okulunda 9.581.120 öğrenci, 5.708 ortaöğretim okulunda 2.013.152 öğrenci eğitim 
görmektedir. Bu okullardaki beden eğitimi öğretmeni ise; 12.030'dur. Toplamda 1.000 
öğrenciye 1 beden eğitimi öğretmeni düşmekte, okullarda beden eğitimi öğretmeni 
dağõlõmlarõ da sağlõklõ olmadõğõndan, beden eğitimi öğretmeni açõğõ 
küçümsenmeyecek boyutlardadõr.  

 
Milli Eğitim Bakanlõğõ verilerine göre; 50.000 civarõndaki ilk ve ortaöğretim 

kurumlarõnda 220 kapalõ spor tesisi, 446 nizami spor tesisi  ve toplam 861  spor tesisi 
bulunmaktadõr. Bu verilere göre, 1.000  okuldan  dördünde  nizami ölçülerde spor 
tesisi bulunmaktadõr. 
 
 

TABLO- 1:       İlk ve Ortaöğretim Kurumlarõnda Mevcut Okul, Öğrenci ve          
Tesis Sayõsõ (1999-2000) 

 
OKUL TÜRÜ OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI TESİS SAYISI 
İLKOKUL 44.525 9.581.120 446 
ORTAOKUL 5.708 2.013.152 226 
TOPLAM 50.233 11.594.272 672 
 

Beden eğitimi  öğretmenlerinin yeterli sayõda olmamasõnõn yanõnda, ilköğretim 
okullarõndaki ders saatlerinin de (haftada bir saat) yetersiz olduğu bir  gerçektir. 

 
Ülkemizde olimpizm - fair-play davranõşõnõ özendirici eğitim etkinlikleri  

yapõlmamaktadõr. Yapõlanlarõn da, daha etkin ve daha geniş tabana yayõlmasõna 
ihtiyaç vardõr. 

  
Yerel yönetimler, anlayõş ve uygulamada spor kulüpleri bazõnda sporun içinde 

yeni yeni yer almakta, ancak ağõrlõklõ olarak futbol desteklenmektedir. Son yõllarda, 
spor tesisi yapõmõna da, yetersiz de olsa kaynak aktarõlmaktadõr. 

 
Bölgeler bazõnda spor tesislerinin kullanõm düzeyleri, nüfus yoğunluğunun 

fazla olduğu bölgelerde yüksek kapasitede iken, nüfus yoğunluğu  az  olan  bölgelerde  
tesislerin kullanõm oranlarõ  düşük olmaktadõr. 
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Okullardaki beden eğitimi derslerinin içerik ve saat olarak yeniden 
düzenlenmesine gerek vardõr. Üniversitelerde kaliteli eğitici kadrolar yeterince 
yetişmemektedir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nün Antrenör Eğitim 
Yönetmeliği�nin, günün değişen şartlarõna uygun hale getirilmesine ve spor eğitimine  
yönelik yeni hukuki  düzenlemelere ihtiyaç vardõr. 

 
Ülkemizde beden eğitimi ve spor dersleri ilköğretim ve ortaöğretimde zorunlu 

olarak uygulanmaktadõr. Zorunlu olan beden eğitimi ve spor dersi, haftalõk olarak 
ilköğretim okullarõnda 1, ortaöğretimde 2 saat okutulmaktadõr. Seçmeli olarak 
okutulan beden eğitimi ve spor dersi, haftalõk olarak 8 yõllõk ilköğretim okullarõnõn 
son üç yõlõnda 2 ve ortaöğretimde 2 (2+2), (2 saat seçmeli ders, 2 saat de ders dõşõ 
serbest çalõşma), meslek yüksekokullarõ ve üniversitelerde 2 saat seçmeli ders olarak 
okutulmaktadõr.  
 
TABLO-2 :Okullarda Haftalõk Beden Eğitimi ve Spor Dersi Uygulamalarõ (1995) 
                                                                                                                                                                              

 
OKUL TÜRÜ 

 
İLKÖĞRETİM 

(İlk 5 - 3) 

ORTAÖĞRETİM 
(LİSE-MESLEK 

LİSESİ) 

MESLEK 
YÜKSEK 
OKULU 

 
ÜNİVERSİTE 

Eğitim Süresi 8 (5+3) 3 2 4 
HaftalõkZorunlu Saat 1-2 2 0 0 
Haftalõk Seçmeli Saat 0-4 4 2 2 
Toplam Hafta 35 35 30 30 
Yõllõk Zorunlu 105-70 70 0 0 
Yõllõk Seçmeli 0-140 140 60 60 
Yõllõk Toplam 105-210 210 60 60 
Okul Toplam Zorunlu 525-210 210 0 0 
Okul Toplam Seçmeli 0-420 420 120 240 
Toplam Okul 525-630 630 120 240 
 
 

Spor turizmine yönelik uygulamalar Turizm Bakanlõğõ�nõn yürürlüğe koyduğu,  
Turizm Amaçlõ Sportif Faaliyetler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak, 
gerekli mevzuat düzenlemesi yapõlmõş görünse de, ülkemizde spor turizmi için 
istenilen düzeyde eğitim çalõşmasõ yapõlmadõğõ ve yeterli nitelik ve nicelikte eğiticiye 
sahip olmadõğõ görülmektedir. 

 
Spor turizmi; spor yarõşmalarõnõn organizasyonu ve serbest zamanlarõn 

değerlendirilmesi gibi iki ana grupta toplanmaktadõr. Başta batõ ülkeleri olmak üzere, 
dünyanõn birçok yerinde sportif organizasyonlar ile spor ve turizmin iç içe olduğu 
etkinlikler turizm şirketleri tarafõndan yapõlmaktadõr. Bu etkinliklerin başõnda kayak, 
hava sporlarõ, dağcõlõk, mağaracõlõk, rafting, sörf ve yelken gibi açõk alan sporlarõ 
gelmektedir. Ayrõca, olimpiyatlar ve diğer sportif yarõşmalar da turizm sektörünün 
desteği ile yapõlmaktadõr. Özellikle büyük kentlerde, serbest zamanlarõnõ spor yaparak 
değerlendirmek isteyenlere yönelik açõk ve kapalõ spor alanlarõ bulunmaktadõr. 
Amerika Birleşik Devletleri�nde park ve rekreasyon alanlarõ, turlar ve bireysel 
katõlõmcõlarõn hizmetine sunulmakta ve rehberlik edilmektedir. Türkiye'de, Uludağ, 
Erciyes, Palandöken, Kartalkaya, Zigana, Davras ve benzeri dağlarõmõzda etkin kayak 
turizmi, Akdeniz ve Ege'de etkin hava ve su sporlarõ turizmi, Ankara, İstanbul, İzmir 
ve Antalya'da etkin olarak performans sporu turizmi yapõlmaktadõr. Dünyada bu 
alanda çalõşacak elemanlarõn yetiştirilmesi incelendiğinde; üniversitelerde Spor ve 
Rekreasyon, Rekreasyon Yönetimi, Rekreasyon, Park ve Rekreasyon, Terapatik 
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Rekreasyon gibi isimlerle anõldõğõ görülebilir. Türkiye'de ise, bu konuda program 
açma çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Ancak, özel kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü�nün bazõ federasyonlarõ konuya ilişkin olarak sertifika çalõşmasõ 
yapmaktadõrlar. 

 
Rekreasyon eğitimi de üniversitelerde ancak bu yõl bölüm olarak   

kurulmuştur.  Bu uygulama alandaki büyük boşluğu dolduracaktõr.  
 

2.2. Dünyada Mevcut Durum 
 
Dünyada  spor  alanõnda eleman yetiştiren   kurumlar değişik isimler  altõnda 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlardan  bazõlarõ şunlardõr: 
 
- Beden  Eğitimi ve   Spor 

            -    Spor  Bilimleri                    
-     Rekreasyon 
- Spor ve Egzersiz 
- Kinesiyoloji  
- İnsan hareket Bilimleri 
- Rekreasyon yönetimi 
- Beden eğitimi 
- Egzersiz ve Spor Bilimleri 
- Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri  
- Sağlõk, Beden Eğitimi ve Rekreasyon. 

 
Yukarõdaki isimlerle anõlan kurumlar lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim 

vermektedirler. 
 
Gelişmiş bazõ ülkelerde, beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi oldukça 

kapsamlõ görülmektedir  Örneğin, Almanya'da beden eğitimi öğretmeni iki türlü 
yetiştirilmektedir. Birincisi, lise öğretimi üzerine 6 veya 8 yarõ yõllõk sporun pratiği ve 
teoriğinin öğretildiği diplomalõ spor öğretmenleri, ikincisi ise, lise öğrenimi üzerine 8 
yarõ yõllõk okullar beden eğitimi öğretmenliğidir. Ayrõca, öğretmen olmak için beden 
eğitimi branşõnõn yanõnda, mutlaka bir branş eğitimi de zorunludur. 
  

Sporda ileri gitmiş ülkelerde spor bilimlerine dayalõ eğitim programlarõ ile 
antrenör eğitimine de önem verilmektedir. 

   
Dünyada kitle sporuna yönelik herkes için spor faaliyetleri oldukça geniş  bir  

tabana yönelmiştir.  Spor hizmeti sunan kulüp veya spor birliklerine üye olarak sportif 
aktivitelere katõlanlarõn nüfus içindeki oranlarõ, Almanya ve Danimarka'da yüzde 30,  
Fransa'da yüzde 25, Portekiz'de yüzde 20�ye ulaşmaktadõr. 

 
Okullarda verilen beden eğitimi ve spor  dersi uygulamalarõ, haftalõk ve 12 

yõllõk  zorunlu eğitim süresince  diğer  ülkelerde  daha ileri seviyededir. 
 
Ülkemizde, okullardaki  spor  tesisi, nitelik ve nicelik yönünden Avrupa  

ülkelerinin çok  gerisindedir. 
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Şovenizm, fanatik milliyetçilik, õrkçõlõk ve ticari menfaatler, dünyada bu iki 
kavramõ tehdit eden önemli unsurlar olarak görülmektedir. Ülkeler bazõnda, olimpizm 
ve Fair Play� etkinlikleri, yayõn ve ödülleri ile ilgili yoğun çalõşmalar yapõlõrken, 
Avrupa uluslarõ bir araya gelerek bu konudaki deneyimlerini paylaşmaktadõrlar. 

 
Spor turizminde durum ise; özellikle  Orta  Avrupa  ülkelerinde öncelikle  kõş 

turizmine yönelik  devletin  büyük yatõrõmlarõ ve sistemli eğitim programlarõ  
mevcuttur. Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre'de, gerek üniversitelerde, gerekse    
okullarda ve özel  kuruluşlarda spor  turizmine yönelik çalõşmalar desteklenmekte ve 
geliştirilmektedir. 

 
3-  ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR VE YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 

DÜZENLEME VE POLİTİKALAR 
  

10 ana başlõk altõnda toplanan Spor Eğitim Politikalarõnda hedeflenen 
amaçlardan bazõlarõ aşağõda belirtilmiştir:  
  

- 657 sayõlõ Devlet Personel Kanunu�nda bugünkü hizmet alanõ itibariyle 
"Spor Hizmetleri Sõnõfõ" oluşturulmalõdõr. 

 
- 2001-2005 plan döneminde yükseköğretim kurumlarõnõn yõllõk öğrenci 

alõmõ 4.577�den 3.000-3.500, öğretim üyesi başõna düşen öğrenci sayõsõ 50, 
toplam öğretim elemanõ başõna düşen öğrenci sayõsõ da 15 civarõna 
çekilmelidir. Okullarda istihdam edilecek öğretmen sayõsõ ise, imkanlar 
çerçevesinde ve kõsa zamanda 30.000�e çõkarõlmalõdõr. Uzun dönemdeki 
hedef ise, Avrupa Birliği kriterlerini yakalamak olmalõdõr. 

 
- Her okula bir beden eğitimi ve spor öğretmeni yaklaşõmõyla 60.000 beden 

eğitimi öğretmeni. 
 

- Her kulübe bir eğitimli spor yöneticisi. 
 

- Her spor dalõnda her kulübe yeterince eğitimli antrenör. 
 

- Yükseköğretim kurumlarõ, rekreasyon, turizm medya, sportif egzersizler, 
yaşlõlar için spor gibi alanlara yönelik eleman yetiştirmeye de  
yönelmelidir. Çünkü, antrenörlük ve yöneticilik bölümlerinin dahi 
istihdam ve talep yönünden halen kanuni olarak önü açõk değildir. 

 
- YÖK tarafõndan yapõlan son düzenleme ile beden eğitimi öğretmeni, 

sadece öğretmenlik programlarõ ile yetiştirilecektir. Bu nedenle, 
antrenörlük ve yöneticilik programlarõndan mezun olanlara öğretmenlik 
hakkõ doğrudan verilmemeli, bununla birlikte, öğretmenlik 
programlarõndan mezun olanlara da branşlaşmayõ teşvik etmek amacõyla 
antrenörlük sertifikasõ zorunluluğu getirilmelidir. 

 
- Sporu tüm vatandaşlarõn istifadesine sunabilmek için, öncelikle, semt 

sahalarõ, açõk spor tesisleri, çocuk oyun alanlarõ kurulmalõ, bu sahalarda 
spor eğiticilerinin gözetiminde vatandaşlarõn spor yapmalarõ teşvik 
edilmelidir. 
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- Spor tesislerinin, engellilerin giriş ve çõkõşlarda ve spor yaparken kolayca 
faydalanacağõ şekilde projelendirilmeleri ve yaptõrõlmasõ sağlanmalõdõr. 

 
- VIII. Beş Yõllõk Plan döneminde, kişi başõna düşen spor alanlarõnõn Avrupa 

Konseyi�nin öngördüğü şekilde 10 m2 olarak planlanmasõ ve 
gerçekleştirilmesi sağlanmalõdõr. 

 
- Mevcut kanun hükümlerinin uygulanmasõ sağlanarak, çalõşanlarõn spor 

yapmalarõ için gerekli olan ve  500�den fazla kişi çalõştõran işyerlerince 
yapõlmasõ zorunlu spor tesislerinin gerçekleştirilmesi sağlanmalõdõr. Bu 
işyerlerinde spor eğiticilerinin  istihdam edilmesi zorunluluğu 
getirilmelidir. 

 
- Okullardaki spor tesisleri oranlarõ VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 

döneminde binde 13�lerden yüzde 10�lara yükseltilmelidir. Yapõlacak her 
ilk ve ortaöğretim kurumlarõnda spor tesislerinin inşa edilmesi zorunlu hale 
getirilmelidir.  

 
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlõğõ ile ortak bir 

çalõşma yapõlarak, pilot illerin tespit edilmesi, her yõl bütçeden kaynak 
ayrõlarak, her okula standart bir spor odasõ yapõlmasõ ve bu standartlarõn 
belirlenmesi ile bu illerdeki okullara öncelikle cimnastik ve atletizm spor 
dallarõ başta olmak üzere ve takõm sporlarõna ait araç ve gereçlerin 
dağõtõmõnõn yapõlmasõ, böylelikle, öğrencinin üniversiteye gelene kadar 
sõrõk, cirit, yüksek atlama çõtasõ, kasa ve benzeri gibi spor araç ve 
gereçlerini tanõmasõ sağlanmalõdõr. 

 
- Büyük illerde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�ne bağlõ olan spor tesis 

ve faaliyetlerindeki yoğunluk nedeni ile, tüm öğrencilerin spor 
organizasyon ve faaliyetleri içersinde yer almasõ amacõyla okul spor 
organizasyonlarõ ve faaliyetlerinin okul spor tesislerinde hatta okullar arasõ 
deplasmanlõ olarak yapõlmasõ sağlanmalõdõr. 

 
- Spor tesisi bulunmayan veya ödenek yetersizliğinden tesisleri yarõm kalan 

okullarda spor tesislerinin hayõrsever  vatandaşlarca veya sponsorlarca 
yapõlmasõ teşvik edilmeli ve bu tesislere bu vatandaşlarõn ve sponsorlarõn 
isimlerinin verilmesi sağlanmalõdõr. 

 
- Mevcut okul spor tesislerinin çok düşük kapasitede (yüzde 15�lerde) 

kullanõlõyor olmasõ ve bu tesislerin daha verimli bir şekilde 
kullanõlabilmelerini sağlamak amacõyla, okul spor tesislerinin mesai 
saatleri dõşõnda, işletme giderleri karşõlanmak kaydõyla, bulunduğu semt ve 
mahalle sakinlerinin kullanõmõna açõlmasõ ve beden eğitimi 
öğretmenlerinin ders ücreti karşõlõğõnda bu tesislere gelen vatandaşlara 
spor eğitimi vermelerinin sağlanmasõ teşvik edilmeli ve bu amaçla gerekli 
mevzuat değişiklikleri yapõlmalõdõr. 
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- Kurumlarõn spor tesislerinin ortak kullanõmõ, organizasyonlarõn koordineli 
olarak yapõlmasõ, denetlenmesi ve değerlendirilmesi konularõnda beden 
eğitimi öğretmenlerine, antrenörlük ve hakemlikle ilgili konularda hizmet 
içi eğitim verilmelidir. 

  
- Milli Eğitim Bakanlõğõ�na bağlõ faaliyet gösteren Okul içi Beden Eğitimi 

Spor ve İzcilik Daire Başkanlõğõ�nõn spor teşkilatõnõn yeniden 
yapõlandõrõlmasõ sürecinde işbirliği yönünde daha etkin hale getirilmesine 
yönelik yapõsal değişikliği dikkate alõnmalõdõr. 

 
- İlköğretim okullarõnda görev yapabilecek beden eğitimi öğretmenlerinin 

yetiştirilmelerine hõz verilmelidir. Bunun için, eğitim fakültelerinin 
ilköğretime öğretmen yetiştiren sõnõf öğretmenliği bölümlerindeki 
öğretmen adaylarõnõn, haftada en az 4 saat beden eğitimi alanõna ait 
dersleri 4 yõl boyunca görmeleri ve uygulama yaparak spor bilimlerine ait 
dersleri almalarõ sağlanmalõdõr. 

 
- İlköğretim okullarõnõn birinci kademesinin 4 ve 5�nci sõnõflarõndan itibaren, 

bu dönemlerde okutulacak beden eğitimi ve sportif alan uygulamalarõnõ 
içeren 2+2 sportif uygulamalarõna geçilmelidir.  

 
- Dokuzuncu sõnõftan itibaren ortaöğretim kurumlarõmõzda spor alanõ 

üzerinde okutulacak derslerin (Antrenman bilgisi, spor psikolojisi, spor ve 
beslenme, spor yönetimi ve  organizasyon, spor sosyolojisi, sporda 
sakatlõklar ve ilk yardõm uygulamalarõ gibi) programlarda yer almasõ 
sağlanmalõdõr. 

 
- Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarõ ve bölümlerinde 

uygulanacak programlarõn standardizasyonunun sağlanmasõna ilişkin 
gerekli çalõşmalarõn yapõlmasõ, ayrõca, yine beden eğitimi ve spor 
yüksekokullarõnõn kurulmasõ ile ilgili akreditizasyon çalõşmalarõnõn 
yapõlmasõ gereklidir. 

 
- Beden eğitimi öğretmenlerinin, gerekli antrenör ve hakemlik eğitiminden 

geçirilerek, boş zaman eğitimlerine yönelik ilk ve ortaöğretim kurumlarõ 
sportif organizasyonlarõnda hakem ve antrenör olarak yer almalarõ 
sağlanmalõdõr. 

 
- Okullardaki beden eğitimi spor organizasyonlarõnõn, ilgili spor dalõ 

kurallarõna uygun yapõlmasõ için gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 
 

- Olimpik eğitim programõnõn geliştirilmesi ve bu programõn, 
 

- insanlõğõn dayanõşma duygusunu, hoşgörü ve fair-play'e dayalõ 
karşõlõklõ saygõyõ geliştirmesi, 

 
- Yaşam boyu deneyim anlayõşõ olarak ve kültürle harmanlanmõş fiziksel 

ve sportif etkinlikler arayõşõ ile insanõn kişiliğinin zenginleştirilmesi, 
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- Temel olimpik idealler uyarõnca başarõ ve üstünlüğe yönlendirilmesi  
"başarõ ve üstünlüğü temel olimpik idealler doğrultusunda 
özendirmesi", 

 
- Antik ve modern olimpiyat tarihini inceleyerek insan uygarlõğõnõn 

devamlõlõğõ duygusunu geliştirmesi, 
 

- Yöresel ve ulusal gereksinmelere göre barõşõ, hoşgörü anlayõşõnõ, farklõ 
kültürlere saygõyõ çevreyi korumayõ insanlõğõn temel değer ve ilgilerini 
özendirmesi, 

 
esasõna uygun yürütülmesi sağlanmalõdõr.  

 
- Mahalli ve ulusal basõn yayõn organlarõnõn spor eğitimi konusunda özel 

programlar yapmasõna ve yayõnlanmasõna ağõrlõk verilmeli, gerekirse bu 
konuda kanuni zorunluluk getirilmelidir. 

 
- Bölgesel yapõlacak spor yatõrõmlarõ, salt tesisler olarak değil eğitimsel 

yönden de değerlendirilmelidir. Bir başka ifade ile, açõlan her tesise  eğitim 
verecek eğitimciler düşünülmelidir. Bu tesisler semt sahalarõ olsa bile, 
öncelikle yerel yönetimler bu tesislerde insanlarõn spor eğitimini 
sağlayacak eğitimcileri bulundurmalõdõrlar. Dolayõsõyla; yerel yönetimler 
bazõ spor kulüplerini finanse ederken, bunlarõn yanõnda bölgesindeki 
insanlarõn herkes için spor anlayõşõ içinde spor eğitimlerini sağlamaya 
yönelik koşullarõ da yerine getirmelidirler. 

 
- Spor teşkilatõnõn sporu bir bütün içinde değerlendirecek, okul içi-dõşõ, 

performans, kitle sporu (herkes için spor) olarak ele alacak yeni bir yapõya 
ve düzenlemeye ihtiyacõ vardõr ve bu dönemde bunun gerçekleşmesi 
sağlanmalõdõr. 

 
- 2001-2005 Plan Dönemi�nde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nün 

sertifikalandõrma çalõşmalarõ yaygõnlaştõrõlmalõ, üniversitelerin spor yüksek 
okullarõnda rekreasyona yönelik programlar açõlmalõdõr. Ancak, bu beden 
eğitimi öğretmenliğinde olduğu gibi plansõz olarak yapõlmamalõ, bölge 
gereksinimleri de dikkate alõnarak Akdeniz'de su sporlarõ ve dağcõlõk, 
Sarõkamõş, Bursa ve Erzurum'da kayak, Orta Anadolu'da yürüyüş ve 
dağcõlõk, büyük kentlerde ise, kapalõ ve açõk alan tesislerine yönelik 
eleman yetiştirilmesi sağlanmalõdõr. Bu sayõ, ilk aşamada en fazla 5 
kurumu kapsamalõ, gelişmelere göre yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 

 
- Beden Eğitimi ve Spor  Yüksek Okullarõnõn, nitelikli ve kaliteli öğretmen, 

antrenör ve spor elemanlarõnõ yetiştirmesine yönelik yeni hukuki 
düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

 
- Beden Eğitimi ve Spor  Yüksek Okullarõndan mezun olanlarõn Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler ve 500'den fazla işçi çalõştõran 
kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri sağlanmalõdõr. 
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4-   YAPILACAK HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE 
İZLENECEK POLİTİKALAR KONUSUNDA PERFORMANS 
KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

  
- Spor eğiticisi yetiştiren yükseköğretim kurumlarõnõn açõlmasõ 

durdurulmalõ, hatta birbirine yakõn veya benzer olan kurumlar 
birleştirilmelidir. 

 
- İkinci öğretimler zaman geçirilmeden kapatõlmalõdõr. 

 
- Niteliğin artmasõ için öğretim üyesi sayõsõ artõrõlmalõ, öğrenci kontenjanlarõ 

azaltõlmalõdõr. 
 

- Gerek öğretmenlik, gerekse antrenörlük alanlarõnda Avrupa Birliği 
ölçütleri yakalanmalõdõr. 

 
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nce yürütülen üç kademeli antrenör 

eğitimi beş kademeye çõkarõlmalõ ve üst düzey antrenör yetiştirme işi 
üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülmelidir. 

 
- Yükseköğretim kurumlarõ rekreasyon, turizm ve benzeri alanlara yönelik 

eleman yetiştirmeye yönelmelidir. Çünkü antrenörlük ve yöneticilik 
bölümlerinin halen yasal olarak önü açõk değildir. 

 
- Yükseköğretim kurulu tarafõndan yapõlan son düzenleme ile beden eğitimi 

öğretmeni sadece öğretmenlik programlarõ ile yetiştirilmektedir. Bu 
nedenle, antrenörlük ve yöneticilik programlarõndan mezun olanlara 
öğretmenlik hakkõ verilmemeli, öğretmenlik programlarõndan mezun 
olanlara da antrenörlük sertifikasõ zorunlu olmalõdõr. 

 
- Yeni kurulacak eğitim kurumlarõnõn (Okulöncesi, İlk, Orta ve Yüksek) 

sportif altyapõlarõnõ önceden kurmalarõ zorunluluk haline getirilmelidir. 
 

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü antrenör eğitim sistemi sürekli eğitim 
politikasõyla "Toplam Kalite"yi ilke edinmeli ve bunu destekler nitelikte 
"Uzaktan Eğitim" uygulamalarõnõ başlatmalõdõr.  

 
- Merkez Danõşma Kurulu daha somut işlevlere kavuşturulmalõ ve hõzlõ 

çalõşmasõ sağlanmalõdõr. Gerekirse yeni bir birimin tesisi yoluna 
gidilmelidir.  

 
- Açõlacak her yeni öğretim kurumuna spor alan ve tesis zorunluluğu ile 

ilgili hukuki düzenlemeler getirilmelidir. 
 

- Bir beden eğitimi ve spor öğretmenine düşecek öğrenci sayõsõnõ Avrupa 
ülkeleri düzeyine indirilmelidir. 

 
- Her spor klüp ve kuruluşun ve sporun resmi ve özel yönetim 

kademelerinde spor yöneticiliği eğitimi almõş eleman çalõştõrmasõ ile ilgili 
hukuki düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
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- Spor eğitiminde ve kaliteli eleman yetiştirilmesinde, Avrupa 
standartlarõnõn oluşturulmasõnda, YÖK, TMOK, GSGM, MEB, TFF, yerel 
yönetim temsilcilerinin işbirliğini oluşturacak özel ve sürekli bir çalõşma 
grubu oluşturulmalõdõr. 

 
- YÖK�te spor yükseköğreniminin yapõlanmasõ, kalitesinin arttõrõlmasõ ve 

yeni açõlacak programlarõn asgari standartlarõnõn belirlenmesi ve denetimi 
için bir birim kurulmalõdõr. 

 
- Üniversitelerde pilot yüksekokullar seçilerek (program çalõşmasõ yapanlar 

zaten var) spor ve rekreasyon programlarõnõn açõlmasõ sağlanmalõdõr. 
 

- Program açõlacak yüksekokullara konuyla ilgili eleman yetiştirilmesi için, 
yurtdõşõna doktora için eleman gönderilmeli ve yurtiçinde de hizmet içi ve 
lisansüstü çalõşmalarõn yapõlmasõ sağlanmalõdõr. 

 
- Ulusal park alanlarõnõn sportif amaçlõ kullanõmõ ve bunlardan doğrudan 

spora gelir getirici düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 

- Turizm Bakanlõğõ ve diğer ilgili kuruluşlarla yapõlacak işbirliği 
çerçevesinde spor turizmi kapsamõna giren spor dallarõnõn etkin şekilde 
yapõlmasõna önderlik edecek rehberlerin yetiştirilmesi için çalõşmalar 
yapõlmalõdõr.  

 
- Rekreasyon etkinliklerinin artõrõlmasõ için yerel yönetimlerin konuya 

ilişkin etkin çalõşmasõnõ özendirecek çalõşmalar yapõlmalõdõr. 
 

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  bünyesinde yer alan dağcõlõk, sualtõ, 
satranç gibi federasyonlarõn tamamen özerkleştirilmesi sağlanmalõ ve 
federasyonlarõ sporcu yetiştirme sistemine son verip, etkili organizasyonlar 
yapmalarõ sağlanmalõdõr.  

 
- Türkiye'nin gereksinimi olan spor ve rekreasyon alanlarõ belirlenip 

planlanmalõdõr. 
 

- Bu alanda çalõşacak insan gücü sayõsõ belirlenmeli ve Avrupa ülkeleri ile 
öğrenci değişimi başlatõlmalõdõr. 

 
- Konuya ilişkin çalõşma yapan turizm şirketleri, federasyonlar ve 

üniversitelerin altyapõ, güvenlik, eleman ve diğer yeterlikleri kontrol 
edilmelidir. 

 
- Gerek sportif turizm, gerekse yarõşma sporu organizasyonu için gerekli 

altyapõ yatõrõmlarõ belirlenecek ölçütlere göre yapõlmalõdõr. 
 

- Konuya ilişkin olarak iş yapan kişi ve kuruluşlarõn diplomalõ eleman 
çalõştõrmalarõ sağlanmalõdõr.  
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- Doğal alanlarda en son yerleşim yerinin ötesine bina ve tesis yapõlmamalõ, 
beton yapõlaşmanõn önüne geçilmeli, kõyõlar, doğal yapõ ve kültür 
değerlerinin korunmasõ için hukuki düzenlemeler tamamlanmalõdõr. 

    
- Gerekli düzenleme ve politikalar geliştirilip, uygulamalarõ 5'er yõllõk 

dönemlere ayrõlmalõ, ilk 5 yõllõk dönemde hukuki altyapõ ve eksiklikler 
tamamlanmalõ, sonraki dönemde ise, AB normlarõna ulaşõlmalõdõr. 

 
- Özellikle Yükseköğretim, Devlet Personel Kanunu, Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü uygulamalarõ ve hukuki düzenlemeleri en fazla 5 yõlda 
çözümlenebilir. Bu düzenlemelerin mali yükü çok fazla olmayacaktõr. 
Spora ayrõlan kaynaklarõn eş uyumlu kullanõmõ, verimlilik ve ekonomik 
avantaj sağlayacaktõr.  

 
- Kitle sporuna yapõlacak bilimsel bazdaki yatõrõmlar, gelecekte sonucunda 

performans sporunda da başarõyõ geliştirecek ve iyi bir alt yapõ oluşmasõnõ  
sağlayacaktõr.  

 
Raporda oldukça detaylõ olarak hazõrlanan ve belirtilen konularda gösterilen 

hedef ve politikalar, akademik ve bilimsel yöntemlerle ortaya çõkarõlacak projelerle 
desteklenmeli, sağlõklõ bir uygulama, ciddi ve disiplinli bir takip ile spor eğitimin 
performans kriterlerinin geliştirilmesi sağlanmalõdõr. 
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE İSTANBUL OLİMPİYATLARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
 

TESİS POLİTİKALARI, SPONSORLUK VE  
YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLER 
ALT İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
1- GİRİŞ 
 
 Türkiye�de halkõn son yõllarda spora olan duyarlõlõğõnõn artmasõna rağmen 
insanlarõmõzõn spora aktif katõlõmõ yetersizdir. Oysa, sporun insan ve toplum 
sağlõğõndaki rolünün artõk tartõşõlmadõğõ günümüzde, kanun koyucu bu bilinçle 
Anayasamõza koyduklarõ iki madde ile Devlete görev yüklemiştir. Sporu 
toplumumuzun vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi haline getirebilmek için, 
öncelikle �herkes için spor� seferberliği kapsamõnda, çocuk ve gençlerimizi spor 
yapmaya teşvik etmek, sporu sevdirmek, sigara, içki, uyuşturucu ve kumar gibi kötü 
alõşkanlõklar edinmeleri yerine ülkesini seven, hoşgörülü, sosyal, üretken insanlar 
olarak yetişmelerini sağlayacak ortam ve fõrsatlarõ onlara sağlamak gerekmektedir. 
Zira, Anayasamõzõn 58�nci ve 59�ncu maddeleri de bu görev ve sorumluluğu çok açõk 
bir şekilde ifade etmektedir. 
 
 Ülkemizde son yõllarda çağdaşlaşma konusunda çok önemli adõmlar 
atõlmaktadõr. Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler õşõğõnda Türk Spor Teşkilat yapõsõ 
da bir değişim ihtiyacõ içerisine girmiştir. Dünya ülkelerinde olduğu gibi spor 
hizmetlerinin yürütülmesinde, Devletin yönlendirici ve özendirici, destekleyici ve 
denetleyici olmasõ gerektiği ortaya çõkmõştõr. Bu bağlamda, spor hizmetlerini yerine 
getirmek gönüllülük esasõna bağlõ sivil toplum örgütleri, merkezi idareden bağõmsõz 
olarak oluşturulmuş spor federasyonlarõ ve onlarõ oluşturan spor kulüpleri, özel ve 
tüzel kişilere terkedilecektir. Devlet yapõsõnda öngörülen değişiklikler doğrultusunda 
yerel yönetimlere spor konusunda daha fazla sorumluluk verilmesi de 
planlanmaktadõr. Yerel yönetimler bu yeniden yapõlanma kapsamõnda spor hizmet 
birimleri oluşturmak durumunda kalacaklardõr. Böylece, hem hizmet konusundaki 
arz-talep dengelenebilecek, hem de yöresel düzeyde ihtiyaca dönük yapõlanma ve 
hizmet üretimi sağlanabilecektir. 
 
 Dünyada spor örgütlenmesi ve spor hizmetleri çok çeşitlilik göstermelerine 
karşõlõk, genelde ortak yanlarõ bulunmaktadõr. Örneğin, hemen hemen bütün ülkelerde 
Devlet denetleyici, destekleyici ve özendirici bir rol üstlenmektedir. Spor yatõrõmlarõ 
ve hizmetlerin yürütülmesi ağõrlõklõ olarak yerel yönetimlere, özel ve tüzel kuruluşlara 
ve gönüllü kuruluşlara bõrakõlmaktadõr. 
 
 Özellikle Amerika�da Devlet, kurallarõ düzenleyici ve kolaylaştõrõcõ olarak 
görev alõr ve spor hizmetlerini �Gönüllü Birlik Modeli� sistemi içerisinde kurulan 
yapõlara devreder. Bu birlikler birer şirket olmakla beraber, spor kulübü olmanõn 
avantaj ve kolaylõklarõndan yararlanõrlar. 
 
 Hollanda�da Devlet, altyapõ çalõşmalarõ, spor organizasyonlarõ, spora katõlõmõ 
teşvik, düzenli spor yapma ve sağlõklõ bir yaşam şekli, spor faaliyetlerinin niteliğinin 
artõrõlmasõ gibi konularda çalõşmalar yaparken, hükümet dõşõ teşkilatlanmalar ise, mali 
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konular, spor tesisleri ve yatõrõmlarõ, elit sporcular ve federasyonlara sosyal destek, 
hukuki sorunlar gibi konularda çalõşmalar yapmaktadõr. 
 
 Fransa�da Devlet, bürokratik kademeleri azaltarak her yaş ve kesimin beden 
eğitimi ve spor faaliyetlerini teşvik etmekte, gençlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
politikalarõnõn belirlenmesi ve bütçe kullanõmõ ve denetlenmesi ile ilgili çalõşmalar 
yapmakta, hükümet dõşõ teşkilatlar ise, elit seviye sporcularõnõn refah seviyelerinin 
artõrõlmasõ, tesisleşme alanõnda yatõrõmlarõn artõrõlmasõ, ülkede spor fikir ve 
uygulamalarõnõn gelişimlerine katkõda bulunan kuruluşlarõn desteklenmesi gibi 
görevleri üstlenmişlerdir. 
 
 21.yüzyõla girdiğimiz dönemde, sporda gelişmiş ülkelerin, ifade edilen 
yönetim tarzlarõyla spor yapma oranlarõ oldukça yüksek derecede orantõlõdõr. Avrupa 
ülkelerinde genel nüfus oranlarõna göre ortalama spor yapma oranõ en düşük yüzde 25 
iken, bu oran ülkemizde bindelerle ifade edilmektedir. 10 milyon nüfuslu Portekiz�de 
2 milyon, 5 milyon nüfuslu Danimarka�da yaklaşõk 2 milyon, 55 milyon nüfuslu 
Fransa�da 13 milyon, 80 milyon nüfuslu Almanya�da 24 milyon ve 57 milyonluk 
İtalya�da ise 14 milyon insan spor yapmaktadõr. Birleşmiş Milletler Sağlõk Teşkilatõ 
dünyada yaşayan insanlarõn yaklaşõk yüzde 10�unun engellilerden oluştuğunu kabul 
etmektedir. Tüm ülkelerdeki istatistiksel çalõşmalarda bu rakam esas olarak kabul 
görmektedir. Birçok ülkede bu oran dikkate alõnarak, engellilerin, spor aracõlõğõyla 
rehabilitasyonunu gerçekleştirecek spor tesis ve organizasyonlarõ yapõlmaktadõr. 
Ancak, ülkemizde engellilerin sportif ihtiyaçlarõ karşõlanamamaktadõr. Bu oranlar bu 
ülkelerde sporun ne kadar etkili yönetildiği konusunda fikirler vermektedir. 
 
 Ülkemizdeki uygulamalar ise, mevcut durum ve sorunlar başlõğõ altõnda 
aşağõda verilmektedir. 
 
2-   MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 
 

Son nüfus sayõmlarõnda elde edilen verilere göre, nüfusun yüzde 44-45�i spora 
başlamasõ ve aktif spor yapmasõ gereken 5-24 yaş grubunda yer almaktadõr. Gelişmiş 
ülkelerde bu yaş gruplarõnda yer alan nüfusun neredeyse tamamõ aktif spor yapmakta 
iken, ülkemizde bu oran yine bindelerle ifade edilecek düzeydedir. 1999 yõlõ verilerine 
göre Türkiye�de 5.437 adet spor kulübü ve 178.448 faal lisanslõ sporcu (futbol hariç) 
bulunmaktadõr. İnsanõmõza spora aktif katõlõm bilinci ve fõrsatõ verilememiştir. Bu 
şekilde basit bir matematiksel hesapla, Anayasanõn 59�ncu maddesiyle belirlenen ve 
3289 sayõlõ Kanunla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�ne verilen görevlerde Devlet 
yeterince başarõlõ olamamõştõr.  
 

A- TESİS POLİTİKALARI 
 

1- Planlama 
 

Ülkemizde sporun bugüne kadar yeterince yaygõnlaştõrõlamamasõndaki temel 
faktörlerden birisi, spor tesislerindeki dağõlõm ve kalite noksanlõğõ ile bunlarõn optimal 
ölçülerde kullanõlamamasõdõr.  
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Tesis planlamasõnda, yerel düzeyde bir yapõlanma oluşturulamadõğõndan, o 
bölgenin ihtiyaçlarõ ve özellikleri doğrultusunda bir tesis planlamasõ yapõlamamakta; 
illerde siyasilerin baskõ ve tercihleri doğrultusunda, merkezi yönetim tarafõndan 
yatõrõmlar planlanmaktadõr. İhtiyaç duyulan ve yapõmõna başlanan tesisler, gerek 
yeterli ve sürekli kaynak aktarõlamadõğõndan, gerekse yeterli kontrol mekanizmalarõ 
devreye sokulamadõğõndan zamanõnda bitirilememektedir. Dolayõsõyla, yapõm 
maliyetleri katlanarak artmaktadõr. 
 
 Planlanan tesisler, kaynaklar ölçüsünde düşünülmemiş, dolayõsõyla her zaman 
kalite ve standartlardan ödün verilmiştir. Tesislerin birim fiyatlarõndan tasarruf etme 
yoluna gidilmiştir. Tesis yatõrõmlarõ için teklif edilen ödeneklerin düşürülmesi veya 
hiç verilmemesi nedeniyle mevcut ve inşaasõ devam eden tesisler bitirilememekte ve 
bakõm ve onarõmlarõ geciktirilmektedir. 
 
 Ülke genelinde bölgelerarasõ nüfus artõşõ, coğrafi konum, iklim ve demoğrafik 
yapõyõ dikkate alan bir spor tesis politikasõ oluşturulamadõğõndan, ülke bir tesis 
mezarlõğõna dönüştürülmüştür. Tasarlanan sporun özelliklerine, ulusal ve uluslararasõ 
standartlara uymayan; ulaşõm problemi ve tek yönlü kullanõm düzenlemeleri 
nedeniyle atõl durumda bulunan sayõsõz spor tesisleri bulunmaktadõr. Kamu kurum ve 
kuruluşlarõ tarafõndan yapõlan spor tesis yatõrõmlarõ, kuruluş yeri yanlõşlõklarõ ve 
nitelikleri dikkate alõndõğõnda sayõsõ çok az değildir. Son verilere göre, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü tarafõndan gerçekleştirilen, genelde elit spora ve sporcu 
yetiştirmeye yönelik spor tesis sayõsõ Türkiye genelinde 1.506'dõr. Spor kulübü ve 
lisanslõ sporcu sayõsõ dikkate alõndõğõnda bu tesislerin yetersiz olduğu söylenemez. 
Üstelik diğer kamu kurum ve kuruluşlarõnõn sahip olduklarõ tesislerin de genelinde, 
sporu yaygõnlaştõrma hedefine yönelik kullanõlmadõklarõ dikkate alõnõrsa sayõsõ 
küçümsenemez. 
 
 Sporcu tesisleri yatõrõmlarõnõn planlanmasõnda, mevcut �tip projeler� 
nedeniyle, verimsiz ve çağõn gelişmelerinin gereğine uygun olmayan, her bölgenin 
ilgi, istek ve ihtiyaçlarõna cevap vermeyen spor tesisleri yapõlmõş ve yapõlmaya devam 
edilmektedir. 
 
 Yerel yönetimlerin, spor yatõrõmlarõnda izleyecekleri politikalar belirlenmediği 
için, yerel yönetimler politik kaygõ ve siyasi amaçlarla spora yatõrõm yapmakta, 
�herkes için spor� ilkesine dayalõ tesisler ve yatõrõmlar yerine, futbol başta olmak 
üzere, daha çok performans sporuna hizmet etmektedirler. Ayrõca, bu tesislerin 
planlamasõ ve yapõmõnda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordinasyon kurma 
gereği duymamaktadõrlar, bu konuda bağlayõcõ bir mevzuat ta bulunmamaktadõr. 
Yerel yönetimler şehir planlarõnõ hazõrlarken, 3289 sayõlõ Kanun�un 26�ncõ 
maddesinin 2�nci fõkrasõnda yer alan spor tesislerine tahsis edecekleri yerler 
konusundaki hükümlere de uymamaktadõrlar. 
 
 Performans sporunun kaynağõ olan spor kulüpleri, sporcu transferlerine çok 
yüklü miktarlarda kaynak harcarken, sporcu yetiştirmeye ve tesisleşmeye kaynak 
aktarmamõşlardõr. Geleneksel sporlara ait tesis ihtiyaçlarõ, planlamalarda dahi yer 
almamõştõr. Örneğin, yağlõ güreşte kõşõn antrenman yapõlamamakta, cirit ve rahvan 
binicilik sporlarõnda at barõnaklarõ ve at taşõmacõlõğõnda kullanõlacak �van�lar 
bulunmamaktadõr. 
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 Ülke genelinde, spor tesisi yatõrõmlarõ yapacak olan özel ve tüzel kişilerin bu 
konuda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordinasyonunu sağlayan bir 
düzenleme yapõlamamõştõr. 
 

2- İşletme 
 

Türkiye�de kamuya ait küçümsenemeyecek sayõda  spor tesisleri bulunmasõna 
rağmen, gerek �tip� projelerin çok amaçlõ planlanmamasõ, gerekse nitelikli teknik 
eleman ve yeterli personel bulunduramamasõ açõsõndan işletme güçlüğü çekilmektedir. 
Mevcut tesisler çok düşük kapasiteyle (yaklaşõk yüzde 15) işletilmektedir. Kamu 
kuruluşlarõ genellikle sahip olduklarõ tesislerde, mensuplarõna ve çevre halkõna spor 
programlarõ düzenlememektedirler. Spora ayrõlmõş alanlar depo, otopark v.b. 
amaçlarla kullanõlabilmekte, ya da buralara lojman, sosyal tesis v.b. mekanlar inşa 
edilebilmektedir. Spor tesislerinin işletilmesindeki olumsuzluklardan biri de, 
bölgelere göre performans sporu veya yaygõn spor talebi belirlenmeden yatõrõm 
yapõlmasõdõr. 
 
 Özellikle taşra teşkilatlarõnda 1990 yõlõndan bu yana personel istihdam 
edilememektedir. Ayrõca, mevcut spor tesislerinin işletilmesinde görevli yönetici ve 
diğer personel, genellikle işletme konusunda yeterli vasõf ve bilgi donanõmõna sahip 
değildir. Bunlarõn konu ile ilgili eğitim ve gelişimlerini sağlayacak bir hukuki 
düzenleme de bulunmamaktadõr. 
 
 Yerel düzeyde bir spor kulübü veya benzer bir yapõ bulunmadõğõndan, spor 
tesislerinden sorumlu kamu görevlilerine spor yapma bilinci verilemediğinden 
bölgedeki spor tesislerinin daha etkili ve tam kapasite çalõşmasõnõ sağlayacak bir 
düzenleme yapõlamamaktadõr. Bölgelerde hazõr güç ve teknik eleman olarak bulunan 
�Beden Eğitimi� öğretmenlerinin hizmete koşulmasõnda, gerek ekonomik anlamda, 
gerekse mevzuat anlamõnda yetersizlikler vardõr (ücret, izin v.b.). Tesislerin 
işletilmesinde verimlilik esaslarõna riayet edilmemekte, tesis yöneticilerine inisiyatif 
verilmemekte, tesisler üst yönetimin isteği doğrultusunda kullanõlmakta, 
kullanõmlarda organizasyon, zaman ve koordinasyon hatalarõ bulunmaktadõr. 
 
 Yerel düzeyde mevcut olan spor tesislerinin işletilmesinde, yerel kaynaklar ve 
yerel yönetimleri devreye sokacak bir yapõ ve hukuki düzenleme yoktur. Bu nedenle 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarõ ve yerel yönetim kaynaklarõ etkili 
bir şekilde koordine edilememektedir. 
 

B- YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLER 
 
 Türkiye�de yerel yönetimlerin yapõlanmasõ içerisinde yöre halkõnõn spor istek 
ve ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak bir sistem bulunmamaktadõr. Yerel yönetimler kendi 
politik kaygõlarõ doğrultusunda, performans sporuna hizmet edecek şekilde 
yapõlanmakta ve yatõrõm yapmaktadõrlar. 
 
 Yerel yönetimler, 3289 sayõlõ Kanun�un kendilerine yüklediği sorumluluk ve 
görevleri yerine getirmemekte; şehir planlarõnda spor tesisleri için düzenlemeler 
yapmamakta ve bütçelerinden ayrõlmasõ gereken yüzde 1�lik ödeneği bile spor 
hizmetlerine aktarmamaktadõrlar. 
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 İllerde spor tesislerini ve bu tesislerde üretilen spor programlarõnõ tanõtan 
broşür v.b. dokümanlar yoktur. Halk spor konusunda aydõnlatõlmamaktadõr. Bu 
konuda bazõ kurumlar ferdi çalõşmalar yapmakta olup, aralarõnda koordinasyon 
yoktur. 
 
 Yerel düzeyde spor organizasyonlarõnõn ve hizmetlerinin yürütülmesini 
üstlenecek, yerel kaynaklarõn ve tesislerin kullanõlmasõ ve koordinasyonunu 
üstlenecek, yörenin tesis planlamasõ ve yatõrõm ihtiyaçlarõnõ belirleyecek �Spor 
Kurulu� gibi bir yapõ bulunmamaktadõr. Yerel yönetimlerin spor tesisleri yapmalarõnõ 
teşvik etmek ve kolaylaştõrmak için kamu arazilerinden yararlanmalarõnõ sağlayacak 
tedbirler yoktur. 
 

C- SPONSORLUK 
 

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel olaylar 
ülkeler arasõnda ilişkilerin artmasõ ve çeşitlenmesine yol açmõştõr. Bunun önemli bir 
yönünü de sportif faaliyetler oluşturmaktadõr. Bu faaliyetlerin düzenlenmesinde ve 
yerine getirilmesinde en önemli araçlardan birisi de sponsorluktur. Spora olan 
toplumsal talebin artmasõ, uluslararasõ spor yarõşmalarõnõn önemi ve medyanõn spora 
olan büyük ilgisi gençlik ve spora, Devletin dõşõnda ihtiyaç duyulan kaynaklarõn 
sağlanabileceğini göstermiştir. 
 
 Ülkemizde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafõndan, İşletmeler 
Yönetmeliği�nde yapõlan değişiklikle sponsorluk ile ilgili hususlarõn Genel Müdürlük 
bünyesinde oluşturulan bir kurul tarafõndan yürütülmesi sağlanmõş, hazõrlanan 
�Sponsorluk Uygulama Talimatõ� esaslarõ ile de bu konuya işlerlik kazandõrõlmaya 
çalõşõlmõştõr. Zaman zaman uluslararasõ, ulusal ve yöresel spor müsabakalarõna 
sponsor kurumlar bulunmakta ve bu aktivitelerin kamu bütçesine getireceği yük 
azaltõlmaktadõr. İstanbul�da Valilik,  Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü�nün gayretleriyle �100 gönüllü, 100 tesis projesi� başlatõlmõş, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nün tahsis ettiği kamu arazileri üzerine 12 büyük 
tesis sponsor firmalar aracõlõğõyla kazandõrõlabilmiştir. Uygulamalarõn bu doğrultuda 
fiilen devam ettiği, ancak mevzuattaki boşluklar nedeniyle istenilen hedefe 
ulaşõlamadõğõ görülmüştür. 
 
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nce sponsorluk uygulamalarõnõn 
yaygõnlaştõrõlmasõ ve hukuki zemine oturtulmasõ amacõyla, �Vergi Reformu Kanun 
Tasarõsõna� eklenmek üzere 2 maddelik teklif yapõlmõş, ancak Maliye Bakanlõğõ buna 
karşõ çõkmõştõr. �Sponsorluk Kanunu� adõ altõnda bir kod Kanun tasarõsõnõn 
hazõrlanmasõ gerektiğine işaret etmişlerdir.  
 
 Öte yandan, spordan sorumlu kamu yönetimince, sponsorluk kanunu özel 
sektöre çok iyi anlatõlmalõ ve ikna edici bilimsel yöntemler kullanõlmalõdõr. Bu 
konuda, ilgili özel sektörün yapõlacak tanõtõm faaliyetine vereceği önem, arz ve talep 
konusu içinde değerlendirileceğinden, reklam şirketlerinden de yararlanõlma bir 
politika olarak düşünülmelidir. 
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3-  SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Türkiye�deki mevcut durum ve sorunlar doğrultusunda yapõlmasõ gereken 
çalõşmalar ve düzenlemelerle ilgili öneriler aşağõda sunulmuştur: 
 

A- TESİS POLİTİKALARI 
 

1- Planlama 
 

Spora tahsis edilecek mekanlar için standart ölçütleri belirleyecek araştõrmalar 
vakit geçirilmeden yapõlmalõdõr. 

 
Tesis planlamasõnda, yerel düzeyde oluşturulacak �İl Spor Kurulu� (Yerel 

Yönetim, Özel İdare, Üniversite, İl Spor Müdürlüğü, Spor Kulüpleri v.b.�nin temsil 
edildiği) o bölgenin ihtiyaçlarõ doğrultusunda spor tesislerini planlamalõ ve merkezi 
yönetim bu ihtiyacõ nitelik ve nicelik açõsõndan dikkate almalõdõr. İhtiyaç olan 
tesislerin inşaatlarõnõn en kõsa sürede bitirilerek hizmete açõlabilmesi 
gerçekleştirilmelidir. 

 
Tesisler, kaynaklarõ ölçüsünde kaliteden ve standartlardan ödün vermeyecek 

şekilde çağdaş (mimari ve estetik açõdan) ve özendirici nitelikler dikkate alõnarak 
planlanmalõdõr. Tesislerin birim fiyatõndan tasarruf edilmemelidir. Tesisler 
planlanõrken, yatõrõm ve işletme maliyetini düşürecek (temizlik, bakõm onarõm, 
aydõnlatma, õsõtma, yalõtõm, dayanõklõlõk v.b.) teknik özellikler gözönüne alõnmalõdõr. 

 
Performans sporu için tesis planlamasõ, merkezi örgüt yapõsõ içerisinde 

oluşturulacak bir uzman ekip tarafõndan �makro� düzeyde ve ülke genelinde 
yapõlmalõdõr. Bölgelere göre öncelikli spor dallarõna uygun yatõrõmlar planlanmalõdõr. 
Yapõm ve işletme masraflarõ yüksek (buz pateni ve kapalõ yüzme havuzu gibi) tesisler 
planlanõrken, sporcu başõna düşecek birim maliyeti düşürecek tedbirler alõnmalõdõr. 
Örneğin, buz pateni salonlarõ planlanõrken, zemini soğutma için kullanõlan enerjiden 
elde edilen õsõ havuz suyunun õsõtõlmasõnda kullanõlmalõdõr. 

 
Yerel yönetimlerin �herkes için spor� ve �çok amaçlõ spor� tesisleri ve 

yatõrõmlar yapmasõ için gerekli olan hukuki düzenlemeler yapõlmalõdõr. Bu 
düzenlemelerle kentsel alanlarda yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarõ ve rekreasyon 
alanlarõ düşünülmelidir. Yerel yönetimlerin, özel ve tüzel kişilerin Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü denetiminde spor tesis ve yatõrõmõ yapmalarõnõ sağlamak için teşvik 
tedbirleri alõnmalõdõr. 

 
Ülke genelinde, bütün tüzel ve özel kişilerin spor tesisleri konusunda 

yapacaklarõ yatõrõmlarda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya il spor kurullarõ 
ile işbirliği yapmalarõ ve onay almalarõnõ sağlayacak tedbirler alõnmalõdõr. 

 
Tesis planlamasõnda çok amaçlõ kullanõma uygun tesisler düşünülmeli, büyük 

spor merkezleri, alõş veriş, kütüphane, kültür sanat, restoran v.b. hizmetleri 
verebilecek tarzda planlanõrken, ortopedik, spastik, sağõr v.b. engellilerin de 
yararlanabileceği tarzda yapõlmalõdõr. 
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 Türkiye�nin doğa ve kõş turizmi kapasitesine uygun spor, sağlõk, kamp ve 
kongre merkezleri planlanmalõdõr. 

 
Spor tesisleri planlanõrken illere göre �performans sporu� ve �yaygõn spor� 

talebi araştõrõlmalõ ve bu talebe uygun yatõrõm yapõlmalõdõr. 
 

 Spor tesis yatõrõmlarõ planlanõrken özellikle, okullarõn yoğun olduğu 
merkezler, üniversite kampüsleri ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler 
dikkate alõnmalõdõr. 

 
 Tesisler planlanõrken çevre tahrip edilmemeli, zemin üstü doğal değerler 
korunmalõdõr. 

 
 Spor kulüpleri sporcu transfer harcamalarõ yerine spor tesisi yapmalarõ 
konusunda teşvik edilmeli ve özendirici tedbirler alõnmalõdõr. 

 
 Ülkemizin büyük bir bölümünün deprem riski altõnda olduğu düşünülerek 
yapõlacak tesislerin, seçilecek projelerin çeşitliliği ile daha verimli ve güvenli spor 
tesisleri planlanmalõdõr. Özellikle, acil olarak 1999 yõlõ içerisinde deprem yaşayan 
bölgelerimizde çok amaçlõ, çeşitli niteliklerde serbest zaman aktivitelerinin ve sportif 
organizasyonlarõn yapõlabileceği tesisler planlanmalõ ve yapõmõ gerçekleştirilmelidir.  

 
 Pilot bölgelerde geleneksel yağlõ güreş için kõşlõk antrenman mekanlarõ 
düşünülmeli, geleneksel atlõ sporlarda cirit ve rahvan binicilik için at barõnaklarõ tesis 
edilmelidir. 

 
 Ülkemize kazandõrõlmasõ düşünülen Olimpiyat oyunlarõnõn hazõrlõklarõ 
aşamasõnda, planlanan �Olimpik Merkez� ve bu merkez dahilinde yapõlacak olan spor 
tesisleri ve diğer hizmet yatõrõmlarõnõn, oyunlar öncesi ve sonrasõnda da tam kapasiteli 
kullanõlmasõnõ sağlayacak şekilde planlanmasõ gerekmektedir. 

 
2- İşletme 
 
Gerek performans, gerekse yaygõn spor tesislerinin işletilmesinde, eleman 

ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda yerel yönetimlerle işbirliği sağlanmalõdõr. 
 
Spor tesislerinin işletilmesinde yararlanõlan mevcut elemanlarõn tesis 

işletmeciliği konusunda hizmet-içi eğitimlerle geliştirilmesi sağlanmalõdõr. 
 
Spor tesis işletmesinde ülke genelinde (yerel yönetim spor birimlerinde, özel 

ve tüzel kişilerin spor tesislerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü örgütünde) 
üniversitelerin �Spor Yönetimi� bölümlerinden mezun olanlarõn istihdam edilebilmesi 
için hukuki düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

 
Mevcut olan spor tesislerinin daha yaygõn ve daha verimli kullanõlmasõnõ 

planlamak için o ilde oluşturulacak �Spor Kurulu� yetkili olmalõdõr. 
 
Mevcut spor tesislerinin kullanõlmasõnda ve sporun daha fazla 

yaygõnlaştõrõlabilmesinde bölgedeki �Beden Eğitimi Öğretmenlerinden� 
yararlanabilmek için hukuki (ücret, izin, görevlendirme) düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
Ücretler günün koşullarõna uygun düzeye çõkarõlmalõdõr. 
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Tesis işletmesinde sorumlulukla birlikte, yetki dağõlõmõnõn da yeterince 
yapõlmasõ ve yapõlacak hukuki düzenlemelerle tesislerin işletme giderlerine 
kullanõcõlarõn katõlõmõ sağlanmalõdõr. 

 
Mevcut spor tesislerinin işletilmesinde çok amaçlõlõk ilkesi benimsenmeli ve 

bunu sağlayacak araştõrma ve incelemeler yaptõrõlmalõ ve kõsa vadede çok amaçlõ 
kullanõma geçilebilecek tedbirler alõnmalõdõr. 
 
 Mevcut tesislerin teorik kapasitesi ve fiili kapasitesi belirlenerek aradaki farkõ 
en aza indirecek pratik kapasiteye yaklaşõlmalõ, ihtiyaç halinde tesislerin gerek 
kullanõm saatleri ve gerekse kullanõm alanlarõ rehabilite edilerek kapasite attõrõmõna 
gidilmelidir. 
 
 Kamu kurumlarõnõn kampüs ve bina içindeki spor tesislerinde, mesai sonrasõ 
çevre halkõna hizmet verebilecek mevzuat ve işletme ile ilgili düzenlemeler 
yapõlmalõdõr. 
 
 Spor tesislerinin yapõm, bakõm onarõm ve işletmesini üstlenebilecek vakõf v.b. 
gönüllü kuruluşlarõn kurulmalarõ kolaylaştõrõlmalõ, bu kuruluşlarõn ihtiyacõ olan 
kaynak, fon v.b. aktarõmõ ve sürekliliği sağlanmalõdõr. 

 
Tesislerin işletilmesinde katõlõmcõ (kullanõcõlar, yöneticiler, çalõşanlar, 

finansörler v.b.) bir model geliştirilmeli ve uygulanmalõdõr. Bu konuda örnek 
modellerden yararlanõlmalõdõr. 
 
 Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de spor tesislerini 
yerel yönetimler, spor kulüpleri, özel teşebbüsler ve okul koruma dernekleri 
yapmalõdõr. Kendi tesisini yapmak isteyenlere vergi muafiyeti getirilmeli, ilk 10 yõl 
süreyle teknik hizmet verilmeli, ayrõca tesis maliyetinin belirli oranlarõnda katkõ 
yapõlmalõdõr. Uygun kredilerle teşvik edilmelidir. 
 
 Bu amaçla yatõrõm programlarõna yeni yatõrõm projeleri alõnmamalõ, yapõmõ 
devam eden projeler tamamlanarak, ayrõlan kaynaklar teşvik amaçlõ katkõ payõ olarak 
kullanõlmalõdõr. 
 

B- YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLER 
 

Yapõlacak hukuki düzenlemelerle, yerel yönetimler yükseköğretim 
kurumlarõnõn beden eğitimi ve spor yüksekokullarõndan ve bölümlerinden mezun olan 
(spor yöneticisi, antrenör, rekreasyon lideri, tesis işletmecisi) kalifiye elemanlarõ 
istihdam etmelidir. Yerel yönetimlerin spor hizmetlerinde faaliyet alanlarõ, 
organizasyonlarõ ve düzeyleri hakkõnda �il spor kurullarõ� planlayõcõ ve denetleyici 
olmalõdõr. 

 
Ülke düzeyinde ve yerel düzeyde spor tesisi ve yatõrõmõ yapmak için özel ve 

tüzel kişiler eğitim ve kültür alanlarõnda olduğu gibi vergi muafiyeti v.b. usüllerle 
eskiden olduğu gibi teşvik edilmeli ve ödüllendirilmelidir. 
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Yerel yönetimlerin spor tesisi yapmak için kamu arazilerinden yararlanmasõ 
kolaylaştõrõlmalõ ve öncelikle yöre halkõnõn ilgi, istek ve beklentilerine uygun �yaygõn 
ve herkes için spor� ihtiyacõnõ karşõlamak için çok amaçlõ tesisler yapmalõ ve spor 
programlarõ üretmelidir. 

 
Spor yapmaya elverişli atõl durumda bulunan kamu yapõ ve binalarõnõn (tren 

istasyonu, depo, okul v.b.) yerel yönetimler tarafõndan spor ortamõ olarak 
düzenlenmesi ve yöre halkõnõn hizmetine sunulmasõ için mevzuatlar uygun duruma 
getirilmelidir. 

 
Yerel yönetimler, �herkes için spor�, �yaşam boyu spor� ilkelerine bağlõ 

olarak, yöredeki herkesin (aileler, okullar, özel kuruluşlar, öğrenciler, çalõşan ve 
çalõşmayan gençlik, engelliler v.b.) katõlõmõnõ sağlayacak organizasyonlar 
planlamalõdõr. 
 
 Geleneksel atlõ sporlarõn yapõldõğõ illerde cirit ve rahvan biniciliğine yönelik 
yatõrõmlar mahalli bütçeden desteklenmeli, gösteri ve müsabakalarda atlarõn nakli için 
�van�lar temin edilmelidir. 
 

İllerde öncelikleri belirlenmiş spor yatõrõmlarõ için il özel idaresi bütçesinde 
havuz oluşturulmalõ, bu kaynaklar yatõrõmcõ kuruluşlarõyla belirlenen kõstaslara göre 
ortaklaşa kullanõlmalõdõr. 
 

C- SPONSORLUK 
 

Gerçek ve tüzel kişilerin, spor yatõrõmlarõ ve organizasyonlarõnõ 
destekleyebilmeleri için kõsa vadede �gelir ve kurumlar vergisi� kanunlarõnda 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. Uzun vadede sporda sponsorluk konusunu içeren ayrõ bir 
kanun çõkarõlmalõdõr. Bu kanuna dayanõlarak çõkarõlacak yönetmeliklerle, Devletin 
resmi spor yönetimi tarafõndan temel hedeflere uygunluğu tescil edilen faaliyetlerin 
sponsorlarõnõn harcamalarõnõn gider kaydedilebilmesi için hukuki düzenlemeler 
yapõlmalõdõr. 
 

Öncelikli ve yaygõn spor faaliyetlerinin organizasyonlarõna yönelik sponsorluk 
özendirilmelidir. Bu konuda bilimsel yöntemlere başvurulmalõ, reklam şirketlerinden 
yararlanõlmalõ, destek olan özel ve tüzel kişiler teşvik edilmelidir. 

 
Uluslararasõ temsillerde (milli takõmlar ve kulüpler) özel ve tüzel kişilerin 

maddi ve ayni katkõlarõ Devlet tarafõndan desteklenmelidir. 
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE İSTANBUL OLİMPİYATLARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
 

SPORCU SAĞLIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
1- SPORCU SAĞLIĞI KAVRAMI  
 
 Sporcu sağlõğõ kavramõ içerisine giren başlõklar genel bir bakõş açõsõyla 
aşağõdaki dört alanda belirtildiği şekilde özetlenebilir: 
 
 A- Sporcu Sağlõğõ 
 
 Hangi nedenle olursa olsun, egzersizlere katõlacak kişilerin sistemleriyle ilgili 
patolojik bir durumu varsa ve bu antrenmanlarda yüklenmelerle bireyin sağlõğõnõ 
bozacak hatta tehlikeli boyutlara ulaşabilecekse, önceden belirlenmeli ve tedavi 
yoluna gidilmelidir. Bu patoloji fiziksel olabildiği gibi, ağõr yüklenmeler sonucunda 
ya da yarõş öncesinde kendini gösteren önemli ruhsal yakõnmalar şeklinde de olabilir. 
Ya da spora katõlan bireyde çalõşma veya yarõşmada ortaya bir yaralanma çõkabilir.  
 
 Bir başka deyişle, sporcu sağlõğõ spesifik bir populasyon (spor yapan, egzersiz 
yapan) ile ilgilidir. Bu durum pediatri, geriatri gibi uzmanlõklarda da görülmektedir. 
Bu tanõmõ mutlaka tedavi edici şekilde yorumlamak yerine sağlõğõn korunmasõ için 
sporcuyu, çalõştõrõcõyõ biliçlendirme çalõşmalarõ olarak da düşünmek yerinde olacaktõr. 
Genel tõp bilgisinin yanõnda, spor yaralanmalarõnõn daha iyi anlaşõlmasõ, tedavi 
tekniklerinin yakõndan takip edilmesi gerekmektedir. Sağlõğõn optimum düzeyde 
tutulmasõ için sezon öncesi muayenelerin değeri büyüktür. Çalõşmalar ya da 
yarõşmalar sõrasõnda ortaya çõkabilecek yaralanmalarõn önlenmesi ve kõsa süre içinde 
doğru olarak tedavi yoluna gidilmesi, uzun süren uğraşõlarla elde edilen başarõlarõn 
tehlikeye düşmemesini sağlar.  
 
 B- Ölçme Değerlendirme 

 
Sporcunun görünürdeki veya potansiyeli olan performans kapasitesinin 

belirlenmesi amaçlanmaktadõr. Her spor disiplinin gerektirdiği morfolojik ve 
fonksiyonel özellikler farklõdõr. Bu başlõk; 1) Spora yeni başlayacak çocuklarõn 
bilimsel kriterlerle seçme ve yönlendirilmesi, 2) Üst düzey sporcularõnõn 
değerlendirilmesi olarak düşünülebilir.  

 
Çocuklar için uygulanacak testler batarya şeklinde olabilir, fazla personel ve 

araç gerektirmeden yapõlabilir. Oysa ikinci aşamada, yeteneklerini kanõtlamõş 
sporcular için bir uzman kadronun, oldukça zengin donanmõş laboratuvarõ olan bir 
merkezde çalõşmalarõ gerekmektedir. Ölçme değerlendirme spor bilimlerinin önemli 
bir alanõdõr. Sporcu sağlõğõ ile ilgili personel deneyimi çerçevesinde bu ekipte 
görevlidir.  
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Bireyin biotipinin belirlenmesi antropometrik ölçümlerle başlar. Önceki 
yõllarda, bazõ ülkelerde genetik geçiş de gözününe alõnõp, ana ve babanõn 
özelliklerinin de araştõrõlmasõ ve çocuğa geçen yetenek parametrelerinin belirlenmesi 
sõklõkla uygulanmaktaydõ. Bu belirleyiciler  arasõndaki morfolojik özellikleri 
somatotip komponentleri olarak bilinmektedir.  

 
Ayrõca, vücut kompozisyonu morfolojik bir karakter olup, performansõ 

etkilemektedir. Biotip özelliklerinden ikincisi (mezomorfi) işlevsel olandõr. Branşlara 
özgü eforlarda verim daha çok antrenmanlarla kazanõlan bu özelliğe bağlõdõr. Diğer 
bir özellik ise, psikolojik (psikotip) olanõdõr.  
 
 Ölçme ve değerlendirmeler için spor aktivitelerinin sõnõflandõrõlmasõ, inceleme 
konusu olacak öğeyi doğru belirlemede bir temel oluşturur. Kuvvet, dayanõklõlõk, 
beceri, sürat, esneklik vb. gibi performansõn ana birimlerinin spor branşõna göre 
uygunluğu detaylõ olarak araştõrõlõr.  
 
 Sonuç olarak, sporcunun bilimsel profili : 
 
 a) Efora genel uyumu,  
 b) Belirli bir spor disiplinine yatkõnlõğõnõ,  
 c) Atletik fiziksel uygunluk ve antrenmana uyumu,  
 d) Olasõ performans artõşõnõ gösterebilir.  
 
 
 C- Sağlõk Açõsõndan Spor 
 
 Yarõşma olarak spor ve genel hareketlilik olarak egzersiz, yaşamõn ayrõlmaz 
parçasõdõr. Psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarõ olan bu olgu toplumlarõn 
kültüründen ayrõ düşünülmemektedir. Çok önceden beri minimal düzeyde de olsa 
fiziksel aktivitelerin organizma için gerekli olduğu görüşü, gerek tõp ve gerekse beden 
eğitimi konularõnda karşõmõza çõkmaktadõr. Değişen çevre koşullarõ nedeniyle, 
hareketlilikten uzaklaşan insanoğlunun son yüzyõlda hastalanma olasõlõğõ artmõştõr. 
Yarõşma amacõ dõşõnda yapõlacak her türlü fiziksel işin organizmaya yüklenmesi 
farklõdõr. Burada yaş ve cins önemli rol oynayan faktörlerdir. II. Dünya Savaşõ sonrasõ 
birçok ülke, Devletin gözetimi ve yönetimi ile spor konseyi oluşturmuş ve egzersize 
katõlan kitleyi arttõrma çabasõ içine girmiştir. İsveç, Kanada, A. B. D. , İngiltere ve 
Almanya bu konuda örnek gösterilebilecek ülkelerdendir. Eski Doğu Bloğu ülkeleri 
programlarõnõ 1950�li yõllarõn başlarõnda başlatmõşlar ve geliştirmişlerdir.  
 
 Sporcu sağlõğõnõn çalõşma alanõna, her yaştan ve cinsten tüm sağlõklõ ve hasta 
şahõslar girmektedir. Konuyu yalnõzca tõp, sanat ve biliminin spora uygulanmasõ 
şeklinde değil, aynõ zamanda egzersizlerin sağlõğõ korumada ya da bazõ hastalõklarda 
tedavi edici yönünü kullanmada işlev gördüğünü düşünmek gerekmektedir. Sağlõğõ 
korumada ya da hastalõklarõn tedavisinde uygulanacak egzersizlerin, belirli 
prensiplerin (süre, şiddet, sõklõk) õşõğõ altõnda yapõlmasõ optimum yararõn 
sağlanmasõnda önemlidir.  
 
 Akciğer ve kalp hastalarõnda, diabette, hareket sistemi rahatsõzlõklarõnda 
egzersizler birer reçete olarak verilmektedir. Hamilelerde kolay doğum ve toparlanma 
için önemi yadsõnamaz. Engellilerde spor için bugün tüm ülkelerde çalõşmalar 
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yapõlmaktadõr. Fiziksel ya da ruhsal yönden rahatsõzlõğõ olanlarõn topluma 
kazandõrõlmasõnda spor bir tedavi yöntemi biçiminde  yardõmcõ olabilmektedir.  
 
 D- Spor Hijyeni: 
 
 Yukarõda saydõğõmõz diğer üç başlõğõn altõnda incelenen konularõn dõşõnda, 
spor hijyeni, sporcunun kendisi ya da çevresi ile ilgili olarak iki bölümde ele 
alõnabilen bir sağlõk alanõdõr. İlk bölümde, sporcunun çalõşmalarõnõ ve dinlenmesini 
zamanlamasõ, beslenmesi, alõşkanlõklarõ, ergojenik yardõm olarak kullandõklarõ, genel 
vücut bakõmõ, doping, alkol , sigara kullanõşõ gibi konular incelenmektedir. Sikletlerde 
kilo düşme sorunu da bu çerçevede ele alõnmaktadõr. İkinci bölümde ise, spor yapõlan 
yer (havuz, salon, saha, minder), ortam (soğuk, sõcak, nemli), sporcunun kullandõğõ 
soyunma odasõ, tuvalet gibi yerler, mücadele sporlarõnda tehlikeyi önleyecek eldiven, 
başlõk, dirseklik, dizlik gibi elemanlarõn kullanõlmasõ, bunlarõn yeterince uygun 
olmasõ, ilk yardõm istasyonlarõ kurulmasõ, doping kontrol merkezi konularõ yer alõr.  
 
TABLO-1 :               Sporcu Sağlõğõ Uğraşõ Alanlarõ 
 
 A- GENEL SPORCU SAĞLIĞI 
 
 1) Fiziksel ve zihinsel uygunluğun korunmasõ.  
 2) Sakatlõk ve hastalõklarõn tanõ ve tedavisi.  
 
 B- ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 
 1) Medikobiyolojik seçme ve yönlendirme.  
 2) İzleme.  
 
 C- SAĞLIK AÇISINDAN SPOR 
 
 1 ) Koruyucu olarak egzersizler.  
 2) Tedavi edici olarak egzersizler.  
 
 D- SPOR HİJYENİ 
 1 ) Bireysel.  

2) Çevresel. 
 

 
 
 Tabloda görüldüğü gibi, özetle dört başlõk altõnda uğraşõ verilen sporcu 
sağlõğõnda, kapsamõna giren farklõ bilim alanlarõ bulunmaktadõr. Bu multidisipliner bir 
özellik oluşturmaktadõr. Fonksiyonel anatomi, egzersiz fizyolojisi ve biyokimyasõ, 
spor psikolojisi, antropometri, spor biyomekaniği, spor travmatolojisi, fizik tedavi, 
spor kardiyolojisi, ilk ve ivedi yardõm, antrenman bilgisi, ergometri, beslenme vb. bu 
konularõn temelini oluşturan ve çoğu birer araştõrma alanõ niteliği taşõyan başlõklardõr. 
Günümüzün değişen ve gelişen koşullarõ sibernetik bir yaklaşõmla, bilgisayar 
programcõlõğõnõ, elektronik mühendisliği, film ve fotoğraf sanatlarõnõ (biyomekanik 
araştõrmalar için), mekanik konularõnõ işleyen mühendislik bilimlerini bu zincire 
eklemiştir.  
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Sporcu sağlõğõ konularõnõn uygulanmasõnda, değişik nitelikteki personel görev 
yapmaktadõr. Ülkemizde spor hekimi, egzersiz fizyoloğu, atletik çalõştõrõcõ (athletic 
trainer), egzersiz testi teknisyeni, spor rehabilitasyon uzmanõ, rekreasyon uzmanõ bu 
konuda yaygõn uğraş veren kişiler değildir. Diğer ülkelerde bu tür personelin eğitimi 
geniş olarak sürdürülmekte, böylece grup çalõşmalarõ ile daha fazla verim elde etmek 
mümkün olmaktadõr. Ülkemizdeki uygulamada en yaygõn olarak görev yapanlar 
masörlerdir. Ayrõca kanuni zorunluluk olarak saha sağlõk görevlileri bulunmaktadõr. 
  

1) Saha Doktorluğu: Resmi spor karşõlaşmalarõ boyunca ortaya çõkabilecek, 
ilk ve ivedi yardõm gerektirebilecek durumlara müdahale etmek üzere bir hekimin 
spor alanõnda bulunmasõ gerekmektedir. Travma riski sporda her zaman vardõr. Bazõ 
spor disiplinleri ise riski daha fazla taşõr. Özellikle mücadele sporlarõ ve diğer bazõ 
yakõn temas gerektiren takõm oyunlarõ bunlar arasõndadõr.  
  

Boks, güreş, Uzak Doğu sporlarõ, futbol, hentbol, buz hokeyi, dağcõlõk, halter 
vb. branşlar travmaya fazlasõyla açõk branşlar arasõnda sayõlabilir. Bu sporlarda 
yaralanmanõn oluş mekanizmasõnõn bilinmesi anatomik olarak belirlenmesine imkan 
sağlar. Ayrõca, tedavi için de değer taşõyan bu konu, saha doktorunun oyunu, 
yarõşmayõ dikkatle izlemesi ve yaralanma anõnõ yakalamasõ ile birlikte büyük kolaylõk 
oluşturur.  
 
 Spor sahasõnda hekimin dikkat etmesi gereken konular şu şekilde ele 
alõnmõştõr: 
 

1. Alanda yaralananõn kaldõrõlmasõ konusunda hata olmasõ kötü 
komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle sedyesiz olarak ağõr yaralõlarõn 
kaldõrõlmamasõ, kõrõk varsa atelleme yapõlmasõ, boyun omurlarõndaki 
travmalarda yatar pozisyonda hasta hareket ettirilmeden başõn 
ekstansiyonda taşõnmasõ önem taşõr.  

 
2. Müsabakadan önce ya da müsabaka içinde ağrõ giderici infiltrasyon 

uygulamasõ, alarm semptomunu ortadan kaldõracağõndan, ilk arõzayõ 
maskeler ve olgunun ciddi boyuta ulaşmasõna neden olabilir.  

 
3. Açõk yaralara saha koşullarõnda sütür konmasõ ciddi enfeksiyonlara yol 

açabilir. Tetanoz sõklõkla karşõlaşõlan bir komplikasyondur.  
 

4. Yaralõ oyuncunun tekrar yerini almasõ için õsrar etmek, yeni bir travma 
tehlikesini davet eder ve olay ağõrlaşabilir. Kõsa bir süre için de olsa bilinç 
yitimi gösterenlerin, yer ve zaman oryantasyonunu yitirenlerin, servikal 
travma sonrasõ vertebralarda kasõlmasõ veya üst ekstremitelerde ağrõsõ 
olanlarõn ve kaburga kõrõğõ olanlarõn oyuna devam etmesi yasaklanmalõdõr.  

 
 Özetle, saha doktoru, spor travmatolojisinin bazõ tuzaklarõnõ bilmeli, tõbbi 
bilgisi sahada bazõ yararlõ ivedi yaklaşõmlar (luksasyon redüksüyonu vb.) yapõlmasõnõ 
ve bazõ hatalardan kaçõnmasõnõ mümkün kõlacak şekilde bilgisini ve becerisini 
geliştirmelidir.  
 

2) Takõm Doktorluğu: Hekimlerin giderek artan bir hõzla spor olgusunun içine 
girişlerinin başka bir örneği, takõm doktorluğudur. Takõm doktorluğu uygulamasõ ve 
sorumluluklarõnõn belirlenmesi hala tartõşma konusudur. İdeal bir durumda, doktorun 
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sorumluluklarõ kulüp ya da organizyonla ilk karşõlaşmasõnda başlar. Kulüp başkanõ, 
antrenör ve üyeler ile ileriki çalõşmalarõn planõnõ yapar. Bazõ durumlar dõşõnda 
sorumluluğu sezon sonunda biter. Sezon içinde ortaya çõkan bazõ yaralanmalar sürekli 
gözlem gerektirebilir. Yaralanmalarõn arkasõndan, maksimum yüklenme gerektiren 
durumlar için önlem alõnmasõ ve bir sonraki sezon için ön çalõşmalarõn 
planlanmasõnda yardõmcõ olmasõ takõm doktorunun sorumluluğudur. Sezon başõ ilk 
değerlendimelerle, sezon sonu durum arasõndaki fark, sporcunun sağlõklõ ve daha iyi 
fiziki uygunluk içinde olduğunu gösteriyorsa, bu doktorun sorumluluğunu yerine 
getirdiğinin en iyi kanõtõdõr. 
 

3) Spor Hekimliği : Sporcu sağlõğõ konularõnda full-time görev yapan 
hekimlik uygulamalarõ yüzyõlõn başõndan itibaren çeşitli ülkelerde görülmektedir. 
Ülkemizde ise, gerek direkt ihtisas, gerekse ilgili diğer alanlarõn (ortopedi ve 
travmatoloji, fiziksel tõp ve rehabilitasyon gibi) çalõşmalarõ ile açõğõ kapatacak şekilde 
gündemde bulunmaktadõr. 

 
2- DÜNYA'DA SPOR HEKİMLİĞİ VE SPORCU SAĞLIĞI 
  

Son yüzyõl içinde sporcu sağlõğõ ve spor hekimliği büyük bir gelişim 
göstermiştir. Özellikle II.Dünya Savaşõ sonrasõ, soğuk savaş döneminde birçok ülke 
gazete, radyo ve tv. gibi iletişim yollarõ ile spora katõlõmõ kitlesel olaya döndürerek, 
bunu popüler hale getirmeye çalõşmõştõr. Burada amaç iki boyutludur: 

 
a- Hem, fiziksel olarak genç yaştakilere spor yaptõrõrken, yarõşma sporu için 

seçme ve yönlendirmede geniş tabana sahip olmak,  
 
b- Hem de, fiziksel aktivitenin bu yaşta benimsenmesi ve ileride sağlõğõ 

koruyucu yönünü gözönüne alarak yetişkinlere alõşkanlõk kazandõrmak. 
Doğal olarak bu gelişim içinde spor hekimliğine duyulan gereksinim 
artmõştõr.  

 
 Spor hekimliğinde çok yönlü bilimsel çalõşmalarda ilk adõm 1911 yõlõnda 
Almanya'da atõlmõştõr. 1912 yõlõnda Oberhof (Almanya)'da ilk resmi Spor Hekimliği 
Kongresi düzenlenmiştir. 14 Şubat 1928'de 11 ülkeden 33 hekim Saint Moritz'de 
Uluslararasõ Spor Hekimleri Birliği�ni kurmuşlardõr. Bu örgüt daha sonra 1952 yõlõnda 
Dünya Sağlõk Örgütü (WHO) ve Uluslararasõ Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafõndan 
Uluslararasõ Spor Hekimliği Federasyonu (FIMS) olarak onaylanmõştõr. FIMS bugüne 
kadar 29 kez uluslararasõ kongreler düzenlemiştir. Spor hekimliği dünyasõndan 
haberleri içeren bir yayõnõ bulunmaktadõr.  
 
 FIMS'in Kuruluş Amaçlarõ:  
 

1- İnsanõn moral ve fiziksel durumunun spora katõlõm ve kondüsyon 
kazanõlmasõ açõsõndan  korunmasõ ve geliştirilmesi,  

 
2- Antrenman ve spora katõlõmõn doğal ve patolojik etkilerinin bilimsel olarak 

araştõrõlmasõ,  
 

3- Spor hekimliği konularõnda uluslararasõ düzeyde bilimsel nitelikte kurs, 
toplantõ, seminer, kongre ve sergiler düzenlenmesi,  
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4- Spor hekimliği ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararasõ ilişkiler 

kurulmasõna zemin hazõrlanmasõ,  
 

5- Spor hekimliği ve ilgili alanlarda bilimsel bilgi akõşõnõ sağlamak amacõyla 
yayõn yapõlmasõ,  

 
6- Spor hekimliğinin tüm dünyada gelişimini sağlamak için, yukarõdaki 

maddelerde anõlan konularda, gerek federasyon olarak tek başõna, gerekse 
uygun birey ve kurumlarla işbirliği yapõlmasõdõr.  

 
 Diğer bir önemli kuruluş ise, Uluslararasõ Olimpiyat Komitesi'nin 1966 yõlõnda 
oluşturduğu Tõp Komisyonu�dur. Bugün birçok ülkede spor hekimliği kurumlaşõrken, 
bazõlarõ eğitimi akademik boyutlarda ele almaktadõr. İtalya, Fransa ve Belçika'da Spor 
Hekimliği 2 - 3 yõl lisans üstü çalõşmalar ile kazanõlan bir uzmanlõktõr. Hollanda'da bu 
süre 4 yõldõr. Finlandiya'da 5 yõllõk ihtisas programõ yürütülmektedir. Fonksiyonel 
anatomi, egzersiz fizyolojisi, antropometri, fizyoterapi, spor travmatolojisi, spor 
kardiyolojisi ve diğer spor bilimleri ile ilgili konularõn yer aldõğõ derslere, 
araştõrmalara katõlan hekimler, daha sonra değişik yerleşim bölgelerinde kurulmuş 
olan sporcu sağlõğõ ya da spor hekimliği merkezlerinde görev almaktadõr.  
 
 Federal Almanya'da tõp öğrencileri fakültede spor hekimliği dersleri 
almaktadõr. Bunun dõşõnda, uzun ve kõsa süreli kurslara katõlõp alõnan belgelerle spor 
hekimliği uygulamalarõna katõlmak mümkündür. Uzmanlõk bir program çerçevesinde 
sertifikasyon şeklinde olmaktadõr. İngiltere�de ise, ayrõ bir uzmanlõk olarak yoktur, 6 
aylõk sürekli bir eğitim ile "Diploma" düzeyinde bir spor hekimliği programõ 
mevcuttur ve bu ücretli bir eğitimdir.  
 
 A.B.D.'nde spor hekimliği konusunda, branşlarõnda spor olgularõna yönelmiş 
uzmanlar çalõşmaktadõr. Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM) Wisconsin 
Üniversitesi ile organik bağõ olan bir kuruluştur. Özellikle egzersiz fizyologlarõnõn 
eğitimi, egzersiz testleri ve egzersiz uygulamalarõ ile ilgili olarak standartizasyon 
çalõşmalarõ yapmaktadõr. Eğitim veren bir kuruluştur. Ancak, A.B.D.'de sporcu sağlõğõ 
uzmanlõğõ lisans programõ ile 5 yõl süren bir yüksekokul öğrenimi ile kazanõlmaktadõr. 
Spor Akademileri içinde yer alan bu kurum "athletic trainer" diye adlandõrõlan 
sporcunun beslenmesi, fiziksel uygunluğu, sakatlõğõ gibi konularla ilgilenen bireyler 
yetiştirmektedir. Antrenman bilgisi konusunda da öğrenim gören bu elemanlar, 
kulüplerin bünyesindeki temel spor adamlarõndandõr.  
 
 Doğu Bloku ülkeleri bu alana en değer verenler arasõndaydõ. Bir dönem Doğu 
Almanya'nõn sporda Rusya ve A.B.D.'ne üstünlüğü, spor bilimlerinin bütünlüğü içinde 
spor hekimliğinin bir uzmanlõk dalõ oluşu ile yakõndan ilgilidir. Rusya'da ise, her 
hekim fakülte sõralarõnda 120 saatlik temel spor hekimliği dersleri almakla bu konuya 
adõmõnõ atõyordu. Eski Çekoslavakya�da 1952 yõlõnda Devlet Sağlõk Örgütü, spor 
hekimliğini uzmanlõk branşlarõ arasõna almõştõr. Bu şekilde sporcularõn sağlõk 
kontrolü, egzersiz ve antrenmanlarõn tõbbi ve pedagojik yönden gözlenmesi, spor 
hijyeni uygulamasõ, ilk yardõmõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve sağlõk için egzersizlerin 
yararõnõ tanõtmada planlõ eğitim gibi hizmetler verilmekteydi. Ayrõca, tõp 
fakültelerinde beden eğitimi zorunlu olduğundan, birer beden eğitimi kürsüsü 
kurulmuştur ve bunlar spor hekimliği kürsüleri ile işbirliği yapmõşlardõr.  
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 Balkan ülkeleri arasõnda spor hekimliği konusundaki işbirliği uzun yõllar 
kopukluklarla süre gelmiştir. 1972 yõlõnda ilk kez Atina' da l. Balkan Spor Hekimliği 
Kongresi düzenlenmiştir. V. Kongre 1981 yõlõnda İzmir�de ve VII. Kongre uzun bir 
aradan sonra 1999 yõlõnda Antalya�da düzenlenmiştir.  
 
 Bulgaristan ve Romanya tõp fakültelerinde spor hekimliği dersleri 
verilmektedir. Bu ülkelerde spor hekimliği örgütü Sağlõk Bakanlõğõ�na bağlõ 
kuruluşlardõr. Ülkenin hemen her yerinde medikosportif dispanserler bulunmaktadõr. 
Yunanistan, cunta döneminde başlattõğõ sporda atõlõm politakasõnõn bir bölümü olan 
spor araştõrmalarõ için spor hekimliği merkezini 1985 yõlõnda kurmuş ve hizmete 
açmõştõr. 
 
3-  TÜRKİYE'DE SPOR HEKİMLİĞİ VE SPORCU SAĞLIĞI 
 
 Ülkemizde spora ilk bilimsel yaklaşõm yüzyõlõn başõnda, 1908 yõlõnda 
Meşrutiyetin kabulü ile Sivil Okullar Beden Eğitimi genel müfettişi olan Selim Sõrrõ 
Tarcan ile olmuştur. Selim Sõrrõ 1908'de İsveç, 1909'da Danimarka, 1910'da 
Almanya'da düzenlenen beden eğitimi kongrelerine katõlmõş, 1912 İsveç Olimpiyat 
Oyunlarõnõ izlemiştir. Olimpiyatlar sonrasõnda yazdõğõ "Spor" adlõ kitapta Osmanlõ 
devletinin spora gösterdiği üvey evlat muamelesini eleştirmiştir.  
 
 1938 yõlõnda 3530 sayõlõ Kanun ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü�ne bağlõ 
olarak kurulan Sağlõk Dairesi Başkanlõğõ 1947, 1948 ve 1949 yõllarõnda ardarda spor 
hekimliği ve sporcu sağlõğõ konularõnda kurslar düzenlemiştir. 1950 yõlõnda Ankara' 
da toplanan Spor Şurasõ�nda, spor hekimliği konusunda yapõlmasõ gerekenler kõsa ve 
uzun vadede olmak üzere ikiye ayõrõlmõş, ancak, öneriler ilgi çekmemiş ve bir 
ilerleme sağlanamamõştõr. 
 
 1966 yõlõnda İstanbul, İzmir ve Ankara'daki Spor Hekimleri Dernekleri 
birleşip Federasyon haline gelmiştir. Aynõ yõl FIMS üyesi olan Federasyon, 1971 
yõlõnda İzmir�de düzenlenen Akdeniz Oyunlarõ öncesinde, uluslararasõ üne sahip 
yabancõ eğiticilerin de görev aldõğõ Spor Hekimliği Temel Kursu düzenlemiştir. 1973 
yõlõnda Sağlõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõğõ Uzmanlõk Tüzüğünde çõkan madde 
gereğince, Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi�nde, bu branşta uzmanlõk verecek 
Türkiye'nin İlk Spor Hekimliği Enstitüsü kurulmuştur. Bu kurum bugüne kadar 9 spor 
hekimliği uzmanõ eğitmiştir. Bu uzmanlõk 2 yõllõk bir program içinde 11 ayrõ rotasyon 
içermekteydi. (Egzersiz fizyolojisi, travmatoloji, iç hastalõklarõ, cerrahi, fizik tedavi, 
KBB, göz, nöroloji, reanimasyon, beyin cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, biyokimya). 
1982 yõlõnda YÖK Kanunu ile kapatõlan bu program, 1990 yõlõnda tekrar açõlarak 3 
yõla çõkarõlmõştõr (6 ay fiziksel tõp ve rehabilitasyon, 6 ay kardiyoloji ve 10 ay ortopedi 
ve travmatoloji rotasyonlarõ). Yabancõ ülkelerde bu konuda çalõşõp diploma alan 
hekimlerin dõşõnda uzman olanlar 22 kişidir. Bu sayõnõn bu denli düşük oluşu 
düşündürücüdür. 1983-1990 yõllarõ arasõnda spor hekimliği direkt olarak alõnan bir 
uzmanlõk olamamõştõr. Ancak travmatoloji, fizyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon 
uzmanlõklarõndan sonra bir yõllõk spor hekimliği eğitimi ile alõnan bir uzmanlõk 
olmuştur. Sağlõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõğõ Sağlõk Şurasõ�nõn Uzmanlõk 
Tüzüğü�ndeki değişikliği ile bu durumun ortaya çõkõşõ spor hekimi yetişmesini 
kõsõrlaştõrmõştõr. Yeni uzmanlõk tüzüğü çalõşmalarõnda uzmanlõk eğitimi süresinin  4 
yõl olmasõ yönünde ilke kararõ alõnmõştõr. Bu durum Avrupa Birliği üyeliği adaylõğõ 
çerçevesinde de uygundur.  
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 Kişisel çabalarla 1969 yõlõnda İstanbul'da sporcu sağlõğõ merkezi kurulmuştur. 
1970�li yõllarda Çapa Tõp Fakültesi�nde spor fizyolojisi konularõnda çalõşmalara 
başlanmõş ve 1991 yõlõnda aynõ kurumda bir sporcu sağlõk merkezi kuruluşu 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 Aslõnda spor sağlõğõ hizmetlerini kapsayan konular, 1938 yõlõndaki 3530 sayõlõ 
Kanun�dan hemen sonra, 1941 yõlõnda 4047 sayõlõ Kanun�da ek olarak belirlenmiş 
bulunmaktadõr. İlk beş yõllõk planda spor sağlõğõ konusunda önlem ya da öneri yok 
iken, daha sonraki planlarda bu konu ele alõnmõştõr. 1973 yõlõnda Gençlik ve Spor 
Bakanlõğõ Çalõşma Komisyonlarõ genelgesi uyarõnca, sporcu sağlõğõ hakkõnda 
sorunlarõn ayrõntõlõ olarak ele alõndõğõ bir rapor hazõrlanmõştõr. V. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ Hazõrlõk Çalõşmalarõ Spor Sektörü Raporu�nda, geçmiş dönemlerin eleştirisi 
yapõlmakta ve yeni dönem için yine özel ihtisas komisyonlarõ kurulmasõ görüşüne yer 
verilmektedir. Böylece, 1983 yõlõnda yeni bir komisyon çalõşmasõ dönemine 
girilmiştir. 1990 yõlõnda yapõlan Spor Şurasõ�nda sporcu sağlõğõ komisyonu konuyu 
oldukça etraflõ şekilde tartõşmõş ve rapor şura kitabõnda yer almõştõr. 
 
 Spor Hekimliği, ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan bir bilim dalõdõr. 
Ülkemizde geçtiğimiz yõllarda spor hekimliğinin gündem maddesi olarak ele alõnmasõ 
için gerekçeler şu şekilde sõralanmõştõr.  
 

a- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 7/70 sayõlõ spor faaliyetlerinin 
tõbbi yönleri konusundaki tavsiye kararõ, 

 
b- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 30/70 sayõlõ spor tesislerinde 

sağlõğa ilişkin tavsiye kararõ, 
 

c- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 27/73 sayõlõ spor hekimliği 
merkezleri kurulmasõna ilişkin tavsiye kararõ, 

 
d- 2 Ağustos 1990 tarih ve 20593 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan 

Tababet Uzmanlõk Tüzüğü değişlikliği, 
 

e- 3289 sayõlõ Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkõndaki Kanun'un 2�nci maddesinin (g) fõkrasõna 
istinaden sağlõk eğitimi veren kuruluşlara düşen görevler, 

 
f- 3461 sayõlõ kanunun 10�ncu maddesi, 

 
g- Tõbbi Deontoloji Nizamnamesi�nin 13�ncü maddesine istinaden 

hekimlerin bilgi ve tecrübe sahibi olmadõklarõ konularda teşhis ve 
tedavi yapmamalarõ gerektiği, 

 
h- Dünya Sağlõk Örgütü'nün sağlõğõ; "bedensel, ruhsal ve toplumsal 

yönden eksiksiz durum" şeklinde tanõmlamasõ ve herkesin mümkün 
olan en yüksek sağlõk düzeyine erişmesinde spor faaliyetlerine katkõda 
bulunmasõ, 
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i- Sağlõk Bakanlõğõ Yüksek Sağlõk Şurasõ�nõn spor hekimliğini İhtisas 
Tüzüğü�ne almasõ,  

 
j- Üniversitelerarasõ Kurul�un spor hekimliğini Doçentlik bilim dallarõ 

arasõna almasõ.  
 
 Bugün, Ege, Uludağ, Gülhane Askeri Tõp Akademisi (GATA), Ankara, 
İstanbul, Akdeniz, Kayseri, Osman Gazi, Elazõğ ve Atatürk Üniversitelerinde spor 
hekimliği bilim dallarõ bulunmakta ve yaklaşõk 10 araştõrma görevlisi uzmanlõk 
programõna devam etmektedir. Yine de bu sayõ, ülkemiz sporcu sağlõğõna hizmet 
götürecek yeterlilikte değildir.  

 
Avrupa Birliği�ne üyelik adaylõğõ çerçevesinde spor hekimliği uzmanlõğõ, Türk 

Tabipler Birliği ve  Sağlõk Bakanlõğõ nezdinde çalõşmalar yürüten Uzmanlõk 
Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) tarafõndan ele alõnmaktadõr. Ancak, 
Avrupa ülkelerindeki gibi spor hekimliği uzmanlõğõ için bir kurumlaşma (board) 
gerçekleştirilememiştir.  Buna rağmen UDKK çalõşmalarõna paralel olarak, Türkiye 
Spor Hekimleri Derneği, rotasyonlarõn güncelleştirilmesi amacõyla bir çalõşma 
yapmaktadõr ve Sağlõk Bakanlõğõ Yüksek Sağlõk Şurasõ�nda görüşülmek üzere yeni bir 
rapor hazõrlamõştõr. İleride gündeme gelmesi olasõ Avrupa Spor Hekimliği Kurumu 
(board)�nun ön hazõrlõğõ gerçekleştirilmiş olacaktõr.  
 
 
4- TÜRKİYEDE SPORCU SAĞLIĞI KONUSUNDA HUKUKİ 

DÜZENLEMELER 
 
 Spor basõnõnda yer alan güncel sporcu sağlõğõ sorunlarõ, zaman zaman 
dikkatleri bu konu üzerine yoğunlaştõrmaktadõr.  
 
 Aslõnda hemen her zaman var olan ve ancak elit bir sporcunun yaralanmasõ 
durumunda basõnda yer alan bu olaylarõn kamuoyunda ele alõnõşõ ile kanun 
koyucularõn bakõşõ arasõnda önemli farklõlõklar bulunmaktadõr. Sporcu sağlõğõnda, 
gerek hizmetin sunulmasõ açõsõndan yetişmiş eleman ve kurumlarõn yetersizliği, 
gerekse sosyal güvenceler yeterince irdelenmemektedir. En başta Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü  ve Sağlõk Bakanlõğõ olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlara 
hukuki boşluklarõn doldurulmasõ açõsõndan önemli görevler düşmektedir..  
 
 1900'lü yõllarõn başõndan itibaren spor hekimliği kavramõ gündemde 
bulunmaktadõr. Ülkemizde ise, 1940 'lõ yõllardan beri sporcu sağlõğõ konusu çeşitli 
kurum ve kişilerce ele alõnmaktadõr. Basõna yansõyan her sporcu ölümü veya yõldõz 
sporcu sakatlanmasõ sonrasõnda sporcu sağlõğõ tekrar irdelenmeye başlanmaktadõr. 
Ancak, sporcu sağlõğõ hizmetinin yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik çabalarõn oldukça 
sõnõrlõ kaldõğõ görülmektedir. Uzunca bir süredir ülkemizde sporcu sağlõğõ hizmeti 
verecek birimler oluşturulmaya çalõşõlmaktadõr. Bu birimlerin bir kõsmõ oldukça 
detaylõ araç donanõmõna sahiptir. Ancak, beden eğitimi dersi veren öğretmenin sağlõk 
bilgisinden, antrenörlerin ilkyardõm ve sakatlõk önlenmesi konusundaki birikimlerine, 
saha sağlõk görevlilerinin çantalarõndan, ambulans donanõmõna kadar sporcuya 
antrenman ve yarõşma koşullarõnda yardõmcõ olacak birçok nokta atlanmaktadõr.  
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5- SPOR, EĞİTİM, SAĞLIK 
 
 Spor, eğitim ve sağlõk Devletin güvencesinde olmasõ gereken toplumsal 
kurumlar arasõnda anõlmakta ve Anayasa'da yer almaktadõr. Tümü bakanlõk düzeyinde 
ele alõnan bu kurumlarõn bütçeden aldõklarõ paylar yetersizdir. Bazõ çevreler, sporun 
bir üstyapõ kurumu olduğunu düşünmektedirler. Eğitim ve sağlõğõn öncelikli 
olduklarõnõ kabul edenlerin güncel perspektifte gözönünde bulundurmadõklarõ nokta, 
sporun hem eğitimde, hem de sağlõğõn korunmasõnda önemli bir unsur olduğudur. 
Epidemiyolojik olarak kanõtlandõğõ üzere her yaştaki bireylerin sağlõğõnõn korunmasõ 
ve geliştirilmesinde egzersizlerin önemli yeri bulunmaktadõr. Ayrõca spor, çocuk ve 
gençlerin sağlõklõ büyüme ve gelişmesi için önemli bir etkendir. 
 
 Sporcu sağlõğõ hizmetinin sorunlarõ ve bunlarõn çözümü için gerekli hukuki 
düzenlemeleri dört başlõk altõnda toplamak mümkün görünmektedir:  
 
 a) İnsangücü  
 b) Hizmetin Sunulmasõ 
 c) Doping  

d) Sosyal güvenceler  
 
 a) İnsangücü ve İstihdam 
 
 Sporcu sağlõğõ, yalnõzca teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulmasõ ile sõnõrlõ 
değildir. Koruma, ilk yardõm ve rehabilitasyon konularõ da bu başlõk altõnda 
düşünülmelidir. Dolayõsõyla, yalnõzca hekimler değil, ilgili her meslek grubunun 
uygun bilgilerle donanõmõ ve uygulama becerisi geliştirmesi hedeflenmelidir. 
Hekimlik açõsõndan konuya bazõ açõlõmlar getirmek gerekirse, sporcu sağlõğõ konusu 
multidisipliner çerçeve içerisinde birçok uzmanlõk dalõnõ ilgilendirmektedir. Bunlar 
arasõnda spor hekimliği, fiziksel tõp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji başta 
gelmektedir. Ülkemizde, uzmanlõk ünvanõ almõş spor hekimi sayõsõ 10, yoğun biçimde 
spor cerrahisi ile ilgili ortopedi ve travmatoloji uzmanõ sayõsõ 30, sportif 
rehabilitasyon ile igili fiziksel tõp ve rehabilitasyon uzmanõ sayõsõ ise 15 kadardõr. 
Ayrõca, diğer uzmanlõk alanlarõnda olup (cerrahi ve dahili tõp dallarõ), sporcu sağlõğõ 
konusunda araştõrma ve yayõn yapanlarõn sayõsõ son derece sõnõrlõdõr. Bu arada, 
pratisyen hekim olup çeşitli kurslara katõlan ve spor hekimliği nosyonu alanlarõn 
sayõsõ 600 kadardõr.  
 
 Ülkemizde lisanslõ olarak spor yapanlarõn sayõsõnõn 550.000 (futbol dahil) 
kadar olduğu ve her 10.000 sporcuya bir uzman hekimin düştüğü tahmin 
edilmektedir. Bunun da, ülke geneline dağõlõmõnõn çok verimli olmayacağõ ortadadõr.  
 
 Hekimlerin eğitim ve istihdam sorunlarõ ayrõ bir boyut oluşturmaktadõr. 
Henüz, sporcu sağlõğõ ile ilgili uzman hekim sayõsõ sõnõrlõ olduğundan çeşitli sağlõk 
kurumlarõnda istihdam mümkün olabilmektedir. Kurumda sunulan sağlõk hizmetinin 
dõşõnda, örneğin, kulüplerde herhangi bir yapõlanma mevcut değildir. Bazõ büyük 
kulüplerin sporcu sağlõğõ konusunda yatõrõmlarõ bulunmaktadõr. Bu uygulamaya zemin 
oluşturacak herhangi bir hukuki düzenleme bulunmamaktadõr. Oysa, işyeri hekimliği 
uygulamasõna benzer bir model ile profesyonel sporcularõ olan kulüplerin hekim ve 
sağlõk personeli istihdamõ zorunlu tutulabilir. Bu konu mevzuatta oldukça muğlak bir 
ifade ile yer almakta ve bağlayõcõ bir hüküm içermemektedir.  
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Müsabakalarda hekim bulunmasõ zorunluluğu yoktur ve bu işlem sağlõk 
memurlarõ ile yapõlmaktadõr. Bu personelin, hasta taşõma konusunda bile yeterli bir 
eğitim almadõklarõ, çoğunun ancak yara bakõmõ yapacak bilgiye sahip olduğu 
görülmektedir. Bu çeşit personelin alõmõ, eğitimi ve meslek uygulamalarõna ilişkin 
yönetmeliklerin gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi bir zorunluluktur. Çoğu ani 
ölümlerin sahada olduğu düşünülürse, iyi eğitim alõndõğõnda bu meslek grubunun bu 
tür istenmeyen durumlarda belkide hayat kurtarõcõ olabileceği hatõrlanmalõdõr.  
 
 Sporcu sağlõğõnda önemli meslek alanlarõnda birisi de, spor 
fizyoterapistliğidir. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Yüksekokulu�nda 1972�den beri lisans, 1998 yõlõndan itibaren lisans üstü düzeyde 
verilen derslerle spor fizyoterapistliği ülkemiz sporcu sağlõğõ meslek alanlarõ içerisine 
yerleştirilmeye çalõşõlmaktadõr. 1999 yõlõnda Spor Fizyoterapistleri Derneği 
kurulmuştur. Uluslararasõ Futbol Federasyonu (UEFA), takõmlarda spor fizyoterapisti 
bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Birçok ülkede tüm spor dallarõnda spor 
fizyoterapistleri sporcu sağlõğõ ekibinde yer almaktadõr. Ülkemizde henüz sayõca az 
olan spor fizyoterapistlerinin (30 kişi) görev alanõnõ masörler doldurmakta ve yetkileri 
olmayan uygulamalar yapmaktadõrlar. İstanbul Olimpiyat Oyunlarõ ve Avrupa 
Birliği�ne üyelik adaylõklarõ çerçevesinde spor fizyoterapistlerinin görev, yetki ve 
sorumluluklarõ tanõmlanarak ilgili alanlarda görev almalarõnõn sağlanmasõ, çağdaş bir 
uygulama olacaktõr. 
 
 Masörler, sporun vazgeçilmez sağlõk elemanlarõ grubunu oluşturmakla 
birlikte, denetimsiz bir uygulama içindedirler. Yetki ve sorumluluklarõ daha önceleri 
tam olarak çizilmeyen bu meslek grubunda, şüphesiz diğer meslek alanlarõnõn 
uygulamalarõna taşmadan görev yapanlar bulunmakla birlikte, bir kõsõm masörlerin 
cesur bir şekilde teşhis koyup tedavi uygulamalarõ yaptõklarõ bilinmektedir. Bu meslek 
grubu için eğitim (sertifikasyon) programlarõnõn gözden geçirilmesi, meslek içi eğitim 
uygulamalarõ yapõlmasõ, yetki ve sorumluluklarõna ilişkin hukuki düzenlemelere 
gidilmesi gerekmektedir. 1999 yõlõnda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlõk 
Yüksek Kurulu�nun çalõşmalarõyla Spor Masörü Yönetmeliği çõkarõlmõş ve 
uygulamaya konulmuştur. 
 
 Masörlük uygulamalarõnõn yüksekokul düzeyinde bir eğitimle öğrenilmesi 
konuya en radikal çözüm olacaktõr. Özellikle, A.B.D. örneğinde olduğu gibi (athletic 
trainer = kaba bir tanõmla sporcu sağlõğõna özelleşmiş fizyoterapist) bazõ ara meslek 
gruplarõnõn oluşmasõ sağlanabilir. Benzer bir düşünceyle ilk uygulama Hacettepe 
Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu tarafõndan başlatõlmõştõr. 
ÜIkemizdeki bir farklõ durum ise, fizyoterapi yüksekokularõnõn varlõğõdõr. Bu nedenle 
A. B. D. örneğinde olduğu gibi bizdeki mezunlarõn fizyoterapi uygulamasõ yapmasõ 
mümkün değildir. Yine de bu grubun (sporcu sağlõk teknisyeni) zaman içinde önemli 
bir fonksiyon kazanacağõ hissedilmektedir. Böyle bir meslek alanõnõn 657 sayõlõ 
Devlet Memurlarõ Kanunu�nda bir hizmet sõnõfõ içinde anõlmasõnõn sağlanmasõ 
gerekmektedir. Öte yandan, fizyoterapistin sporcu sağlõğõndaki yadsõnamaz yerinin 
daha netleşmesi ve bu meslek grubunun da personel istihdamõnda önemle dikkate
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alõnmasõ sağlanmalõdõr. Sporcu beslenmesi konusunda hizmet veren diyetisyenlerin ve 
spor psikolojisi konusunda görev yapan psikologlarõn da eğitimleri ve istihdam 
edilmeleri için hukuki düzenlemeler gerekmektedir. Sporcu beslenmesi konusunda 
çalõşan personel sayõsõ son derece sõnõrlõdõr. Spor psikologlarõnõn sayõsõ ise daha da 
azdõr. Bu iki alanõn güncel gelişmeler doğrultusunda desteklenmesi için meslek 
kuruluşlarõna, üniversitelerin ilgili bölümlerine, spor kulüpleri ve spor teşkilatõna 
görevler düşmektedir. 
 
 Yabancõ sporcu ve antrenörlerin Türkiye'de çalõşabilmeleri bazõ hukuki 
düzenlemelerle mümkün olabilmektedir. Ülkemizde bir çok kulüp, masör adõ altõnda 
yabancõ (özellikle eski demir perde ülkelerinden) hekimleri çalõştõrmaktadõrlar. 1219 
sayõlõ Tababet ve Şuabatõ San�atlarõ Tarzõ İcrasõna Dair Kanun ve Türk Tababet 
Tüzüğü�ne göre ülkemizde bu mesleğin icra edilebilme hakkõ, ancak Türk tõp 
fakültelerinden mezun olmuş hekimlere verilmektedir. Belki hastanõn hekimini seçme 
hakkõ ya da hedeflenen Avrupa Birliği�ndeki üyelik çerçevesinde mesleklerin eşdeğer 
kabul edilmesi ve serbestçe uygulanmasõ gibi gerekçelerle ülkemiz sõnõrlarõ içinde 
yabancõ hekimlerinin çalõşmasõnõn mümkün olabileceği akla gelebilir. Bu konu, başta 
Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ ve Sağlõk Bakanlõğõ olmak üzere, ilgili birçok 
bakanlõğõ ilgilendirmektedir. Daha kötüsü, bu şekilde çalõşanlarõn ucuz başarõ ve 
kazanç uğruna doping dahil her türlü farmakolojik yöntemi denedikleri ve birçok spor 
yapan gencimizin bu uygulamalardan çare umduklarõ görülmektedir.  
 
 Özetle; saha ve kulüp hekimliği kavramlarõ kurumsallaşmalõ ve zorunlu hale 
getirilmelidir. İlgili diğer meslek alanlarõnõn sporcu sağlõk ekibinde görev almalarõna 
ilişkin düzenlemeler yapõlmalõdõr.  
 
 b) Kurumlar 
 
 Spor açõk ve kapalõ mekanlarda yapõlmaktadõr. Antrenman için ayrõlan süre 
her zaman yarõşma süresinden daha uzundur. Ancak ciddi yaralanmalarõn daha çok 
yarõşmalar sõrasõnda olduğu bilinmektedir. Bu yüzden yarõşma sõrasõnda bir ambulans 
ve görevli bulundurulmasõ zorunlu tutulmaktadõr. Her spor dalõnõn yarõşma 
düzenlemesi farklõ kalõplarda gerçekleşmektedir. Bazen bir ambulans ve personel 
yeterli olamamaktadõr. Spor dalõnõn relatif risk düzeyine, katõlan sporcu sayõsõna, en 
yakõn sağlõk kurumuna uzaklõğõna v.b. sayõlabilecek daha birçok faktöre bağlõ olarak 
muhtemel problemlerde müdahale edecek ekiplerin standartlaştõrõlmasõ 
gerekmektedir. Nasõl ki, bir müsabaka organizasyonunun hakem ve personel sayõsõ 
katõlan sporcu sayõsõna göre belirlenmekteyse, sağlõk ekiplerinin de aynõ şekilde 
komposizyonu sağlanmalõdõr.  
 
 Sedye, ambulans, ambulans donanõmõ, sağlõk çantasõ, sağlõk odasõ konunun 
diğer önemli detaylarõ arasõndadõr. Ambulansõn bir hasta taşõma aracõndan çok, 
gerektiğinde müdahale yapõlabilecek bir yaşam kurtarõcõ araç olarak bulundurulmasõ, 
hastaneye yol alõrken, telsiz ile iletişim kurularak acil servise hastanõn durumu 
hakkõnda bilgi verilip, ekibin hazõrlõklarõnõn yönlendirilmesinin sağlanmasõ çağdaş 
uygulamalardõr. Bunlar aslõnda sağlõk sistemimizi tümden ilgilendiren sorunlardõr ve 
maalesef durum genel sorunun spora yansõmasõndan ibarettir.  
 
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 1980'li yõllarõn ortalarõnda başlattõğõ bir 
uygulamayla açõlan dört sporcu sağlõk merkezi (Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa) 
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performans sporu yapan gençlere hizmet vermektedir. Bu merkezlerin işleyiş 
açõsõndan bazõ sõkõntõlarõ bulunmaktadõr. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü�ne veya tõp 
fakültesine bağlõ olmak gibi farklõ uygulama sorunlarõ, personel alõmõndaki 
kriterlendirmelerin net olmayõşõ, federasyonlarla ilişkilerinin istenildiği düzeyde 
gerçekleşmeyişi akla ilk gelen durumlardõr. Merkezlerin, aday milli sporcular başta 
olmak üzere, hizmet sunacağõ sporcu kesimine daha verimli olabilmesi için 
uygulamalarõn standardizasyonu gerekmektedir. Bu konu, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü�nün Sağlõk Yüksek Kurulu�nun komisyon çalõşmalarõ çerçevesinde 
ciddiyetle ele alõnmakta ve merkezlere bir statü getirilmeye çalõşõlmaktadõr. Bu 
statüde personel ihtiyacõnõn ve bütçenin yõllõk hedeflerinin işleyiş biçiminin 
belirlenmesi gerekmektedir.  
 
 Yukarõda bahsedilen merkezlerin dõşõnda, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri�nin 
sporcu sağlõk birimlerinde, başta lisans muayenesi olmak üzere çeşitli hizmetler 
sunulmaktadõr. Bu merkezlerde çalõşan personelin seçimi, hizmet içi eğitimi, bu 
birimlerin donanõmõ ve muayenelerin güncel gelişmeler õşõğõ altõnda 
standartlaştõrõlmasõ gerekmektedir. Özellikle, spora yeni başlayan gençlerin lisans 
muayenelerinde izlenen yolun, genel geçer bir çerceveye oturtulmasõ zorunluluğu 
bulunmaktadõr. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlõk Yüksek Kurulu bu konuda 
bir Sağlõk Karnesi geliştirmiş bulunmaktadõr.  
 
 Okul, kulüp ve gençlik ve spor il müdürlüklerinin dõşõnda, bazõ özel 
kuruluşlarõn spor salonlarõnda çeşitli spor aktiviteleri düzenlenmektedir. Gerek okul, 
gerekse özel kuruluş salonlarõnda sağlõk düzenlemelerine ve uygulamalarõna ilişkin 
bir yönetmelik yoktur. Özel kuruluş salonlarõnda sağlõk dolabõ olmasõ ve muayene 
zorunluluğu yer almakla birlikte daha ayrõntõlõ açõklamalara rastlanmamaktadõr.  
 
 Bir başka kurum örneği, sporcu eğitim merkezleridir. Bu merkezlerden güreş 
spor dalõnda hizmet eden ve 12-16 yaş ergen grupdaki gençleri barõndõran bu yerlerin 
çok önemli sorunlarõ bulunmaktadõr. Bu sorunlar fiziksel sağlõktan çok, ruhsal ve 
sosyal problemler yönündedir. Sayõlarõ 13 olan bu merkezlerde görevli uzman 
personelin, kriterlendirilmesi,  verimliliği araştõrõlmalõ ve bir denetleme mekanizmasõ 
geliştirilmelidir. Ayrõca, bu merkezlerin daha sağlõklõ biçimde işletilmeleri için önlem 
alõnmalõdõr. Sporcu sağlõk merkezleri sayõ ve donanõm olarak geliştirilmeli, çalõşan 
personeli eğitimli ve uzman olmalõdõr. 
 
 c) Doping 
 
 Doping sorunlarõ çeşitli platformlarda ele alõnmõştõr. Ülkemizdeki boyutlarõ 
sayõsal olarak ifade edilmemekle birlikte ciddiyeti giderek artan bir sorun olarak kabul 
edilmektedir. Bu konu, Doping Kontrol Merkezi ve Dopingle Mücadele Vakfõ 'nõn 
dõşõnda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlõk Yüksek Kurulu�nun bir alt 
komisyonunda (Anti-Doping) incelenmiştir. Hukuki düzenlemeler için, antidoping 
propaganda, cezai yaptõrõmlar üzerine çalõşõlmaktadõr. Doping örneği toplama 
konusunda bağõmsõz bir organ meydana getirilmelidir. Bağõmsõz Doping Numune 
Toplayõcõlarõ olarak isimlendirilebilecek bu grup, her türlü baskõ ve etkiden uzak 
çalõşabilmelidir. Federasyonlarõn doping uygulamalarõ uluslararasõ federasyonlarõn 
önerdikleri ölçülerde gerçekleştirilmelidir. Doping özelinde ancak sağlõk genelinde 
federasyonlarõn yalnõz sağlõk değil tüm kurullarõnõn oluşturulmasõ ve çalõşmasõ 
belirlenmelidir. Özellikle, sağlõk kurullarõnõn çalõşma şekli hiçbir zaman istenildiği 
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yönde olamamõştõr. Bu konuda Sağlõk Yüksek Kurulu, federasyonlarla işbirliği 
yaparak bir yönerge hazõrlamõş, ancak yürürlüğe girmemiştir. En önemlisi, ülkemizde 
doping konularõnõ ele alan bir üst kuruluş olmalõdõr. Dopingle Mücadele Üst Kurulu 
olarak anõlabilecek bu kuruluş, bağõmsõz bir şekilde oluşmalõ ve konuyu her yönüyle 
ele alacak yetkide olmalõdõr.  

 
d) Sosyal Güvenceler  
 
Profesyonel futbol kulüplerindeki sporcularõn sosyal güvenlik ve özel sağlõk 

sigortasõndan yararlandõklarõ bilinmektedir. Bazõ spor dallarõnda da (voleybol, 
basketbol gibi) özel sağlõk sigortasõ sistemi kullanõlmaktadõr. Zayõf olunan nokta, daha 
çok amatör sporcularõn güvencesidir. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 
Konfederasyonu gibi bazõ kuruluşlarõn yaptõklarõ kõsmi destekler, çoğu zaman bir iyi 
niyet ölçüsünde kalmakta ve gerçek sorunu çözebilmekten öteye gidememektedir. 
Anne, babasõ emekli sandõğõ mensubu olan sporcularõn, çeşitli hastanelerden 
yararlanmalarõ söz konusu olabilmektedir. Birçok amatör sporcunun SSK güvencesi 
bulunmaktadõr. Ancak, bu kurumlardan alõnan hizmet sporcu sağlõğõ için özel 
olamamaktadõr. Bu nedenle, sporcularõn direkt olarak sporcu sağlõk merkezlerinde 
hizmet alabilmeleri için, sporcu sağlõk sigortasõ sisteminin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Öte yandan, sporculara özel bir sosyal güvence sistemi 
geliştirilebilmesi teknik olarak zordur. Milli sporcular için halen yürürlükte olan 
fonlardan destek olunabilmesi için mevzuat geliştirilebilir. Sosyal güvencelerle ilgili 
kesin çözümün, ülkemizin genel bir sorunu olan sosyal güvenlik sorunun çözümüyle 
gerçekleşebileceğine inanõlmaktadõr. Buna paralel olarak, genel sağlõk hizmetlerinin 
iyileştirilmesi sporcu sağlõğõ konusuna katkõda bulunacaktõr.  
 
6- SONUÇ 
  

Sporcu sağlõğõ konusunda hissedilen eksiklerin giderilmesi için mevcut hukuki 
düzenlemelerin güncelleştirilmesi ve denetleme mekanizmalarõnõn etkili duruma 
getirilmesi gerekmektedir.  
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 

BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE İSTANBUL OLİMPİYATLARI 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

 
FİNANS 

ALT İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 
 
 
 
1- GİRİŞ 
 
 Sağlõklõ nesiller yetiştirmenin gereklerinden olan spor, ülkemizde henüz 
hakettiği önem ve anlama ulaşamamõştõr. Spor sistemimiz çağdaş ölçüler düzeyinde 
değildir. 
 
 Ülkemizde spora kamu sektörü, özel sektör, yerel yönetimler ve spor kulüpleri 
yatõrõm yapmaktadõr. Kamu sektörü yatõrõmlarõnda kaynaklar yetersizdir. Mevcut 
kaynaklar da etkin, verimli ve rasyonel kullanõlamamaktadõr. 
 
 VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõ çerçevesinde kurulan 
�Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatlarõ ÖİK Raporunda� finansman 
konusunda yapõlacak yeni bir teşkilatlanmanõn, yeniden yapõlandõrõlmasõ düşünülen 
gençlik ve spor faaliyetlerine dinamizm kazandõracağõ konusu önem arzetmektedir. 
  
3- MEVCUT DURUM 
 
Türkiye�de uzun yõllar genel bütçeden spora yeterli ödenek ayrõlmamõştõr (Tablo 1). 
 
TABLO-1 :     Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�ne Konsolide Bütçeden 

      Ayrõlan Kaynak (1990-1999) 
 

YILLAR AYRILAN KAYNAK (MilyonTL.) (*) 
1990 133.058 
1991 230.356 
1992 459.892 
1993 732.967 
1994 1.445.500 
1995 1.953.270 
1996 4.454.400 
1997 8.327.201 
1998 15.355.801 
1999 24.593.501 

Kaynak: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
(*) GSGM�ne devlet bütçesinden ayrõlan ödenek yõl içerisinde Spor-
Toto ve diğer fon gelirleri ile artõş göstermektedir. 
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 Spora halen; 
 

- Genel ve Katma Bütçe�den, 
- Spor-Toto-Loto gelirlerinden, (Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü 

gelirlerindeki azalma nedeniyle son yõllarda iflas noktasõna gelmiştir) 
- Türk Sporunu Teşvik Fonu�ndan, 
- Akaryakõt Tüketim Fonu�ndan, 
- 3418 sayõlõ Eğitim Gençlik ve Sağlõk Hizmetleri Vergisinden, 
- 3558 sayõlõ Kanunla değişik 39/(a) ve (b) bentleri hükümlerinden, 

 
kaynaklar aktarõlmaktadõr. 
 
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü katma bütçeli, il müdürlükleri özel 
bütçelidir. Bu bütçe yapõlarõ, müsabaka gelirleri, spor tesislerinin işletme gelirleri, 
reklam gelirleri düşünülerek oluşturulmuştur. Ancak, düşünülen bu gelirler 1930�lu 
yõllardan bu yana yeterli olmamõş, katma bütçeli ve özel bütçeli spor teşkilatõna 
sürekli genel bütçeden aktarma yapõlmõştõr. 1986 yõlõndan itibaren yukarõda belirtilen 
fonlardan spora önemli kaynaklar aktarõlmõş, bu imkan tesislerde önemli bir atõlõm 
yaratmõş ve bazõ branşlarda özellikle de ferdi branşlarda şampiyonluklar elde 
edilmeye başlanmõştõr. Ancak, son yõllarda fonlarõn bütçe kapsamõna alõnmasõ ve 
kaynaklarõn kõsõlmasõ sporumuzu yine finansal yetersizlik ile karşõ karşõya getirmiştir. 
Bu arada, siyasi otoritenin inisiyatifinde olan fonlardaki kaynaklarõn tahsis ve 
dağõtõmõnõn ihtiyaca uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu mali sõkõntõya 
ek olarak, 1991 yõlõndan bu yana stadlarõn futbol kulüplerine kiraya verilmesi, 1998 
yõlõndan bu yana da başta büyük stadlar olmak üzere intifa hakkõnõn kulüplere 
devredilmesi ile spor teşkilatõ çok önemli gelir kayõplarõna uğramõştõr. Bir yandan öz 
gelirler azalõrken, diğer yandan bütçe yetersizlikleri spor teşkilatõnõ mali çõkmaza 
sokmuştur. 
 
 1992 yõlõnda çõkartõlan 3796 sayõlõ İstanbul Kentinde Yapõlacak Olimpiyat 
Oyunlarõ Kanunu�na göre, talih oyunlarõndan (Milli Piyango, At Yarõşlarõ), konut 
fonundan, bütçeden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden Olimpiyat 
Oyunlarõ Hazõrlõk ve Düzenleme Kurulu�na önemli miktarlarda kaynak 
aktarõlmaktadõr. Ancak, bu kaynağõn spor yatõrõmlarõna dönüştürülmesinde Olimpiyat 
Komitesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasõnda işbirliği yoktur. 
 
4- MEVCUT DURUMUN ISLAHI 
 

a- 3289 sayõlõ Kanun�un 14�ncü maddesinde hükme bağlanan belediyeler ile 
il özel idareleri bütçelerinden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine 
aktarõlmasõ gereken paylarõn temini, Kanun�da belediyeler yönünden 
teşvik sistemini içeren bir düzenlemeyle sağlanmalõdõr. 

 
b- Yine, 3289 sayõlõ Kanun�un 26�ncõ maddesinde yer alan ve 

uygulanamayan işçi sayõsõ 500�den fazla olan kuruluş ve fabrikalarõn tesis 
yapma ve antrenör bulundurma hükmü de teşvik sistemi ile yeniden 
düzenlenmelidir. 
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c- Belediyelerin şehir planlarõnõ hazõrlarken, spor tesislerine tahsis edecekleri 
yerlerin tespitinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü�nün görüş ve 
teklifleri esas alõnmalõdõr. 

 
d- Toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, eğitim 

kurumlarõ ile fabrika projelerine mutlaka spor alanõ ve tesisi konulmasõ 
zorunlu hale getirilmelidir. 

 
e- Spor sistemi özerk bir anlayõşla yeniden yapõlandõrõlmalõ, özerk ve 

bağõmsõz spor teşkilatõ, finans kaynaklarõnõ objektif, sistemli, etkin ve 
verimli kullanmalõdõr. 

 
f- Sporun geniş kitlelere yaygõnlaştõrõlmasõ bir Devlet politikasõ olarak 

toplumun her kesiminde ve kurumunda öncelikli hale getirilmelidir. 
Sporun kitlelere yaygõnlaştõrõlmasõ, toplumda spor bilincinin geliştirilmesi 
sporda finans sorununun çözümüne en önemli katkõdõr. 

 
g- Spora sağlanan tüm kaynaklar bir havuzda toplanmalõ, bu kaynaklar 

yeniden yapõlandõrõlacak bağõmsõz ve özerk spor teşkilatõ tarafõndan makro 
hedeflere ve yõllõk programlara göre kullanõlmalõdõr. 

 
5- YENİ FİNANS KAYNAKLARI 
 

a- Futbol Federasyonu gelirlerinden amatör sporlara kaynak aktarõmõ 
amacõyla Federasyon bütçesinin yüzde 5�inin tahsisi için gerekli hukuki 
düzenleme yapõlmalõdõr. 

 
b- Spor kulüpleri ve sponsorluk kanunlarõnõn biran önce yürürlüğe konulmasõ 

için çaba gösterilmeli, sponsorluk yapacak kurum ve kuruluşlar 
özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Sponsorluk konusunda, reklam 
şirketlerinden de geniş ölçüde yararlanõlmasõ düşünülmelidir. 

 
c- Spor kulüplerinin hõzla şirketleşmeleri ile öz sermaye-borçlanma 

dengesinin sağlanmasõ sonucunda sağlam bir yapõya gidilebilir. Hisse 
senedi satõşõ ile; halka açõlmalarõ, tahvil ihraç edebilmeleri ve diğer kredi 
olanaklarõndan yararlanmalarõ kolaylaşacaktõr. Özellikle, spor kulüplerinin 
futbol branşlarõ için bu konu aciliyet arzetmektedir. 

 
d- Yerel yönetimlerin spora ayõrdõklarõ kaynaklarõn attõrõlmasõ için teşvik 

tedbirleri uygulanmalõdõr. 
 

e- Gençlik ve Spor Teşkilatõ bütçesinden spor amaçlõ vakõf ya da kuruluşlara 
kaynak aktarõmõ hukuki düzenlemelerle önlenmelidir. 

 
f- Devlet denetiminde olan elektrik faturalarõ, trafik cezalarõ, pasaport ve 

benzeri konularda belirli bir yüzde oranõnõn spora tahsisi sağlanabilir. 
 

g- Plaka ve otomobil ruhsat işlerinden belirli bir kesintinin spora aktarõlmasõ 
sağlanabilir. 
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h- Ayrõca, spor malzemeleri ve maddeleri sektörü, medya sektörü, yayõncõlõk 
ve reklam sektörü, eğlence sektörü, turizm sektörü, talih oyunlarõ ve 
ulaşõm sektöründen spor ve gençlik payõ adõ altõnda belirli oranlarda 
aktarma sağlanabilir. 

 
i- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan spor tesislerinin 

işletme prensiplerine uygun olarak işletilebilmesi için gerekli mevzuat 
düzenlemeleri yapõlmalõdõr. 

 
 
6- REORGANİZASYON 
 

Sporumuzun idari yapõsõ yeniden düzenlenmeli, özerk ve demokratik bir 
yapõya kavuşturulmalõ, etkinlik, verimlilik ve performans çalõşmalarõ yapõlmalõ, spor 
altyapõsõna ilişkin radikal düzenlemelere gidilmelidir. 
 
 Federasyonlar idari ve mali özerkliğe kavuşturulmalõdõr. 
 
 Sporda devlet politikasõ oluşturulmalõ, özerk spor teşkilatõ, bu politikaya 
uygun hedefler ve planlar tayin etmeli, tek havuzda toplanacak kaynaklar, bu 
hedeflerin ve programlarõn gerçekleşmesi amacõyla etkin, verimli ve rasyonel 
kullanõlmalõdõr. 
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE İSTANBUL OLİMPİYATLARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
 

TOPLUMDA ÇAĞDAŞ SPOR BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI 
ALT İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
1- GİRİŞ 
 

Son yõllarda dünya genelinde görülen çağdaş ve teknolojik yönelimler etkisini 
her alanda göstermektedir. Spor alanõ da bu değişimlerden olumlu ve olumsuz 
etkilenmekle birlikte, toplumun spordan beklentileri her zaman olumlu olmaktadõr. Bu 
nedenle çağdaş spor, kişilerin ve toplumun beklentilerini karşõlayabilecek fõrsatlar ve 
kolaylõklar sunmalõdõr. 
 
 Spor, bireysel olarak fiziksel gelişim ve sağlõk kazandõrõrken, aynõ zamanda 
ruhsal olarak da yenilenme ve iyileşme gerçekleştirmektedir. Bunun yanõnda spor, 
toplumsal dayanõşma ve bütünleşmeyi sağlamasõ ile daha sağlõklõ bir toplum 
yaratõlmasõnda öncü ve destekçi bir unsur olma özelliğini korumaktadõr. 
 
 Çağdaş spor bilinci, sporun her türlü olumlu etkilerinden olabildiğince daha 
fazla sayõda insanõn yararlandõrõlmasõna imkan sağlayan düşünce tarzõ ve maddi 
altyapõnõn oluşturulmasõ kapsamõnda sahip olunmasõ gereken temel bir yaklaşõmdõr. 
 
 Toplumda çağdaş spor bilincinin oluşturulmasõ, en başta sporun topluma 
yaygõnlaştõrõlmasõ ile mümkündür. Bunlarõn başõnda, sosyo-ekonomik faktörler ve 
bunlarõn iyileştirilmesi gelmektedir. Bununla birlikte, sporun yaygõnlaştõrõlmasõnõ 
etkileyen bir çok unsur bulunmakta, bu unsurlarõn mevcut durumlarõnõn iyileştirilmesi 
ve sporun topluma yaygõnlaştõrõlmasõ ile çağdaş spor bilincinin oluşturulmasõ 
mümkün olabilecektir. 
 
2- MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 
 

Sporda yarõşma ve spor bilincinin oluşturulmasõ kapsamõnda ileri gittiği 
düşünülen ülkelere bakõldõğõnda, sporun izlenme ve katõlõm boyutuyla yaygõnlaştõğõ, 
bir endüstri haline dönüştüğü izlenmektedir. Spor yapanlarõn veya herhangi bir 
şekilde fiziksel aktiviteye katõlanlarõn sayõsõ ele alõndõğõnda, genel nüfusa oranla spora 
katõlõmõn oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir. Bir taraftan, profesyonel spor veya 
yarõşma sporu, diğer taraftan, spor endüstrisinin sporu bir pazarlama aracõ veya 
pazarlanacak bir mal olarak görmesi sonucu yaygõnlaştõrõlmaya çalõşõlan spor bilinci 
çeşitli yönlerden yara almaktadõr. 
 
 Ülkemizde, çağdaş spor bilincinin oluşturulmasõndaki çabalar kurumsal 
boyutlarda yapõlamamõş, ancak Herkes İçin Spor Federasyonu�nun zaman zaman 
yaptõğõ bireysel çabalarõ bulunmaktadõr. Genelde sporun algõnlanma biçimi ve buna 
uygun davranõşlarõn değiştirilmesi gerçekleştirilememiştir. Spor anlayõşõ, yarõşma 
sporunun baskõsõndan ve spor tesislerinin bu amaçla kullanõmõndan kendisini 
kurtaramamõş ve toplumda çağdaş spor bilincinin oluşmasõ engellenmiştir. 
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 Toplumda her kesimin spordan beklentisi farklõ olmasõna rağmen, çağdaş 
sporun topluma verdiği mesaj herkes tarafõndan aynõ algõlanmalõdõr. Çağdaş spor 
bilinci, seçme özgürlüğüne dayalõ, baskõcõ olmayan, şiddet unsurlarõnõ bünyesinde 
barõndõrmayan, eğlendirici, işten uzaklaştõrõcõ ve sağlõklõ bir hayat sürdürmeyi 
amaçlayan bir süreçtir. 
 
 Spor temelinde bir mal ve hizmet içerikli bir sektör olmasõ nedeniyle, oldukça 
yoğun yatõrõm yapõlan bir alandõr. Buna karşõlõk spor, her dönemde çağõna uygun ve 
çağõndan ileri giden bir olgu olmuş, bu işleviyle de sosyal iyileşmeyi sağlayõcõ bir araç 
olarak kullanõlagelmiştir. Günümüzde, sporun diğer yönlerini bir kenara bõrakõrsak, 
sadece fiziksel sağlõk kazandõrõcõ yönü arzõ yaratmaktadõr. Bu bakõmdan, spora olan 
talep gün geçtikçe artmakta ve farklõ boyutlar yaratõlmaktadõr. 
 
 
3- TOPLUMDA ÇAĞDAŞ SPOR BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI 

İÇİN ÖNERİLER 
 

a- Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İyileştirilmesi  
 

Ekonomik verimliliğin sağlanmasõ ve çalõşma şartlarõnõn iyileştirilmesiyle 
ortaya çõkan boş (serbest) zaman artõşõnõn  çağdaş spor bilincinin oluşturulmasõ 
yönünde olumlu bir çaba olarak kullanõlmasõ gerekmektedir. Spor burada önemli bir 
araçtõr. 
 

Gelir dağõlõmõnõn adil oluşu ve harcanabilir gelirin artmasõ, fertlere boş 
zamanõn değerlendirilmesi bakõmõndan kaynak ve spor için gerekli harcama imkanõ 
yaratmaktadõr. Gelir seviyesinin yüksek olduğu, hem sosyal, hem de ekonomik 
bakõmdan gelişmiş ülkelerde spor, geri kalmõş ülkelere nazaran daha yaygõndõr ve 
daha ileri bir seviyeyi göstermektedir. 
 

Şehirleşmenin  olumlu ve olumsuz etkilerini gidermede, tekdüze yaşantõnõn 
getirdiği sõkõntõlardan kurtulmada, sporun bir araç olduğu gerçeğinden çağdaş spor 
bilinci oluşturmada yararlanmak gereklidir. 
 

Boş zaman faaliyetlerinin yapõlabilmesi, sosyal ve ekonomik gelişme seviyesi 
ile ilgilidir. Teknoloji üretebilen ve devamlõ yenileyebilen ülkeler boş zaman 
faaliyetlerine imkan verecek ortamõ yaratarak sporun gelişmesine katkõda 
bulunmaktadõrlar. Modern teknolojinin ortaya çõkardõğõ mekanizasyon ve 
sonrasõndaki otomasyon ile, çalõşanlarõn bir taraftan boş zamanlarõ artarken, diğer 
taraftan yaratõlan yeni ürünlerle günlük yaşamõn zorunlu işleri için gereken süreler 
kõsalmõştõr. Bu durum, cazip ve kullanõlabilir çeşitli spor ürünleri yaratõlmasõ 
sonucunu ortaya çõkarmõştõr.  
 

Kitle iletişim araçlarõnõn artan etkinliği ve gücü ile, toplumda spor bilinci 
oluşturmak, spor branşlarõnõ tanõtabilmek, insanlarõ değişik ve alternatif spor 
branşlarõna yöneltmek mümkün olabilmektedir. 
 

Kültürel yapõnõn özellikleri ve zenginlikleri kullanõlarak, spor bilincinin 
oluşturulmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ mümkün olabilmektedir. Tarihsel miras ve 
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geleneksel spor dallarõ ile özellikle belli bir istekli grubun gereksinimlerine cevap 
vermek ve yeni isteklere yol açmak  kolay olmaktadõr. 
 

Eğitim düzeyinin artmasõ ile sportif etkinliklere katõlõm arasõnda, yakõn ilişki 
bulunmaktadõr.  Buna göre, eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin rekreatif etkinliklere 
daha fazla çeşitlilikle katõldõklarõ görülmektedir. Bu da çağdaş spor bilincinin 
oluşturulmasõ için kolaylaştõrõcõ bir faktördür.  
 

Toplumun her bireyinde oluşturulan çevre bilincinin spor bilincine dolaylõ 
katkõsõ olmaktadõr. Özellikle çevre bilincini aşõlayõcõ sportif amaçlõ  doğa etkinlikleri, 
aynõ zamanda da spor bilincinin aşõlanmasõnõ sağlamaktadõr.  
 

Bireyin kendisine güven, grup çalõşmasõ, karşõlõklõ dayanõşma ve davranõş 
dürüstlüğü ve ahlaki alõşkanlõklarõnõn gelişmesi ile toplumda kültürel seviyesinin 
yükselmesi spor aracõlõğõyla sağlanabilmektedir. Bu özelliklerin kazanõlabilmesi ile 
toplumda ortaya çõkabilecek sosyal anlamda gelişmişlik sporun geliştirilmesini de 
sağlayacaktõr. 

 
Günümüzde, sağlõklõ olma ve kalma anlayõşõ ile buna bağlõ olarak isteklerin 

çeşitlendirilmesi gündeme gelmiş, bu anlayõşlarõn başõnda, diyet yaparak zayõflamak, 
egzersiz programlarõna katõlmak, sigara, alkol v.b. alõşkanlõklardan uzak yaşamak akla 
gelmektedir. Sporun bu amaca hizmet etme yanõ, değişik tür aktivitelerle harekete 
geçirilebilir. Böylelikle, bu yolla toplumda çağdaş spor bilinci oluşturma çabalarõna 
yeni bir yaklaşõm eklenmiş olur. 
 

Değerlerdeki değişimler, çağdaş spor bilinci oluşturmada kullanõlabilecek bir 
başka yoldur. Özellikle kadõnõn toplumsal hayattaki yerinin değişmesi, gençlerin 
sosyal hayatta kendilerini daha çok gösterebildikleri etkinliklere katõlõyor olmalarõ, 
yetişkinlerin ve yaşlõlarõn daha aktif ve kabullenebilinir olmalarõ, dolayõsõyla sportif 
etkinliklere katõlõmõn bunlarõn oluşmasõnda bir araç olmasõ, çağdaş spor bilinci 
oluşturmada kolaylõk sağlayõcõ bir unsur olarak ele alõnabilir.  
 

Siyasi otorite ve diğer kurumlarõn etkililiği, çağdaş spor bilinci oluşturmada 
kolaylõk sağlar. Çalõşma saatlerinin düzenlenmesi,boş (serbest) zamanlarõn güvence 
altõna alõnmasõ, sosyal güvencedeki gelişimler, yatõrõmlar ve planlamalar sõrasõndaki 
spora katõlõmõ arttõrõcõ altyapõ çalõşmalarõ, çağdaş spor bilinci oluşturmada destekleyici 
unsurlardõr. 
 

Sporla ilgili gelişmiş araç, gereç ve malzemeden yararlanmanõn 
kolaylaştõrõlmasõ ve teşvik edilmesi, insanõ heyecan verecek tarzda sportif katõlõma 
yöneltmektedir. 
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b- Toplumda Çağdaş Spor Bilincinin Yaygõnlaştõrõlmasõnda Örgün 
Eğitim Kurumlarõ  

 
Çağdaş spor bilincinin yaygõnlaştõrõlmasõnda örgün eğitim kurumlarõna önemli 

görevler düşmektedir. 
 

Yürürlükteki ilköğretim okullarõ, lise ve dengi okullar beden eğitimi dersi 
müfredat programlarõnõn genel amaçlarõ içerisinde toplumda çağdaş spor bilincinin 
yaygõnlaştõrõlmasõ amacõ açõkca belirtilmemesine karşõlõk; 
 

- Beden eğitimi ile ilgili temel bilgi, beceri ve alõşkanlõklarõ edinebilme, 
 
- Beden eğitimi ve sporun yararlarõnõ kavrayarak  boş (serbest) zamanlarõnõ 

spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olma, 
 

- Dostça oynama ve yarõşma, kazanma, takdir etme, kaybetmeyi 
kabullenme, hile ve haksõzlõğõn karşõsõnda olabilme, 

 
- Demokratik hayatõn gerektirdiği tavõr ve alõşkanlõklarõ edinebilme,  

 
gibi maddelerin toplumda çağdaş spor bilincinin oluşturulmasõna yönelik olduğu 
düşünülebilir. Ancak, beden eğitimi ve spor uygulamalarõnda genellikle motorik 
becerilerin geliştirilmesi ön planda tutulmaktadõr. Mevcut ders saatlerinin yetersizliği 
gözönüne alõndõğõnda bu konuda bile başarõlõ olunduğunu söylemek zordur. 
 

Konuyla ilgili öneriler şunlardõr: 
 

- İlköğretim ve diğer örgün eğitim kurumlarõndaki beden eğitimi ders 
saatlerinin arttõrõlmasõ. 

 
- Ders dõşõ etkinliklerin sportif boş (serbest) zaman etkinliklerine göre 

düzenlenmesi ve mevcut sürenin arttõrõlmasõ. 
 

- Beden eğitimi öğretmenlerinin bu tür ders dõşõ etkinliklere zaman 
ayõrabilecek hukuki düzenlemelerin yapõlmasõ. 

 
- Mevcut okul ve çevre spor tesislerinin maksimum kapasiteyle tüm 

öğrencilerin kullanõmõna yönelik hukuki düzenlemelerin yapõlmasõ.  
 

- Müfredat programlarõ içerisinde toplum sağlõğõ ve spor konularõnõ 
vurgulayõcõ düzenlemelerin yapõlmasõ, diğer branş öğretmenlerinin, 
yöneticilerin ve öğrencilerin katõlõmlarõnõn sağlanmasõ. 

 
- Varsa okulun spor tesislerinden ailelerin yararlandõrõlmasõ, konuyla ilgili 

olarak okul-aile birliği ile işbirliğine gidilmesi. 
 

-  Ders porgramlarõndaki aktiviteleri seçme özgürlüğüne olanak tanõnmasõ. 
 

-  Alternatif spor dallarõnõn özendirilmesi ve programlara yerleştirilmesidir. 
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Beden eğitimi ve spor dersleri sağlõklõ spor yapma ve alõşkanlõğõnõ geliştirmek 
ve katõlõmcõlara spor bilinci aşõlamak amacõ taşõmalõdõr. Bu husus çağdaş spor 
bilincinin yaygõnlaştõrõlmasõnda anahtar rol oynayacaktõr.  
 

c- Toplumda Çağdaş Spor Bilincinin Yaygõnlaştõrõlmasõnda Aile  
 

Aile, çocuğun karakterinin gelişiminde önemli bir unsurdur. Aile, sosyal 
amaçlõ bir kurumdur. Sosyal çevre ve okul çocuğun yetişmesinde etkili olmasõna 
rağmen, çevreden aldõğõ olumsuz etkiler ailenin olumlu çabalarõyla giderilir. 

 
Gençlerin davranõşlarõ ailenin etkisi altõndadõr. Sosyal hareketlilik ve 

kentleşmenin gerektirdiği aile yapõsõndaki değişiklikler de ailelerdeki ilişki türlerinde 
değişiklik yaratmaktadõr. Aileler, sosyal çevrenin önemini kavrayarak, çocuklarõnõ 
bilinçli olarak ilgi duyduklarõ alana yönelmesi için engel değil, bilakis teşvik edici 
olmaya başlamõşlardõr. 

 
Bu bakõmdan; 

 
- Spor bireylerin sosyalleşmesinde önemli etkiye sahip olduğu için, aileler 

çocuğun daha sosyalleşmesine fõrsat tanõyan spor olgusuna uzak 
bõrakõlmamalõdõr. 

 
-  Bazõ ünlü sporcularõn çocuklarõnõnõn da sporcu olduklarõ öteden beri    

bilinmektedir. Bu sebeple, spora yönelmede  ve çağdaş   spor bilinci 
oluşturmada ailenin etkisiyle ünlü sporcularõn etkililiğini birleştirmek için 
çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

 
- Ailelerin, spor aktivitesi içerisinde olmalarõyla, özellikle babanõn 

çocuklarõnõn ilgisini spora yöneltmesi arasõnda yüksek bir ilişki olduğu 
araştõrmacõlarõn bulgularõyla da desteklenmektedir. Dolayõsõyla, anne ve 
babanõn sporun içine çekilmesiyle çocuklarda daha sağlõklõ bir spor bilinci 
oluşturmak mümkün olabilir. 

 
- Aileler daha çok boş (serbest) zaman etkinliklerin içine çekilmelidir. 

 
- Ailelerin çocuklarõyla birlikte spor yapabilecekleri alanlar çoğaltõlmalõdõr. 

 
- Spor programlarõnda ailelere daha çok zaman ayrõlmalõdõr. 

 
- Medyada ailenin rolü ve önemi vurgulanmalõdõr. 

 
- Ailelerin tüketim alõşkanlõklarõ dikkate alõnarak, herkesin rahatça 

kullanabileceği daha ucuz spor malzemelerinin üretimi ve tanõtõmõ teşvik 
edilmelidir. 

 
- Ailelerin kent yaşamõ içerisinde spordan kopuk yaşamlarõnõn engellenmesi 

için önlemler alõnmalõdõr. Bunun için mevcut spor tesislerinin belli 
saatlerde ailelere açõlmasõ sağlanmalõdõr. 
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- Ailelerin, çağdaş sporu algõlama biçimlerindeki düzey araştõrmalarla 
sorgulanarak, sporun öncelikle bir kazanç kapõsõ veya boşa harcanan 
zaman olarak görülmesi fikri değiştirilmeye çalõşõlmalõdõr. Bunun için, 
seminerler, paneller, konferanslar, vb. etkinlikler düzenlenmelidir. 

 
- Aile-okul, okul-spor kulübü, spor kulübü-aile ilişkisi güçlendirilmelidir. 

 
- Sporla ilgilenen resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, ailenin spor eğitimi 

konusunda özel önlemler almalõdõr. 
 

- Çağdaş spor bilinci oluşturmada aileden sorumlu Devlet Bakanlõğõ ile 
ortak projeler yapõlmalõdõr. 

 
- Spor dalõ federasyonlarõ ailelere yönelik etkinlikler düzenlemeli ve özel 

önlemler almalõdõr. 
 

Sonuç olarak, aile, en küçük bir sosyal topluluk olarak, çağdaş spor bilincinin 
oluşturulmasõnda toplumsal sorumluluk sahibidir. Dolayõsõyla bunun farkõna varõlmasõ 
veya vardõrõlmasõ gereklidir. 
 

d- Toplumda Çağdaş Spor Bilincinin Yaygõnlaştõrõlmasõnda Medya  
 

Günümüzde, basõn ve yayõn araçlarõnõn etkinliği tartõşõlmaz bir gerçektir. Bu 
gerçekliğin çağdaş spor bilincinin toplumda yaygõnlaştõrõlmasõnda kolaylaştõrõcõ bir 
unsur olarak kullanõlmasõ önemlidir. Çağdaş spor bilincinin yaygõnlaştõrõlmasõnda 
medyaya ilişkin şunlar önerilebilir: 
 

- Gazetelerin spor sayfalarõnõn düzenlenmesinde, toplumda çağdaş spor 
bilincinin yaygõnlaştõrõlmasõ amacõ gözetilmesine yönelik teşvik tedbirleri 
alõnmalõdõr. 

 
- Basõn yayõn organlarõnda spora ilişkin şiddet unsuru taşõyan sözler, 

başlõklar, paragraflar vb. unsurlarõn yer almamasõ konusunda hukuki 
düzenlemeler yapõlabilir. 

 
- Toplumda spor eğitimini güncelleştiren programlar yapõlmalõ ve bu 

programlara ağõrlõk verilmelidir. 
 

- Alternatif spor türleri tanõtõmõ ve haberleri sunumlarda yer almalõdõr. 
 

- Çeşitli yaş gruplarõna hitap eden ve sporun yaygõnlaştõrõlmasõnõ hedefleyen 
programlar yapõlmalõdõr ve bu tür programlar da  uygun düşen izleme 
saatlerinde yayõnlanmalõdõr. 

 
- Özellikle çocuk ve gençlere yönelik basõm ve yayõnda spor bilincini 

aşõlayan eğitici unsurlarõ oluşturmaya yönelik çalõşmalar yapõlmalõdõr. 
 

- Bütün bunlarla birlikte, medyanõn toplumda çağdaş spor bilincinin 
oluşturulmasõnda katkõsõnõ en üst düzeye çõkarmak amacõyla, kendi 
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bünyesinde bir uzmanlar grubuyla çalõşmasõ ve denetleme görevi yapmasõ 
sağlanmalõdõr. 

 
- Medya, kendisini futbolun hegomanyasõndan kurtarmalõ ve bunu çağdaş 

spor bilincini oluşturulmasõnda öncelikli  bir görev olarak kabul etmelidir. 
 

 
4- SONUÇ 
 

Gerek bireylerin fiziki güçlerinin arttõrõlmasõ ve ruhsal gelişimlerinin 
sağlanmasõ, gerekse de toplumda sporun yaygõn bir hale getirilebilmesi sosyal ilişkiler 
ağõnõn kurulmasõna bağlõdõr. Toplumda çağdaş spor bilincinin yaygõnlaştõrõlmasõnda 
her sektöre önemli görevler düşmekte olup, devletin de spor altyapõsõnõ, spor eğitimini 
ve hukuki mevzuatõ buna uygun olarak hazõrlamasõ gerekmektedir. Çeşitli yaş ve 
statüde bulunan kimselerin spor yapabilme imkanõna kavuşturulabilmesi ideal bir 
hedef olup, bunun için doğal olarak, önce bireylerin sosyal ve ekonomik refahõnõn 
arttõrõlmasõ, daha sonra eğitim kurumlarõnõn, ailenin ve son olarak da kitle iletişim 
araçlarõnõn rolü yadsõnamaz. Toplumda özellikle alanlarõndaki lider vasõflõ kişilerin 
önderliğinde, engelli ve izci gruplarõnõ kapsayan değişik gruplarla yapõlacak yürüyüş 
ve benzeri sportif faaliyetler, önce sağlõk amaçlõ, daha sonra performans sporuna 
yönelik amaçlarõn gerçekleşmesine önemli katkõlar sağlayacaktõr. 
 
 Ülkemizde, yazõlõ ve görsel iletişim araçlarõnõn rolünü de mutlaka vurgulamak 
gerekmektedir. Medya kuruluşlarõ, çağdaş ülkelerdeki sistemleri örnek alacak şekilde, 
programlarõnda ve yazõlarõnda, özellikle aile ve çocuklarõ içine alan ve sporu bir 
eğitim politikasõ aracõ olarak değerlendiren bir yapõ içerisinde çok önemli katkõlar 
sağlayabileceklerdir. Bir ticari gerekçesi de olsa, sporun abartmalõ bir şekilde içine 
katõldõğõ fantazi ve magazin ağõrlõklõ programlarõn en azõndan yayõn zamanõnõn 
titizlikle ayarlanmasõ, sağlõklõ ve sportif nesillerin yetişmesi açõsõndan büyük önem 
taşõmaktadõr. 
 
 Diğer yandan, spor talebi planlanõrken, performans sporu yanõnda, yaygõn spor 
talebi araştõrõlmalõ ve bu talebe uygun yatõrõmlar yapõlmalõdõr. 
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE İSTANBUL OLİMPİYATLARI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
 

İSTANBUL OLİMPİYATLARI 
ALT İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 

1-  GİRİŞ 
 

Olimpiyat Oyunlarõ, Olimpizm denen felsefenin, düşünce ve yaşam tarzõnõn bir 
uygulama biçimi olup, devamlõlõk arzeden Olimpik Hareket�in bir parçasõdõr. Baron Pierre de 
Coubertin 1894 yõlõnda bu konuyu dünyaya şöyle açõklamõştõr: İnsanlarõn birbirlerini sevmelerini 
istemek ütopik olabilir. Ancak, gençlerimizin tanõşmalarõnõ sağlarsak, karşõlõklõ saygõ 
duymalarõnõ temin edebiliriz. Bu suretle dünyamõz arzu edilen sulh ve sükuna kavuşur. Gelin 
dört yõlda bir Olimpiyat Oyunlarõnõ düzenleyerek bunu temin edelim. İşte, bir asrõ geçen bir 
süredir bu felsefe ve oyunlar daha da güçlenerek devam edegelmektedir. 20. Yüzyõldaki büyük 
gelişmeler, �izm� ile biten bir çok düşünce tarzõnõ değiştirdiği, hatta yok ettiği halde, Olimpizm 
ayakta kalmõştõr. 
 

Ülkemizde Olimpizmi en iyi anlayan ve gençliğe devamlõ telkin eden, sporu araç 
olarak kullanarak �Yurtta sulh, cihanda sulh� hedefine ulaşmayõ amaç edinen, ulu önder 
ATATÜRK�tür. Örneğin, 1924 yõlõnõn Şubat ayõnda, üç aylõk Cumhuriyetimizin mütevazi 
bütçesinden 17.000 lira tahsis ederek Türk gençlerinin 1924 Paris Oyunlarõna resmen katõlmasõnõ 
sağlamõştõr. 
 

Olimpiyat Oyunlarõ, 28 branşta Dünya Şampiyonalarõnõn aynõ zaman ve aynõ mahalde 
yapõlmasõndan çok ötede kültürel, çevresel boyutlarõ olan ve ardõnda büyük bir ekonomi-politik 
yatan bir dünya şöleni, dev bir spor organizasyonudur. Olimpiyat Oyunlarõ günümüzde dünyanõn 
en büyük sportif ve kültürel festivali haline gelmiştir. 
 

1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarõndan bu yana giderek artan TV yayõn haklarõ ve 
geliştirilen pazarlama ve sponsorluk programlarõ sayesinde Olimpiyat Oyunlarõnõ düzenlemek 
karlõ bir �iş�e dönüşmüştür. Bir kentte Olimpiyatlarõn düzenlenmesi �proje bazõnda karlõ�dõr. 
Diğer bir deyişle oyunlarõn düzenlenebilmesi için gerekli spor tesisi ve ilgili diğer yatõrõmlarõn ön 
finansmanõnõn karşõlanmasõ halinde yapõlan tüm harcamalarõn fazlasõyla geri kazanõlmaktadõr. 
2006 Kõş ve 2008 Yaz Oyunlarõnõn TV haklarõ, daha oyunlarõn evsahibi kent belirlenmeden, 
Uluslararasõ Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafõndan NBC televizyonuna toplam 2.7 milyar USD�a 
satõlmõş bulunmaktadõr. 2008�e ev sahipliği yapacak kente, 2002 yõlõndan itibaren taksitler 
halinde TV yayõn hakkõ olarak 800 milyon USD ve Top Sponsors Programõndan 230 milyon 
USD nakit ödeme yapõlacağõ kesinleşmiş durumdadõr.  
 

Olimpiyatlar doğrudan yatõrõmlar yanõnda dolaylõ yatõrõmlarla da, düzenlendiği 
ülkelere milyarlarca dolarla ölçülen gelirler sağlamaktadõr. Günümüzde ev sahipliğini üstlenecek 
kent/ülkeyi yaklaşõk 10 milyar USD civarõnda bir ekonomik hareketlenme, önemli yatõrõm, 
istihdam, dõş sermaye girişi, artan turizm gelirleri, ülkenin tanõtõmõ ve prestij kazanõmlarõ 
beklemektedir. Geçmiş Olimpiyatlarda, Organizasyon Komitelerinin doğrudan yatõrõmlarõ ve 
ilgili yatõrõmlarõ kapsamak üzere (Proje bazõnda): 1984 Los Angeles Oyunlarõ toplam 2.4 milyar 
$ yatõrõm ve 75.574 adam/yõllõk istihdam; 1988 Seoul Oyunlarõ 3.6 milyar $ yatõrõm ve 336.000 
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adam/yõllõk istihdam; 1992 Barcelona Oyunlarõ 8.3 milyar $ yatõrõm ve 128.000 adam/yõllõk 
istihdam, 1996 Atlanta Oyunlarõ ise 6.5 milyar $ yatõrõm ve 84.000 adam/yõllõk istihdam 
sağlanmõştõr.  
 

Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak, sadece proje bazõnda maddi bir kar elde etmekten 
öte kazanõmlar da sağlamaktadõr: Olimpiyatlar yapõldõğõ ülkenin sporu, sporcusu ve gençliğine; 
spor tesisleri altyapõsõna; kentin spor dõşõndaki genel altyapõsõnõn õslahõna; ülke ekonomisine, 
ihracatõna, ülkeye yönelen yabancõ yatõrõma ve ülkenin dünyadaki imaj ve prestijine büyük 
katkõlar sağlamaktadõr. 1996 Atlanta Olimpiyatlarõna 197 ülkeden 10.600 sporcu, 5.500 antrenör 
ve idareci katõlmõş, 11 milyon bilet satõlmõş ve 2.2 milyon izleyici, 3.000 saat dolayõnda 26 spor 
dalõnda 271 müsbakayõ izlemiş, 94 Lillehammer Kõş Oyunlarõnõn 6 katõ, 84 Los Angeles 
Olimpiyatlarõnõn 2 katõ büyüklüğe ulaşõlmõştõr. Yine Atlanta Oyunlarõ sõrasõndaki TV yayõnlarõna 
gözatacak olursak; 220 ülkede, toplam 3.000 saat yayõn yapõlmõş ve bunlarõ aynõ anda 4 milyar, 
toplam olarak 20 milyar insan izlemiştir. 
 

Kazanõmlar ekonomi yanõnda sosyal alanlarda da ortaya çõkmakta ve üstelik sadece 
�proje� bazõnda ve �kentsel� ölçekte de kalmamaktadõr. Olimpiyatlarõ düzenlemek, ev sahibi 
ülkenin sosyo-politik yapõsõna ve tanõtõmõna da katkõda bulunmaktadõr. 1988 Seul 
Olimpiyatlarõndan 3 ay önce ve 3 ay sonra yapõlan uluslararasõ kamuoyu araştõrmalarõnda 
�Güney Kore sanayi mallarõna ne kadar güveniyorsunuz?� sorusuna verilen olumlu cevaplarõn 7 
kat artmõş olmasõ dikkat çekicidir. Sadece Olimpiyatlarõ düzenlemiş olmanõn dahi bir ülkenin 
imaj ve prestijini nasõl etkilediği ve bundan gerek sanayi gerekse ihracat alanõnda ne kadar 
kazançlõ çõkõldõğõ 1964 Japonya ve 1988 Kore örnekleriyle ortadadõr. Onun içindir ki, 
Olimpiyatlarõ kazanmak için yalnõz kentler ve yerel yönetimler değil, aslõnda �Devletler� 
arasõnda çetin bir mücadele sürmektedir.  
 

Türkiye açõsõndan bakõldõğõnda bu kazanõmlara belki de iki katõ ihtiyaç bulunmaktadõr. 
Türkiye Olimpiyatlara ev sahipliği mücadelesinde bu nedenlerle yerini almõştõr. 

 
2-   MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 
 

2.1. Dünyadaki Mevcut Durum 
 

Olimpiyatlara evsahipliği seçimiyle ilgili olarak Uluslararasõ Olimpiyat Komitesi 
(IOC) bünyesinde rüşvet ile ilgili iddialar ortaya atõlmõş ve dõş dünyada büyük sansasyon 
yaratmõştõr. Bu skandal sonucu bazõ IOC üyelerinin üyelikleri düşürülmüş ve bazõlarõna ise 
kõnama cezalarõ verilmiş ve IOC, gelecekte prestijini düşürecek kişisel sapmalarõn ve benzer 
iddialarõn önüne geçebilmek maksadõ ile kapsamlõ bir reform çalõşmasõ başlatmõştõr. Bu çalõşma 
kapsamõnda IOC 2000 Komisyonu ve bu Komisyon altõnda bir Çalõşma Gurubu olarak 
Olimpiyat adaylõğõ ve seçim prosedürünü belirlemek üzere bir Özel Komisyon kurulmuştur. 
Komisyon çalõşmalarõnõ takiben, 11-12 Aralõk 1999 tarihinde yapõlan IOC�nin 110. Sesyonunda 
2008 Adaylõk Prosedürü kesin halini almõştõr. Yeni adaylõk prosedürü içerisinde önemli hususlar 
aşağõdadõr: 
 

Getirilen değişikliklerle ilgili olarak Olimpik Andlaşma�nõn 37. �Evsahibi Kentin 
Seçimi Maddesi� aşağõdaki yeni şeklini almõştõr: 
 
  1. Olimpiyat Oyunlarõnõ düzenlemek üzere, ancak ülkesinin Milli Olimpiyat Komitesi 
(MOK) tarafõndan adaylõğõ onaylanan kentler başvuruda bulunabilir. Olimpiyat Oyunlarõnõ 
düzenleme başvurusu, MOK Onayõ ile birlikte, kentin resmi otoritesince yapõlacaktõr. 
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  2. Ülkesi Hükümetince düzenlenmiş ve �Olimpik Andlaşma�ya saygõlõ olunacağõ 
garantisini içeren bir doküman sunamayan hiçbir kente Olimpiyat Oyunlarõnõ düzenleme hakkõ 
verilmez. 
 
  3. Olimpiyat Oyunlarõnõ düzenlemek üzere başvuruda bulunan her kent; IOC Yönetim 
Kurulu�nca bildirilecek aday kentlerle ilgili koşullara ve Olimpiyat Oyunlarõ Programõ�nda yer 
alan spor dallarõ Uluslararasõ Federasyonlarõ�nõn (IF) teknik normlarõna uyulacağõ hususunu 
yazõlõ olarak taahhüt edecektir. Aday kentlerin uyacağõ prosedür IOC Yönetim Kurulu�nca 
belirlenecektir. 
 
  4. Olimpiyat Oyunlarõnõ düzenlemek üzere başvuruda bulunan her kent, IOC Yönetim 
Kurulu�nca tatminkar kabul edilecek finansal garantiler verecektir. Bu finansal garantiler 
belediye, mahalli/bölgesel/ulusal kamu kurumlarõ, devlet veya üçüncü taraflarca verilebilir. Bu 
garantinin niteliği, formu ve içeriği, Oyunlara evsahipliği yapacak kentin belirleneceği IOC 
Sesyonundan en az 6 ay önce IOC tarafõndan belirlenecektir. 
 
  5. Seçimlerin hemen akabininde evsahibi kent ve MOK ile IOC arasõnda kentin 
yükümlülüklerini ayrõntõda düzenleyen bir �Sözleşme� imzalanacaktõr.  
 
  6. IOC�ye başvurunun yapõldõğõ günden itibaren Adaylõk Komitesi�nce Olimpiyat 
Oyunlarõ adaylõğõ ile ilgili olarak yapõlacak yönetim, davranõş, tavõr ve hareketler MOK gözetim 
ve denetiminde olacak ve MOK bunlardan ortaklaşa sorumlu tutulacaktõr. 
 
  7. Olimpiyat Oyunlarõnõ düzenlemek üzere başvuruda bulunan her kent, IOC Yönetim 
Kurulu tarafõndan belirlenecek ve uygulanacak bir adaylõk kabul prosedürüne tabi olacaklardõr.  
 
  8. Olimpiyat Oyunlarõnõ düzenlemek üzere başvuruda bulunan her kent, 4 IOC üyesi, 
IF�leri temsilen 3 üye, MOK�ni temsilen 3 üye, Sporcular Komisyonu tarafõndan teklif edilecek 1 
üye, Uluslararasõ Paralympic Komitesi (IPC)�ni temsilen 1 üye ve yeteri sayõda uzmanlardan 
oluşacak bir �Değerlendirme Komisyonu� tarafõndan tetkik edilecektir. Aday kenti bulunan ülke 
uyruklu kimseler bu komisyonda yer alamazlar. 
 
  9. Değerlendirme Komisyonu; aday kentlerin adaylõklarõnõ ayrõntõda tetkik edecek, 
önerilen alanlarõ denetleyecek ve sonuçlarõ Oyunlara evsahipliği yapacak kentin belirleneceği 
IOC Sesyonundan en az 2 ay önce yazõlõ bir rapor halinde IOC�ye sunacaktõr. 
 
  10. IOC Yönetim Kurulu, Değerlendirme Komisyonu Raporu�na dayanarak IOC 
Sesyonuna seçim için sunulacak aday kentler listesini belirleyecektir. 
 

Görüldüğü gibi, adaylõkta nihai sorumluluk MOK�ne verilmekte, MOK�nin Adaylõk 
Komiteleri�nde fiilen ve bir ortak şeklinde yer almasõ ve adaylõğõn sorumluluğunu üstlenmesi 
istenmektedir. MOK, adaylõğõ için başvuruda bulunacağõ kentin IOC tarafõndan aranan asgari 
şartlarõ (henüz belirlenme aşamasõndadõr) karşõladõğõnõn güvencesi olarak kabul edilmekte ve 
adaylõk başvurusu ve adaylõk süreci içerisinde Adaylõk Komitesi�nin çalõşmalarõndan sorumlu 
kõlõnmaktadõr. 
 

Yeni bir �Adaylõk Kabul Safhasõ� getirilmektedir. Bu durumda bir MOK tarafõndan 
�aday adayõ� olarak önerilen kentin resmen �aday� olabilmesi, başvurunun bazõ IOC üyeleri, 
Uluslararasõ Federasyon temsilcileri, MOK temsilcileri, bazõ sporcular ve kurum dõşõ 
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uzmanlardan oluşacak bir çalõşma gurubunca yapõlacak tetkikat ve önerilerini IOC Yönetim 
Kurulu�nca değerlendirilip onaylamasõndan sonra mümkün olabilmektedir. Bu şartlar ve adaylõk 
süreci ile ilgili ayrõntõlar, Şubat 2000�de Lozan�da yapõlacak toplantõda adaylõk komitelerine ve 
MOK�ne bildirilecektir. Henüz taslak aşamasõnda olmasõna rağmen aranan asgari teknik şartlar 
ile ilgili olarak 5 Teknik Kriter üzerinde durulmaktadõr: 
 
  1. Motivasyon ve politik destek � halkõn mobilizasyonu (Örnek: Hükümet ve 
yetkililerin taahhütleri, kamuoyu yoklamalarõ, referandumlar) 
 
  2. Havaalanõ, otoyollar, metro, teleiletişim, ana stadyum vb. temel altyapõlarõn 
yapõlabilirliğine yönelik olarak Makro-Ekonomik Kriterler (Örnek: Ulaşõm ve iletişim 
altyapõlarõnõn mevcut durumu, gerekli ek yatõrõmlarõn finansmanõ) 
 
  3. Kentin; Spor tesisleri, Olimpik Köy, Medya Merkezi, Oyunlarõn Organizasyonu vb. 
konularõ finansman ve gerçekleştirebilme yetisi (Örnek:Mevcut ve inşasõ gerekecek tesislerin 
sayõsõ, eksiklerin tamamlanmasõnõn finansmanõ) 
 
  4. Kentin; tüm Olimpiyat Ailesine yeterli konaklama imkanõ sunmasõ konusunda 
finansman ve gerçekleştirebilme yetisi (Örnek: Mevcut ve hedeflenen oda/yatak sayõlarõ) 
 
  5. Ülkenin ve hukuk sisteminin; Oyunlarõn gerektireceği yasal düzenlemeleri 
yapabilme yetisi; Hükümet veya Yönetimin, Organizasyon Komitesinin ihtiyacõ olan teknik ve 
finansal yapõlanmayõ sağlama yetisi (Örnek: Bir yasa çõkarõlabilmesi için gereken süre, 
Organizasyon Komitesine destek olacak idari yapõlanma) 
Mart-Ağustos 2000 tarihleri arasõnda IOC uzmanlarõnca yapõlacak inceleme sonuçlarõna 
bakõlarak resmi adaylar belirlenecek ve Sydney Olimpiyatlarõ sõrasõnda açõklanacaktõr. Ocak-
Nisan 2001 tarihleri arasõnda yapõlacak Değerlendirme Komisyonu çalõşmalar sonucu Rapor, 
Mayõs 2001 ayõ içerisinde tamamlanacaktõr. Tüm resmi aday kentlerin nihai oylamaya kadar 
adaylõk sürecini sürdürecekleri kabul edilmektedir. Ancak, Değerlendirme Komisyonu 
Raporu�nda önerilmesi ve IOC Yönetim Kurulu�nca da benimsenmesi halinde IOC Yönetim 
Kurulu, resmi adaylar arasõndan ayrõca �Finalist Kentler� seçebilecektir. Oylamaya katõlacak 
kentler arasõndan 2008 Evsahibi Kent Temmuz 2001�de Moskova�da yapõlacak IOC Sesyonunda 
belirlenecektir. 
 
  Önemli bir diğer değişiklik ise, IOC üyelerinin aday kentelere ziyaret yapmayacak 
olmalarõdõr. Aranan asgari teknik şartlarõn karşõlandõğõnõ garanti eden �Adaylõk Kabul Safhasõ� 
uygulamasõnõn getirilmiş olmasõ ve Değerlendirme Komisyonu�nca yapõlan ayrõntõlõ incelemeler 
sonucunda nihai oylamaya katõlacak Resmi Adaylarõn her birisinin Olimpiyatlarõ düzenleyecek 
seviyede bulunduklarõ kabul edilen kentler olduğu hususu gözönünde tutularak IOC üyelerinin 
aday kentleri ziyaret etmemeleri ve Adaylõk Komiteleri mensuplarõ ve ilgili üçüncü şahõslarõn da 
IOC üyelerini ziyaret etmemeleri kararlaştõrõlmõştõr. Bu husus, adaylõk bütçelerinde çok önemli 
miktarda tasarruf sağlayacaktõr.  
 

Şu an için 2008 Oyunlarõna aday adaylõklarõ mevzuubahis olan kentler İstanbul, Pekin, 
Paris, Sevilla, Toronto, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Lizbon, Cape Town, Stockholm, Havana 
ve Osaka'dõr.  
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2.2. Türkiye�nin Bu Alanda Dünyadaki Yeri 

 
Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak kentin seçiminde çeşitli kriterler mevcuttur. 

Bunlar; proje fizibilitesi ve yeterliği, proje içinde yer alan unsurlarõn lojistik açõdan konumu, 
proje finansmanõ, projenin kültürel boyutu, çevresel boyutu, kentin ve ülkenin telekomünikasyon 
altyapõsõ, coğrafi konum, oyunlarõn önerildiği takvim ve iklim koşullarõ, konaklama imkanlarõ, 
güvenlik planõ, sağlõk planõ, ulaşõm planlarõ, halk desteğinin seviyesi, ülkenin uluslararasõ sportif 
ve diğer organizasyon kapasite ve deneyimi, spor geleneği, devlet desteğinin boyutu, ülkenin 
genel politik ve ekonomik durumu, IOC haklarõnõn korunma yöntemi ve garantiler, 
Olimpiyatlarõn kente katkõsõ ve o kentte yapõlacak oyunlarõn Olimpik Harekete katkõsõ gibi 
kriterlerdir. 
 

Bu kriterler açõsõndan İstanbul�un durumu değerlendirildiğinde; bir kõsmõnda 
İstanbul�un eşsiz imkanlar sunmakta olduğu, bir kõsmõnda ancak yeterli ve bir kõsmõnda ise 
yetersiz bulunduğu görülmektedir. Yetersiz olunan konularda gelişme sağlama zorluklarõ 
düşünüldüğünde gözden kaçõrõlmamasõ gereken husus; ev sahibi kentin IOC tarafõndan 
Olimpiyatlarõn düzenlenme tarihinden 7 yõl önce belirlendiğidir. Adaylõk sürecinde yapõlmasõ 
gereken; bir yandan sadece kentimizin sunduğu imkan ve avantajlarõn, kentimizi diğerlerinden 
ayrõştõran özelliklerin altõ çizilirken, öte yandan eksiklerin giderilmesi için gerekli irade, finans, 
yapõlanma ve kapasiteyi haiz olduğunuz konusunda muhataplarõn ikna ve tatmin edilmesidir. 
 

Hedef kitle ise, başta kararõ verecek olan Uluslararasõ Olimpiyat Komitesi (IOC) 
üyeleri olmak üzere, Uluslararasõ Spor Federasyonlarõ (IF) ve dünyanõn Milli Olimpiyat 
Komiteleri (NOC) yöneticileri ile uluslararasõ olimpik ve spor medyasõdõr. Sayõlarõ 111�i bulan 
ve 76 değişik ülkeden gelen IOC üyeleri, farklõ dil, din, mesleki ve kültürel yapõlara sahip 
kişilerden oluşmakta; seçim kriterleri ve bunlarõn göreceli önemleri konusunda farklõ görüşler 
taşõmaktadõrlar. Dolayõsõyla 111 üyenin, 111 ayrõ kişilik olarak algõlanmasõ, her birisi için ayrõ 
ayrõ, titizlikle hazõrlanmõş özel stratejilerin oluşturulmasõ ve uygulanmasõyla iletişim 
sağlanabilen özel bir gurup olarak ortaya çõkmaktadõr. 
 

Olimpiyatlara aday olabilmek için gerekli ön şart �Yerel Yönetim�, �Devlet� ve o 
ülkenin � Milli Olimpiyat Komitesi� arasõnda işbirliğinin sağlanmasõdõr. Bu açõdan bakõldõğõnda 
sadece İstanbul�un adaylõğõ, dünyadaki tek örnek olan özel bir �Kanun� ile düzenlenmekte ve bu 
üçlü işbirliği en etkin ve kalõcõ şekliyle ortaya konulmaktadõr. Mayõs 1992�de çõkartõlan 3796 
Sayõlõ Kanun; bir yandan Devlet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi�nin (TMOK) işbirliği ile İstanbul Olimpiyat Oyunlarõ Hazõrlõk ve Düzenleme 
Kurulu�nu (HDK) oluşturup bu Kurumu �İstanbul�u Olimpik şartlara hazõrlamak�la 
görevlendirirken, öte yandan bu iş için gerekli finansmanõ sağlamaktadõr.  
 

Yasa marifetiyle sadece finansal ve politik garantiler sağlanmakla kalmamakta, 
IOC�nin �Olimpik Andlaşma�sõ Türk Hukuk sistemi içine alõnarak adeta bir yasa gibi etkin 
kõlõnmakta ve bu suretle IOC haklarõ en üst seviyede garanti altõna alõnmaktadõr. Yeni seçim 
prosedür ve kriterleri gözönüne alõndõğõnda, �yasa getirme koşulu�nun Türkiye tarafõndan daha 
1992 yõlõnda karşõlanmõş olduğu ve bunun adaylõğõn en güçlü kozlarõndan birisini teşkil ettiği 
görülecektir. 
 
  Yukarõda IOC adaylõk prosedürü açõklamalarõ arasõnda yer alan �Olimpik 
Andlaşma�ya saygõlõ olunacağõ garantisi ile finansal garantiler konusunda ve adaylõkta nihai 
sorumluluğun MOK�ne verilerek, MOK�nin Adaylõk Komiteleri�nde fiilen ve bir ortak şeklinde 
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yer almasõ ve adaylõğõn sorumluluğunu üstlenmesi hususlarõnda 3796 Sayõlõ Kanun�un varlõğõ, 
adaylar arasõnda sadece İstanbul�un sahip olduğu önemli bir avantajõ ifade etmektedir. 
Aranõlacak Teknik Kriterler arasõndaki 5�nci madde ise, Kanun sayesinde İstanbul için daha 
şimdiden halledilmiş bir durumu ifade etmektedir. 
 

Kültürel açõdan bakõldõğõnda, 3 İmparatorluğa başkentlik yapmõş, 3 din ve 26 etnik 
kökenden insanlarõn uyum içerisinde yaşadõğõ, asõrlardõr bir �metropol� niteliği taşõmõş 
İstanbul�un tarihi ve kültürel zenginliği tartõşma götürmez. Kültürlerin ve tarihlerin buluştuğu bu 
kent, coğrafi anlamda iki kõta üzerinde bulunan ve Asya ile Avrupa, Doğu ile Batõ arasõndaki bu 
�köprü� niteliğini ekonomik, kültürel ve siyasi anlamda da yaşatan tek kenttir.  
 

Sadece İstanbul değil, Türkiye ve hatta finans, kültür ve ekonomik açõlardan merkezi 
bulunduğumuz �coğrafi bölge�nin ortak özelliği ise genç nüfus yapõsõdõr. Bunun, esas hedefi 
gençlik ve gençlere Olimpizmi aşõlamak olan Olimpik Hareket açõsõndan önemi büyüktür. 
Olimpiyatlara aday olmamõzõn temelinde, sadece Olimpiyatlar marifetiyle sağlanacak maddi ve 
ekonomik kazançlar değil, sporcu nesiller yetiştirmemizde Olimpiyatõn hõzlandõrõcõ etkisinin 
yatmakta olduğu IOC nezdinde komünike edilmektedir. 
 

Diğer adaylara bakõldõğõnda bir kõsmõnda ya o kentte ya da o ülkede Olimpiyatlarõn 
daha önce yapõlmõş olduğunu görmekteyiz. Halbuki ne ülkemizde ne de temsil ettiğimiz bölgede 
hiç Olimpiyat düzenlenmediği gibi, Olimpiyatlar bugüne kadar hiç bir müslüman toplum 
tarafõndan da düzenlenmemiştir. Din, dil, õrk, cinsiyet ayõrõmõ yapmaksõzõn spor vasõtasõyla 
dünya gençlerinin eğitimi, geliştirilmesi, kardeşlik, dostluk, karşõlõklõ anlayõş ile dayanõşmanõn 
ve nihayet barõşõn sağlanmasõnõ amaçlayan bir felsefe, bir yaşam tarzõ olan Olimpizm�e ve 
Olimpik Hareket�e, Oyunlarõn bir müslüman toplumda da düzenlenebilme şansõnõ tanõyan tek 
aday kent İstanbul�dur. 
 

Olimpiyatlara sahip olabilmek için sadece soyut nitelikleri taşõmak yeterli olmamakta, 
aday kentlerde Oyunlarõn başarõlõ bir şekilde icrasõnõ mümkün kõlacak somut nitelikler, yeterli 
kentsel altyapõlar aranmaktadõr. Genel kanõnõn aksine, İstanbul Olimpik kriterler açõsõndan 
aranan bir çok somut altyapõya da sahiptir.  
 

Bugün için Türkiye uzayda iki uydusu, % 90�õn üzerinde sayõsallaştõrõlmõş iletişim 
sistemleri ve teknolojik birikimi ile telekomünikasyon açõsõndan Avrupa�da 6, dünyadaki 16 
gelişmiş ülkeden birisidir. Kurulu iletişim altyapõsõnõn yeterliği, İstanbul�un avantajlõ yanlarõndan 
birisini teşkil etmektedir. 
 

Spor alanõnda kullanõlan teknoloji hõzla değişmekte ve gelişmektedir. Türkiye bunu bir 
ölçüde takip etmekte ise de, spor alanõnda henüz tatminkar bir seviyenin yakalandõğõ iddia 
edilemez. Diğer alanlarda ise oldukça yüksek seviyelerin yakalanmõş olduğu ve Y2K sorunu 
yaşamadan Millenyuma girmiş olduğumuz, teknoloji devlerinde elde edilen verilerle eşit ve aynõ 
zaman dilimi içerisinde ülke genelinde de teknoloji verilerini kullandõğõmõz bir gerçektir. 
Olimpiyat Projesi kapsamõnda yer alan ve inşa edilecek spor tesislerinin ilgili Uluslararasõ 
Federasyonlarca aranan nitelikteki teknolojilere sahip olmasõ planlanmaktadõr.  
 

İstanbul, 1992�de Olimpiyatlarõ düzenleyen Barcelona�nõn iki katõ, 1996�da Oyunlarõ 
düzenleyen Atlanta�dan % 20 fazla yatak kapasitesine sahip bulunmakta, üstelik sadece nicelik 
açõsõndan değil, nitelik olarak da daha kaliteli bir konaklama altyapõsõna sahip bulunmaktadõr. 
 

İstanbul�un 30 yõllõk meteorolojik veri ortalamalarõ, Oyunlarõn düzenleneceği 17 
Temmuz-1 Ağustos 2004 tarihleri arasõnda gündüz ortalama 24 C, gece 16 C õsõ, % 70 nem oranõ 
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ve neredeyse 0 yağõş ve sis ile iklim koşullarõnõn sporcularõn performanslarõnõ en üst seviyeye 
çõkarmalarõnõ mümkün kõlacak en ideal şartlarõ taşõdõğõnõ göstermektedir. Bu şartlar, aynõ 
paralellerde yer alan diğer aday kentlerde dahi mevcut bulunmamaktadõr. Olimpiyatlarda dünya 
rekorlarõnõn kõrõlmasõnõ arzu eden IOC açõsõndan bu hususun önemli bir kriterdir. 
 

İlk bakõşta, İstanbul�un çevre koşullarõnõn õslaha muhtaç durumda bulunmasõnõn 
adaylõk açõsõndan bir dezavantaj yaratacağõ düşünülebilir. Halbuki Spor ve Kültür�ün yanõna 
Olimpizm�in üçüncü boyutu olarak çevreyi alan IOC, spor ve olimpizm sayesinde çevre 
koşullarõnõn düzeltilmesinde önemli katkõlarõ olan bir uluslararasõ sivil kuruluş olarak öne 
çõkmayõ arzulamaktadõr. Aday kente düşen, projeler hazõrlamak ve bunlarõn finansmanõnõ 
sağlayarak hedef kitleyi bunun gerçekletirileceğine ikna edebilmektir. 
 

Olimpik açõdan, evsahibi kentin sorumluluğu üstleneceği belli sayõdaki insanla ilgili 
olarak hazõrlanan �sağlõk planõ� İstanbulda mevcut sağlõk altyapõsõ ile uygulanabilir durumdadõr 
ve IOC Değerlendirme Komisyonu�nca beğenilmiştir. Ulusal ve uluslararasõ düzeyde, tam 
donanõmlõ ve her türlü sağlõk problemini en modern cihaz ve aletlerle kõsa sürede en iyi sonuçla 
sonuçlandõrabilecek yapõda resmi devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerimiz 
bulunmaktadõr. 
 

Genel ve yaygõn bir kanõ olarak Türkiyede bir �güvenlik� sorunu olduğu 
düşünülmekte ise de çeşitli ülkelerdeki suç oranlarõnõ gösteren Enterpol rakamlarõ bunu 
doğrulamamaktadõr. Ülkemizin bir terör sorunu yaşadõğõ gerçektir yalnõz unutmamak gerekir ki 
en güvenli saydõğõmõz ülkelerde yapõlsa dahi, oyunlar terör tehlikesi ile karşõ karşõyadõr. Bu 
açõdan, Türkiye�de terör ile mücadelede tecrübe kazanmõş güvenlik güçlerinin mevcudiyeti ve 
olimpik güvenlik sistemi ile ilgili olarak hazõrlanan ayrõntõlõ planlar bir avantajõmõz olarak ortaya 
çõkmaktadõr. 
 

Uluslararasõ Olimpiyat Komitesi nezdindeki en önemli seçim kriterlerinden birisi de, 
�toplum desteği�dir. 1993 ve 1996 yõllarõnda yapõlan iki bağõmsõz kamuoyu araştõrmasõnda 
İstanbul Olimpiyatlarõnõn olmasõnõ arzu edenlerin %94.8�den % 96.2�ye çõktõğõ görülmektedir. 
 

Adaylõkta dezavantajlarõmõzdan birisini İstanbul�da yaşanan trafik sorunu ve Atatürk 
havaalanõ kapasitesinin yetersizliği teşkil etmektedir. Metronun ilk ve ikinci aşamalarõnõn 
devreye girmesi, hafif raylõ sistemin geliştirilmesi, toplu taşõmacõlõğõn yaygõnlaştõrlmasõna 
yönelik uygulamaya konulmuş projelerin hayata geçirilmesi, deniz ulaşõmõnõn arttõrõlmasõ ve 
gerektiği takdirde Kanun�dan yararlanarak uygulamaya konulabilecek yollarda �olimpik şerit 
tahsisi� gibi unsurlar dikkatlerine sunulacaktõr. Atatürk Havalimanõ tevzii işi tamamlanmõş ve 
Dünyanõn en önde gelen modern ve yüksek kapasiteli alanlarõndan birisi olmuştur. Çorlu�da 
mevcut askeri alanõn kargo taşõmacõlõğõ amacõ ile kullanõma tahsisi ve Kurtköy projeleri ile 
kentin havadan ulaşõmõ olimpiyatlar için yeterli seviyeye getirilecektir. 
 

İstanbul�un 2000 adaylõğõ için oluşturulmuş, 2004 adaylõğõ sõrasõnda geliştirilmiş, 
2008 için uygulamasõna geçilmiş ve IOC�ye resmen taahhüt edilmiş olan IOC, IF ve 
MOK�lerden oluşan �Olimpiyat Ailesi�nin tüm gereksinim ve şartlarõnõ karşõlayan �İstanbul 
Olimpiyat Projesi� mevcuttur. İstanbul Olimpiyat Projesi; şehrin Avrupa ve Asya yakalarõnda, 
ana arterler üzerinde ve birbirlerine en fazla 1 saat mesafede �9 alan� ve �34 adet spor tesisi�, 
�Atatürk Olimpiyat Parkõ�, 10.000 sporcu ve 5.000 idareci, 15.000 medya mensubu ve 3.000�e 
yakõn hakem ve gözlemcilerin ikamet ettirilecekleri �Olimpik Köy�, (oyunlar tarihlerinde inşa 
edilecek ve Oyunlar sõrasõnda kullanõldõktan sonra yasal sahiplerine devredilecek dairelerden 
oluşan TOKİ�nin 40.000 dairelik Halkalõ Toplu Konut Projesi�nin 4. safhasõ); �Uluslararasõ 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                             Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatlarõ ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/beden/oik530.pdf 95

Basõn ve Yayõn Merkezi� ve �Gençlik Kampõ�nõ kapsamaktadõr. IOC ve Uluslararasõ Spor 
Federasyonlarõnõnõn aradõğõ tüm şartlarõ karşõlayan, unsurlarõnõn lojistik bağlantõ ve işlerliğinin 
tam olarak çözümlendiği bir projedir.  
 

Geçmiş tecrübeler İstanbul�da Olimpik standartta spor tesisi eksikliği hususunun bu 
yarõşta en önemli dezavantajlarõmõzdan birisi olduğunu göstermiştir. Oyunlarõn icra edileceği 
spor ve antrenman tesisleri bakõmõndan en fazla sayõda tesisin adaylar arasõnda Atina�da mevcut 
bulunmasõ, Atina�nõn 2004 Oyunlarõnõ kazanmasõnda en önemli faktör olmuştur. HDK, yapõmõ 
planlanan �projeler� değil, mümkün olduğu ölçüde �bitirilmiş� yahut �inşaatõna başlanõlmõş� 
tesislerle IOC�nin önüne çõkõlmasõ gerektiği bilincindedir. Stratejisini �Vaadlerden Gerçeklere� 
olarak belirleyen HDK, ana hedefini �tesisleşme� olarak belirlemiş, geçmiş adaylõk çalõşmalarõ 
sõrasõnda hazõrlayõp geliştirdiği İstanbul Olimpiyat Projesi�ni hayata geçirmek üzere yatõrõmlara 
girişmiş bulunmaktadõr.  
 

Olimpiyat adaylõğõ uzun soluklu bir süreçtir. Çoğu kentler birkaç dönem süren 
çabalarõyla sonuca ulaşmõşlardõr. İstanbul�u diğer aday kentlerden ayrõştõran bir diğer unsur ise, 
adaylõğõnõ üst üste üçüncü defa sürdüren yegane kent olmasõdõr. Bu; kararlõlõk, ciddiyet ve 
istikrarõ gösterdiği gibi aynõ zamanda bir tecrübe birikimini de ifade etmektedir.  
 

Konuyu tüm veçheleri ile ayrõntõlõ olarak değerlendiren HDK, 3.11.1999 tarih ve 
97/118 sayõlõ kararõyla İstanbul�un 2008 Olimpiyat Oyunlarõna adaylõk başvurusunda 
bulunulmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Kanun gereği olduğu gibi, Hükümet programõnda da yer alan ve 
28.11.1998 tarihindeki Olimpik Stadyum temel atma töreninde Cumhurbaşkanlõğõ Makamõ 
tarafõndan dünyaya deklare edilmiş bulunan İstanbul'un 2008 Olimpiyat Oyunlarõ adaylõğõ için 
resmi başvuru 2000 yõlõ Ocak ayõnda yapõlmõştõr. 
 

2.3. Sorunlar 
 

Başta Atatürk Olimpiyat Parkõ olmak üzere, İstanbul Olimpiyat Projesi kapsamõnda 
yer alan tesislerin mümkün olduğu ölçüde hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
 

Kentsel altyapõ ve ulaşõmõn geliştirilmesi her açõdan büyük önem taşõmaktadõr. 
 

3796 sayõlõ Kanun�un �Hizmet Zorunluğu� ile ilgili 14. Maddesi �Bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarõ ile özel idareler ve belediyeler Olimpiyat Oyunlarõ hazõrlõk ve düzenleme 
çalõşmalarõ sõrasõnda HDK�nun bu yöndeki taleplerini öncelikle karşõlarlar� hükmünü getirdiği 
halde, örneğin genel ulaşõmõn planlanmasõ ve sağlanmasõ konusunda ilgili kamu kurumlarõ ile 
koordinasyon sağlanmasõnda ve yatõrõm programlarõna alõnmasõnda güçlükler yaşanmaktadõr. 
 

Stadyuma halen yalnõzca TEM Otoyolu�nun kuzeyinden geçen ve çok yetersiz 
durumdaki servis yolu�ndan ulaşõlabilmektedir. 2001 yõlõ sonlarõnda işletmeye alõnacak olan 
Atatürk Stadyumu ve tüm fonksiyonlarõ gerçekleştirildiğinde pik günlerde 180.000 kişinin 
ziyaret etmesi beklenen Atatürk Olimpiyat Parkõnõn karayolu, metro ve hafif raylõ sistemlerle 
genel ulaşõmõnõn planlanmasõ, ve bu amaçla çeşitli inisiyatiflerin harekete geçirilmesi 
gerekmektedir. Konuya gereken önem ve önceliğin verilmesi ve ilgili kurumlar arasõnda 
koordinasyonun sağlanmasõ halinde sorunun çözülebileceği ümidini taşõmaktayõz. Konu, 
önemine binaen, 6.11.1999 tarihinde Atatürk Stadyumu şantiyesini ziyaret ederek tetkiklerde 
bulunan Sn. Cumhurbaşkanlõğõ Makamõna ve 1.12.1999 tarihinde yapõlan TBMM KİT 
Komisyonu�na sunulmuş ve Komisyon�ca desteklenmiştir.. 
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  Yapõlan ulaşõm etüdleri sonuçlarõna göre:  
 
  a. Atatürk Havaalanõ - Çobançeşme - Halkalõ Toplu Konutlarõ - Olimpik Park Kavşağõ 
Bağlantõ Yolu ile, TEM Otoyolu Mandõra Mevkii, Halkalõ Toplu Konutlarõ - Olimpik Park 
Kavşağõ�nõn Karayollarõ Genel Müdürlüğü (KGM) yatõrõm programõ�na alõnarak öncelikle 
yapõlmasõ gerekmektedir. 
 
  Bu hususta HDK ile KGM arasõnda 7.9.1998 tarihinde imzalanan bir protokole göre; 
güzergah tesbitinin KGM'nce yapõlmasõ; avam ve uygulama projelerinin KGM'nce onaylanmasõ; 
uygulama projelerinin 1/5000�lik nazõm imar planõna ve 1/1000'lik uygulama imar planõna 
KGM'nce işletilmesi; zemin etüdü, laboratuar testleri gibi araştõrma hizmetlerinin KGM�nce 
sağlanmasõ; keşif, ihale dosyasõ tanzimi, etüd proje ve projelerin kontrollük hizmetlerinin 
KGM'nce yürütülmesi koşullarõyla Atatürk Olimpiyat Parkõ genel ulaşõmõ için gerekli bağlantõ 
yolu projelerinin KGM teknik şartname ve birim fiyatlarõna göre HDK tarafõndan yapõlmasõ 
kararlaştõrõlmõş ve Protokole uygun olarak �D-100 Karayolu-Çobançeşme Kavşağõ-Atatürk 
Olimpiyat Parkõ Bağlantõ Yolu Etüd Proje Mühendislik Hizmetleri İşi� HDK tarafõndan ihale 
edilmiştir. Projeler 26.4.2000 tarihinde tamamlanacaktõr. 
 
  Mezkur yol ve kavşak inşaatõnõn KGM yatõrõm programõna alõnarak yapõmõnõn 
sağlanmasõ; Olimpiyat Parkõ, Halkalõ Toplu Konutlarõ ve bölgenin ulaşõmõnõn sağlanmasõ 
yanõnda, Çobançeşme�TEM Mahmutbey kavşağõ arasõ bağlantõ yolunda (medya yolu) yaşanan 
trafik yoğunluğunun hafifletilmesi bakõmõndan son derece önemli ve zorunludur. 
 
  b. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafõndan yürütülen Aksaray- Esenler Hafif 
Raylõ Toplu Taşõma sisteminin Esenler-Mahmutbey-İkitelli Organize Sanayi-Başak Konutlarõna 
uzatõlmasõ projesi kapsamõnda sistemin Stadyum ve Parka irtibatlandõrõlmasõ gerekmektedir. 
 
  Şebekenin Esenler (Otogar) � Mahmutbey � İkitelli Organize Sanayii kõsmõna ait proje 
çalõşmalarõ İBB tarafõndan tamamlanmõş bulunmaktadõr. Şebekenin Olimpik Parka 
irtibatlandõrõlmasõ amacõ ve işin projelendirme kõsmõna bir katkõda bulunmak üzere, İkitelli 
Organize Sanayi istasyonu ile Atatürk Stadyumu arasõndaki branşmanõn kavram projesi ile keşfi 
HDK tarafõndan hazõrlattõrõlmõş ve İBB�ne sunulmuştur. İstanbul Ulaşõm Ana Planõ�nda birinci 
öncelikli olarak ortaya çõkan ve bölgenin maruz kalacağõ ulaşõm sorunlarõnõn çözümüne büyük 
fayda sağlayacak İkitelli-Otogar Hafif Raylõ Sistem Hattõ�nõn bir an önce gerçekleştirilmesi ve 
bu iş için yapõlacak ihalelere Olimpiyat Parkõ Bağlantõsõ�nõn da eklenerek İBB�nce uygulamaya 
alõnmasõ gerekmektedir. 
 
  c. DLH tarafõndan projelendirilmekte olan Gebze-Halkalõ Raylõ Toplu Taşõma 
Sisteminin (banliyö hattõnõn), üçleme ve metroya dönüşüm projesi içinde Olimpiyat Parkõ ile 
bağlantõsõnõn yapõlmasõ yararlõ ve önemlidir. Sistemin, Yenidoğan mevkiinden bir lup ile Atatürk 
Stadyumu kuzeyinden geçerek İkitelli Organize Sanayii Mandõra mevkiine ve Yenidoğan 
mevkiine kavuşmasõ ile gerekli irtibatlandõrma sağlanabilir. Bu projenin uygulamaya sokulmasõ 
hususunun Ulaştõrma Bakanlõğõ�nca ele alõnmasõ sağlanmalõdõr. 
 
  d. KGM tarafõndan güzegah çalõşmalarõ sürdürülen Kuzey Otoyolu projesinin, Başak 
Konutlarõndan TEM Otoyoluna ve Çobançeşme köprülü kavşağõna bağlantõsõ sağlanmalõ ve bu 
bağlantõdan Atatürk Olimpiyat Parkõ�na giriş temin edilmelidir. 
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Diğer bir husus ise; 

 
  İBB Bütçesinde yer alan ve tahsil edilemeyen HDK paylarõnõn ayni şekilde bir ödeme 
programõna bağlanarak ödemenin temini için 1.8.1998 tarihinde alõnan kararla ilgili uygulamada 
Bağcõlar Olimpik Spor Salonu ve Burhan Felek Kamp Eğitim Merkezi işleri için İBB'nce 1998 
yõlõ içerisinde yapõlmõş harcama tutarõ toplam 1.376.573.260.875 TL borçtan mahsup edilmiş, 
1998 itibariyle kalan borç olan 914.412.468.293 TL'na HDK 1999 yõlõ alacak payõ olan 
2.890.000.000.000 TL'nin eklenmesiyle 1999 yõlõ içerisinde ödenecek borç miktarõ 
3.804.412.468.293 TL olarak hesaplanmõştõr. Bilahare: 
 

- İSKİ'ce kamulaştõrõlõp GSGM'ne devredilecek 10 adet parsel bedeli ile ilgili 
mahsup muamelesinin, miktarõn İBB�nin İSKİ�den olan alacaklarõndan düşüleceği 
ve İBB�nin HDK�na olan borcundan mahsup edileceği yönünde İBB tarafõndan 
verilmesi gereken teyidin halen alõnmamõş olmasõ nedeniyle henüz ikmal 
edilemediği;. İBB teyidini takiben İSKİ'ce kamulaştõrõlõp GSGM'ne devredilecek 
parseller bedelinin 1999 yõlõ mahsubuna gireceği, 

 
- Bağcõlar Spor Salonu inşaatõnda deprem nedeniyle duraklama olmuş olmakla 

birlikte, bu işle ilgili olarak İBB tarafõndan 1999 yõlõ içerisinde tahakkuk ettirilmiş 
yatõrõm tutarõnõn Aralõk 1999�da tesbit edilerek tutarõn borçtan mahsup edileceği; 
tahakkuk edecek miktarõn (ve İBB�nce teyidi yapõlmasõ halinde İSKİ kamulaştõrma 
bedelinin) 3.804.412.468.293 TL�den küçük olmasõ halinde bakiye farkõn İBB 
tarafõndan 25.12.1999 tarihinde nakit olarak HDK'na ödenmesi gerektiği, 

 
- Ocak 2000 tarihinde muacceliyet kesbedecek İBB 1999 yõlõ payõnõn 

5.534.530.000.000 TL olduğu, 
 

- 2002 yõlõndan itibaren, İBB paylarõ dahil tüm HDK gelirlerinin, Atatürk Stadyumu 
inşaatõ için kullanõlmakta olan dõş kredilerin anapara ve faizlerinin geri 
ödenmesine ancak yeterli olabileceği; bu hususun, Hazine'ye yapmõş olduğumuz 
müracaat ve fizibilite dosyasõnda beyan ve taahhüt de edildiği; dolayõsõyla 
HDK�nun, ancak mevcut kaynaklarõ ve 2000 ile 2001 yõllarõ içerisinde tahakkuk 
edecek gelirleriyle ve bu süre içerisinde yatõrõm harcamalarõnda bulunabileceği; 
Atatürk Stadyumu�nun da bu süre sonunda ikmal edileceği gözönüne alõndõğõnda, 
önümüzdeki 2 yõl içerisinde yapõlacak HDK yatõrõmlarõnda önceliğin Atatürk 
Olimpiyat Parkõ'nõn içmesuyu, atõksu kanalizasyon, yağmursuyu drenaj, elektrik, 
doğalgaz, teleiletişim, iç yollar, otoparklar vb. altyapõsõ ile, bir kõsõm kamulaştõrma 
işlerinde olacağõ; Atatürk Olimpiyat Parkõ İçme Suyu Şebekesi, Atõksu 
Kanalizasyon Şebekesi, Yağmursuyu Drenajõ projeleri, Doğalgaz Şebekesi ve 
Elektrik Tele İletişim Etüd Projeleri, Çevre Ulaşõm ve İç Yollar Projelendirilmesi 
ve Atatürk Olimpiyat Parkõ Yerleşim Tasarõmõ Projesiyle Koruma Kuşağõ 
Planlarõnõn Hazõrlanmasõ işleri "Olimpik Park Sahasõnõn Uygulama İmar Planõ ile 
Genel Yerleşim Planõnõn Hazõrlanmasõ, Altyapõ Tatbikat Projeleri ile, Hizmetlerin 
Araziye Aplikasyonunun Mimarlõk, Mühendislik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 
İşi" Sözleşmesi kapsamõnda yaptõrõlmakta olduğu hususlarõ değerlendirilerek; 
altyapõ projelerinin ikmalini müteakkip, bu yatõrõmlardan hangilerinin önümüzdeki 
yõl içerisinde ve ne suretle gerçekleştirileceği hususlarõ HDK 2000 Yõlõ Bütçe 
Taslağõ görüşmelerinde ayrõntõda değerlendirilerek HDK 2000 Yõlõ Bütçesi ile 
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düzenleneceği; İBB tarafõndan üstlenilerek gerçekleştirilecek olan Atatürk 
Olimpiyat Parkõ altyapõlarõ ile ilgili giderlerin bakiye borçtan ödeneceği,  

 
HDK�nca kararlaştõrõlmõştõr. 
 
  Bu hususun uygulamaya geçmesi en önemli konulardan birisini teşkil etmektedir. 

 
3-  ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 
 

3.1. VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi (2001-2005) 
 

2001�de yapõlacak seçimlerde 2008 evsahipliği şansõnõ yakalamak, bu mümkün 
olmadõğõ takdirde, 2005 yõlõnda 2012 Oyunlarõnõn ev sahipliği hakkõnõ elde etmektir. Bu amaçla 
İstanbul�un spor tesisi envanterini sürekli geliştirerek IOC ve IF�ler tarafõndan onaylanacak 
�olimpik� nitelikte tesislere kavuşmak temel hedeftir. 
 

3.2. Uzun dönemde (2001-2023) 
 

Yukarõda ayrõntõda açõklandõğõ gibi, sporun ülkemizde bir yaşam biçimi ve sosyal 
yaşantõmõzda gençlerimiz için önemli bir eğitim aracõ olmasõnõ sağlamak, sporda uluslararasõ 
düzeydeki başarõlarõmõzõ arttõrmak ve olimpiyatlarõn getireceği ekonomik ve sosyal kazanõmlarõ 
elde etmektir. 

 
4.   PLANLANAN YATIRIMLAR 
 

2000 ve 2004 Oyunlarõ adaylõklarõndan sonra HDK, doğru stratejiler belirleyebilmek 
amacõyla IOC üyeleri nezdinde �İstanbul�a oy vermeme nedenleri�ni araştõrmõştõr. Bu araştõrma 
sonucunda nedenlerin iki ana gurupta kategorize edilebileceği ortaya çõkmõştõr:  
 

1. İstanbul�un spor tesisi altyapõsõnõn yetersizliği,  
 

2. Büyük çaplõ spor organizasyonlarõ tecrübesinin bulunmamasõ.  
 

Bu saptamalar sonucu stratejisini �Vaadlerden Gerçeklere� olarak belirleyen HDK, 
1992-1996 yõllarõ arasõnda Istanbul'da yapõlacak Olimpiyat Oyunlarõ'nõn organizasyonu ile ilgili 
"Proje" hazõrlayan ve Proje'nin tanõtõmõnõ IOC ve Olimpiyat Ailesi nezdinde yapan bir kurum 
iken, 1997 yõlõ içerisinde yapõsal bir değişiklik geçirerek başta Atatürk Olimpiyat Parkõ ve 
Stadyumu olmak üzere doğrudan spor tesisleri inşa eden "yatõrõmcõ" bir kuruluş halini almõş, 
�Tesisleşme�yi ana faaliyet olarak belirlemiştir. 
 

5.5.1992 � 31.10.1999 tarihleri arasõnda (İBB 1999 yõlõ sonuna kadar tahakkuk eden 
5.185.600.000.000 TL alacağõmõzdan, sadece mahsubu yapõlan 1.381.187.531.875 TL kõsõm 
dahil olmak üzere) HDK 'nun yasal gelirlerinden kaynaklanan nakit girdisi 17.395.760.708.947 
TL'dõr. Buna ilaveten 1999 yõlõ içerisinde kullanõlmaya başlanan dõş kredilerden çekilen 
16.501.212.131.042 TL ile birlikte fiili girdi miktarõ 33.896.972.839.989 TL�na baliğ olmuştur. 
Bu miktarõn 24.937.533.005.160 TL tutarõndaki bölümü sarfedilmiştir. Harcamalarõn % 92,5�i 
spor tesisi yatõrõmlarõna ve % 4,2�si uluslararasõ spor organizasyonlarõna harcanõrken, tanõtõm ve 
lobi faaliyetlerine % 1 ve idari gider ve demirbaşlara ise toplam olarak % 2,3 oranõnda harcama 
yapõlmõş olmaktadõr.  
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İstanbul�un Olimpik altyapõya hazõrlanmasõna yardõmcõ olmak gayesi ile İstanbul�da 
spor tesisleri yapma/yaptõrma, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, spor kulüpleri gibi diğer kurumlarca inşaatlarõna başlanmõş, uygun nitelikteki spor 
tesislerinin mali ve teknik açõlardan desteklenerek bir an önce ikmallerinin sağlanmasõna katkõda 
bulunmak yönünde faaliyet göstermiştir. Ayrõca 2000 Projesi üzerinde gerekli revizyonlarõ 
yapõp, İstanbul�un inşa halindeki ve sportif altyapõ envanterine adapte ederek Olimpiyat 
Projesi�ni daha �ayağõ yere basan� bir hale getirmiş ve Proje�yi hayata geçirmek üzere 
yatõrõmlara girişmiştir. 
 

İstanbul Olimpiyat Projesi'nin en önemli unsuru �Atatürk Olimpiyat Parkõ�dõr. 
Küçükçekmece�de Hazine tahsisli 584 hektarlõk alana sahip olan Park, temelde her türlü spor, 
sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenleneceği bir mekan olarak planlanmõş olup, başta Atatürk 
Stadyumu olmak üzere, kentin gerçek ihtiyaçlarõna cevap verecek 14 çok maksatlõ spor tesisi ve 
halka açõk spor alanlarõnõ içermektedir.  
 

IOC ve Uluslararasõ Federasyonlarca talep edilen yüksek seyirci kapasitelerinin 
Oyunlar sonrasõnda büyük bir atõl kullanõma neden olacağõ düşünülerek, yapõlacak tesislerde çok 
maksatlõlõk veya yoğun biçimde portatif tribün ve destek ünitesi kullanõmõ planlanmõştõr. Bu 
destek üniteleri bilahare ülkenin başka yörelerinde geniş ölçekli organizasyonlarõn 
düzenlenmesine olanak verecek bir �park� oluşturacaktõr. Olimpik Stadyum dõşõnda kalan 13 
spor tesisi, bilahare yapõlacak tadilatlarla Uluslararasõ Spor Federasyonlarõ�nca aranan şartlara 
cevap verebilen tesisler ve aynõ zamanda olimpiyatlar öncesi ve sonrasõnda ticari ve kültürel 
aktivitelere açõk fuar, kongre ve gösteri merkezleri, bio-mekanik merkez ve spor hastanesi, oto 
yarõşlarõ pisti, aquapark vb. ticari ve kültürel fonksiyonlu yapõlandõrmalarla Olimpiyatlar öncesi 
ve sonrasõnda kendisini idame ettirecek gelirleri yaratacak şekilde �sürdürülebilir� nitelikte 
projelendirilmiştir.  
 

Park gerçekleştirildiğinde, yalnõz Türk insanõna değil, yabancõ ülkelere sporcu, 
antrenör, eğitimci yetiştirmek için gerekli hizmetleri sunacak çağdaş �Avrasya Spor ve Eğitim 
Merkezi� fonksiyonunu görecektir. Avrasya Spor ve Eğitim Merkezi özel antrenman tesisleri, 
dershane, konferans salonu, sağlõk denetim merkezleri, biyo-mekanik mühendislik merkezi gibi 
bölümlerin yanõsõra 1.200 sporcu ve 250 idarecinin barõnabileceği konaklama alanlarõnõ da 
içerecek, spor danõşma merkezi, spor malzemesi sergileri ve hizmet alanlarõna da yer 
verilecektir. Projenin ana hedefi, başta kendi gençliğimiz olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin 
sporcu ve çalõştõrõcõlarõna olimpiyatlara hazõrlanmak için uygun koşullar sağlamak, uluslararasõ 
spor karşõlaşmalarõna katõlõmõ artõrmak ve olimpik sporlarda fõrsat eşitsizliğine bağlõ sõnõrlamalarõ 
giderek ortadan kaldõrmaktõr. Böyle bir merkezin olimpizm ruhunun yalnõz Türkiye�de değil, 
yurt dõşõnda da güçlenerek yaygõnlaşmasõna katkõda bulunacağõ kesindir.  
 

Çağdaş kentleşmede sporun planlamaya dahil edilmesi bir dünya normudur. Kent 
planlama normlarõ ele alõndõğõnda kişi başõna düşmesi gereken spor alanlarõ; 15.000 nüfus için 
(mahalle ünitesi) 11-18 yaş gurubuna hizmet edecek oyun ve spor alanõ: 2 m2/kişi, 45.000 nüfus 
için (küçük kent ünitesi) spor alanõ-semt stadõ: 1 m2/kişi dolayõsõyla toplam olarak halka açõk 
spor alanlarõ normu 3m2/kişidir. Genç nüfusumuz gözönüne alõndõğõnda, ülkemizde bu normlara 
ulaşõlmasõ için belki de iki kere gerek vardõr. İstanbul�da halen toplam 130 ha. alanda 365 spor 
alanõ bulunmakta (genellikle futbol, basketbol ve voleybol alanlarõ) ve bu değerlere göre 
İstanbul�da kişi başõna 0.15 m2 spor alanõ düşmektedir. Diğer bir deyişle kentte mevcudun 20 
katõ kadar veya 2400 ha. spor alanõna daha ihtiyaç bulunmaktadõr. Bu durumun telafisinde 
önemli bir rol oynayacak olan Atatürk Olimpiyat Parkõ, bir yandan İstanbul'un spor altyapõsõnda 
köklü bir iyileşme sağlarken, hem Olimpik, hem de kentsel anlamda uzun ömürlü, planlõ bir 
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gelişme sağlayarak istikbalde Olimpiyatlara ev sahipliğimizin garantisi olacaktõr. Park�õn hem 
spora, hem çevreye katkõda bulunmak üzere tasarlanmasõnõn ardõnda bu düşünce yatmaktadõr.  
 

HDK Olimpiyat Oyunlarõ planlama çalõşmalarõnõ uygarlõk ve doğa arasõnda sağlõklõ bir 
senteze varõlabileceğini bütün dünyaya göstermek için eşsiz bir fõrsat olarak değerlendirmekte ve 
sağlõklõlõğõn ölçütü olarak sürdürülebilirlik ilkesini benimsemektedir. Olimpik Park�õn hem 
spora, hem çevreye katkõda bulunmak üzere tasarlanmasõnõn ardõnda bu düşünce yatmaktadõr. 
İstanbul�u modern spor tesislerine kavuşturmak kadar çevreci açõdan geliştirmek amacõyla da 
planlanan Olimpik Park, dünyada henüz yeni bir kavram olan �spor çevreciliği� ile (spor ile 
çevreyi bütünleştirerek birlikte geliştirmek üzere tasarlanmasõyla) bu ölçekte uygulamasõ 
olmayan büyük bir yeniliktir. TEMA Vakfõ ile yapõlan anlaşmalarla, olimpik orman ve çevre 
düzeni koşullarõ tespit edilmiş, Olimpik Park Çevre Master Planõ hazõrlanmõştõr. Olimpik Park 
Çevre Master Planõ Türkiye�ye özgü bitkilerin yanõ sõra çok sayõda eğitim olanaklarõnõ bir araya 
getirmektedir.  
 

Proje hassas bölgeler üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirecek biçimde 
tasarlanmõştõr. Doğal ve kültürel çevrede yeni öğeler yaratmaktansa var olanlarõn geliştirilmesine 
ağõrlõk vermektedir. HDK ÇED çalõşmalarõnõ planlarken yalnõzca İstanbul Olimpiyat projesinin 
çevresel açõdan sağlõklõ olmasõnõ değil, aynõ zamanda ÇED uygulamasõnõn ülkede 
yaygõnlaşmasõna katkõda bulunmayõ da dikkate almõştõr. İstanbul�un Olimpiyatlar�la bağlantõlõ 
çevresel eylem planõ geniş tabanlõ katõlõma özellikle önem vermektedir. HDK İstanbul�daki 
Olimpiyat organizasyonuna ilişkin her türlü çalõşmanõn çevreci açõdan örnek olmasõnõ ve bu 
çalõşmalarõn geniş kitlelere tanõtõlmasõnõ amaçlamaktadõr. HDK�nin çevre dosyasõ kamu 
yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle yürütülen yoğun tartõşmalarõn ürünüdür., ISO 
14000�e dayanan bütünsel kalite hedefli çevresel yönetim sisteminin (ÇYS) Türkiye'de 
uygulanmasõna öncülük edecektir. 
 

Atatürk Olimpiyat Parkõ Projesi, �Ulusal ve uluslararasõ spor, sanat, rekreasyon ve 
yeni mesire alanlarõnõn artõrõlmasõ ve bu tür organizasyonlarõn teşvik edilerek, sosyal donatõ 
standartlarõnõn yükseltilmesi� yönündeki plan hedeflerine uygunluğu ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi�nce Ekim 1995�te kabul edilen İstanbul Metropoliten Alanõ Alt Bölge Nazõm 
Planõ�nda yerini almõş ve �Kentsel Sosyal Donatõ Alanlarõ� içinde gösterilmiştir. Proje, nazõm 
planla ilgili olarak Mimarlar Odasõ�nõn tartõşmaya açtõğõ alanlarõn da dõşõnda kalmaktadõr 
 

Kalkõnmamõzõn en önemli unsuru beşeri kaynağõmõzdõr. Bu nedenle nüfusun 
niteliklerinin ve özelliklerinin geliştirilmesi kalkõnma planlarõnda temel ilke olarak yer 
almaktadõr. VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõnda �Bedenen ve ruhen sağlõklõ bir toplum 
yetiştirilmesinin temel unsurlarõndan biri olan spor�un geniş kitlelerce yapõlmasõ teşvik edilecek, 
yoğunluk tek dal yerine Olimpik Sporlarõn tüm alanlarõna yöneltilecek, devletin ağõrlõğõ 
azaltõlõrken özel kesimin katkõsõ arttõrõlacak ve tesislerin rasyonel kullanõmõ sağlanacaktõr.� 
denilmekte ve VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Plan Dönemi Politika Hedefleri�nde Kalkõnma Planõ�nõn 
temel ilkeleriyle ilgili olarak �Planda öngörüldüğü şekilde sağlõklõ bir toplum yaratmanõn temel 
stratejisi, herkese her yerde eşit, tutarlõ ve kapsamlõ bir şekilde spor imkanõ sağlarken, nüfusa en 
iyi araç ve olanaklarõ sunmaktõr� denilmektedir. Devlet Planlama Teşkilatõ VII. Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ çerçevesinde �Çevrenin Korunmasõ ve Geliştirilmesi� konulu bir yapõsal değişim 
projesi ve eylem planõ hazõrlamõş, ardõnda da ulusal eylem planõnõn oluşturulmasõna yönelik 
projenin eşgüdümünü üstlenmiştir. DPT bu projenin nihai raporlarõnõ ulusal Gündem 21�in 
girdileri olarak değerlendirmektedir. İkitelli'de tahsis edilen Hazine arazisi de esasen tüm bu 
amaçlar doğrultusunda, �Olimpik Park yapõlmasõ� koşulu ile tahsis edilmiştir. Olimpik Park 
Projesi Kalkõnma Planõnda öngörülen ilke ve hedeflere tamamõyla uygun bir projedir. Aksi halde 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                             Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatlarõ ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/beden/oik530.pdf 101 

çoğu kamu arazisinin kaderini teşkil eden kaçak yapõlaşmaya terkedilerek kaybedilecek bu geniş 
alan, Olimpik Park�õn realize edilebilmesi halinde kentin ve 7�den 77�ye kadar tüm kentlinin 
nefes alabileceği bir �dinlence ve spor amaçlõ rekreasyon alanõ� olarak kazanõlacaktõr. 
 

Atatürk Olimpiyat Parkõ�nõn en önemli unsuru �Atatürk Stadyumu�dur. Yõllõk 
Yatõrõm Programõ'nda 93H050440 Proje No.su ile yer alan Atatürk Stadyumu yatõrõmõ 3796 
sayõlõ Kanun kapsamõnda kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde HDK 
tarafõndan gerçekleştirilmektedir. Atatürk Stadyumu Olimpik Park�õn ilk adõmõdõr. Stadyumu 
Olimpik Park�õn itici gücü olarak değerlendirmek gerekir.  

 
Arazinin Hazine tarafõndan bu amaçla tahsisinden sonra inşaatlara hazõr hale 

getirilmesi için gerekli planlama ve mühendislik hizmetleri, tüm etüd, harita, kamulaştõrma, 
master plan, proje, mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri ile, proje otomasyonu sağlanarak 
çalõşmalarla elde edilen grafik ve sözel tüm verilerin bilgisayar kayõt ortamõna aktarõlarak 
Olimpik Park Bilgi Sisteminin oluşturulmasõ hizmetlerinin 1,5 yõlda tamamlanmasõndan sonra 
ülkenin yarõm asõrlõk bir hülyasõ olan İstanbul Olimpik Stadyumu ihale edilmiştir. "İstanbul 
Olimpik Stadyumu Proje, İnşaat, İşletme Eğitim İşi Sözleşmesi� HDK ile İstanbul Stadium 
Builders Ortak Girişimi (Campenon Bernard SGE � TEKFEN İnşaat A.Ş. - SAE International) 
arasõnda 28.11.1997 tarihinde akdedilmiştir. FIDIC kurallarõ temel alõnarak yapõlan Anahtar 
Teslimi ve 3 yõl süreli bu ihale sadece bir proje ve inşaat işi olmayõp, stadõn inşaasõndan sonra 
bakõm ve işletmesi ile yönetimini üstlenecek kadrolarõn da 2 yõl süre ile eğitimlerinin 
sağlanmasõnõ da içermektedir.  

 
80.000 kişi kapasiteli Stadyumun konsept ve mimari tasarõmõnda saydamlõk, ana 

strüktürlerde zariflik ve hacimler arasõnda uyum olmasõnõ amaçlanmõştõr. Saf ve sade, fakat aynõ 
zamanda kullanõşlõ ve güven verici formlar kullanõlmõş, aynõ zamanda stadyumun kendine özgü 
tarzõyla anõnda farkedilebilir bir nitelikte olmasõna da gayret gösterilmiştir.  

 
Proje, şartnamenin temel içerikleri arasõnda en mükemmel dengeyi kurmaya özen 

göstermiştir. Bunlar görüş alanõ (her koltuk için optimum görüş kolaylõğõ), kolay ulaşõm 
(stadyum içerisinde ve dõşõnda hareket olanağõ), emniyet (12 dakikanõn altõnda boşalma süresi) 
ve işlevselliktir. Stadyumun Kuzey-Güney ekseni maksimum ölçüde şeffaf bõrakõlmõş, böylece 
stadyumda ferah bir görüntünün yanõ sõra Olimpik Park�a yönelik çok geniş bir görüş açõklõğõna 
da imkan sağlanmõştõr. Stadyumun batõ tribünü üzerinde 60 m. yüksekliğinde iki direk tarafõndan 
desteklenen yarõm ay biçimindeki monumental çatõsõ, 36.000�den fazla seyirciye koruma 
sağlayacaktõr. Bu yarõm ay biçimindeki çatõ, aynõ zamanda Asya ve Avrupa arasõndaki köprü 
şeklinde bir bağõ simgelemektedir. Stadyum, dünya çapõnda İstanbul�un sembolü olacak ve 
basõn-yayõn/ iletişim aracõlõğõ ile bu hususu vurgulayacak şekilde planlanmõştõr. Bilahare Stadõn 
Doğu tribünü üzerinin de kapatõlmasõ kararõna varõlarak toplam 52.500 kişilik kapalõ tribün 
kapasitesi sağlanmõştõr. 

 
Stadyumun kullanõcõlarõna ait kapalõ mekanlar Batõ bölümünde yer alan rampalarõn 

altõnda bulunan toplam kapalõ brüt alanõ 48.860 m2 olan 7 katlõ bir yapõ içerisine yerleştirilmiştir. 
Bu katlarda, sporcu, hakem ve antrenörlere ait, spor sahasõ ile doğrudan bağlantõlarõ olan alanlar, 
teknik ve lojistik alanlar, polis istasyonu, itfaiye ve sağlõk merkezi, organizatörlere ait ofisler ve 
toplantõ odalarõ, tribünlere doğrudan bağlantõsõ olan basõna ait alanlar ve dinlenme alanlarõ 
bulunmaktadõr. 

 
Stadyumun 9 kulvarlõ ana atletizm pisti yanõnda; kuzey-batõsõnda tünelle bağlantõ 

sağlanabilen IAAF�ce istenen tüm şartlarõ karşõlayan 1 adet 24.000 m2'lik õşõklandõrõlmõş 
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Antrenman Sahasõ ve 1 adet 15.000 m2'lik atletizm Isõnma Sahasõ vardõr. 52.000 m2 taban alanõ 
üzerine inşaa edilecek olan Stadyumun Plaza ile birlikte toplam alanõ ise 120.000 m2�dir. Başta 
temel spor olan atletizm olmak üzere 13 spor branşõ yanõnda konferans, sergi ve konser gibi 
kültürel etkinlikler için de hizmet verecek bir komple tesistir. Aile dinlence ve sosyo-eğitim 
amaçlarõna da hizmet edecek büyük bir spor tesisleri kompleksi olan Olimpik Park�õn ilk etabõ 
olan stadyum projesi, daha sonra inşa edilecek çok maksatlõ spor tesislerine ve çevreye uyumu 
göz önünde tutularak hazõrlanmõştõr.  

 
FIFA kurallarõna uygun olarak, hiçbir seyirci kendisine en uzak korner bayrağõndan 

190 metre�den daha uzak bir mesafede bulunmamaktadõr. Uluslararasõ Atletizm Fed. kurallarõna 
uygun tribün eğimi (35 derece), özellikle atletizm karşõlaşmalarõnda her koltuk için optimum 
görüş kolaylõğõ sağlayacak 7�nin üzerinde görüş katsayõsõ ile sağlanabilecek en optimum görüş 
imkanõnõ vermektedir. 

 
Stadyum; günümüzün tüm uluslararasõ norm ve şartlarõnõ karşõlayan bütün fonksiyonel 

ve teknolojik yeterliliklere sahiptir: 
 

- Kolay ulaşõm, stadyum içinde ve dõşõnda, engelliler dahil, rahat yaya sirkülasyonu, 
 
- Aralarõnda 7 cm. mesafe bulunan 46, 55 ve 60 cm.lik ergonomik oturma 

elemanlarõ, 
  
- her sõrada en çok 40 koltuk, 

 
- her seyircinin bir çõkõş noktasõna en fazla 30 m, bir servise en çok 60 m.�den uzak 

olmamasõ, engelliler için ayrõ tuvalet ve lavabo, 
 
- Sadece spor değil, iletişim sektörü ihtiyaçlarõ yanõnda, seyirci güvenliğini de 

sağlayan õşõklandõrma, sinyalizasyon ve seslendirme sistemi, 
 

- Acil durumlarda, indirilerek seyircinin saha içine alõnmasõnõ sağlayan elektronik 
köprüler, tam ekipmanõ ile tõp merkezi, 8-12 dakikalõk boşalma süresinin sağladõğõ 
emniyet ve işlevselliği, 

 
- Medya için ayrõlmõş özel otoparkõ ve stad girişi, 2400 kişi kapasiteli ve veri 

iletişimli basõn tribünü, spor alanlarõyla doğrudan bağlantõlõ basõn çalõşma odalarõ, 
konferans ve toplantõ salonlarõ, fotoğraf labaratuvarõ, basõn dinlenme salonu ve 
lokanta, state-of-art teknolojik cihazlarla dõş dünyaya bağlantõ imkanõ sağlayan 
stüdyolar, canlõ yayõnlar için üç tarafõ camla kapalõ 30 kabin ve günün TV 
endüstrisinin istediği konumlarda ve donanõmda kamera platformlarõ,  

 
- Stadõn sadece bakõm ve temizliği için değil, işletmecileri de dahil, sayõlarõ 200�ü 

aşacak ekibin 2 yõllõk eğitimiyle, 
 

Atatürk Stadyumu IOC, IAAF ve FIFA kural ve şartlarõnõ fazlasõyla karşõlayan, en üst 
düzeyde konfor ve teknoloji sunan çağdaş bir olimpik stad ve sadece futbola değil başta temel 
spor olan atletizm olmak üzere 12 diğer spor branşõ yanõnda, konferans, sergi ve konser gibi 
kültürel etkinlikler için de hizmet verecek bir komple tesistir.  
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Projenin dõş kredi ile finansmanõ için 27.11.1997 tarihinde akdolunan �proje 
finansmanõ için ek sözleşme� ile sözleşme bedeli, 102.500.000 USD proje bedeli ve enerji nakil 
hatlarõ deplasmanõ ve ihtiyaç duyulabilecek ek işler için konulan 2.500.000 USD yedek bedel ile 
birlikte 105.000.000 USD olarak belirlenmiş ve bu miktarda dõş borçlanmaya karar verilmiştir. 
İşler iki safhaya ayrõlmõş, 11.460.000 USD olarak bütçelendirilen birinci safha işlerin bu 
dönemde HDK özkaynaklarõndan finanse edilmesi, bilahare Olimpik Park yatõrõmlarõnda 
kullanõlmak üzere krediden geri alõnmasõ öngörülmüştür. Birinci Safha İşler 05.02.1998 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  
 

Uygulama sõrasõnda, stadyum inşaat alanõ üzerinden geçen 2 adet enerji hakil hattõ 
deplasmanõnõn 1.357.950 USD bedelle ve (elektro-mekanik kõsmõ hariç ve projelendirme işleri 
tutarõ olan 938.400 USD'lõk bölümü birinci safha işler kapsamõnda, uygulama tutarõ 9.261.594 
USD'lõk bölümü ise ikinci safha işler kapsamõnda olmak üzere) 10.199.994 USD bedelle stadõn 
doğu tribünleri üzerine de bir çatõ yaptõrõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Sözleşmede öngörülmeyen bu 
yeni çatõnõn finansmanõ, birinci safha işler için HDK özkaynaklarõndan karşõlanan 11.460.000 
USD�õn dõş kredilerden çekilmeyerek sağlanmõştõr. Proje finansmanõ için ek sözleşmenin 1 nolu 
zeyilnamesi ile enerji nakil hatlarõ hafriyatõ için konulan 2.000.000 USD ve yedek akçe olarak 
belirlenen 402.056 USD ile proje bedeli 116.460.000 USD'a baliğ olmuştur. Proje bedelinin 
11.460.000 USD'lõk bölümünün HDK özkaynaklarõ ile karşõlanmasõ, bakiye 105.000.000 USD�õn 
ise dõş kredilerle ile finanse edilmesi öngörülmüştür. 
 

Birinci safha işler 4.11.1998 tarihinde tamamlanmõş, ancak bu tarihte dõş kredilere 
Hazine garantisi sağlanamamõştõr. İkinci safha işlerin yürürlüğe girmesine kadar geçecek süre 
içerisinde işlere ara verilmesinin getireceği munzam maliyeti asgariye indirmek ve bitiş tarihinde 
ilave gecikmeleri engellemek amacõyla; ileride işlerlik kazanacak kredilerden tahsil edilmek ve 
04.11.1998 ile 31.01.1999 tarihleri arasõndaki dönem içerisinde uygulanmak kaydõ ile ikinci 
safha işlerden 7.860.000 USD tutarõndaki işler birinci safha işler kapsamõna aktarõlmõştõr. 
Genişletilmiş birinci safha işler 31.1.1999 tarihinde tamamlanmõştõr. Ancak Hazinece sürdürülen 
müzakerelerin bu tarihte de ikmal edilememiş bulunmasõ nedeniyle, yine kredilerden tahsil 
edilmek ve 31.1.1999 ile 15.4.1999 tarihleri arasõndaki dönem içerisinde uygulanmak kaydõ ile 
ikinci safha işlerden 5.630.000 USD tutarõndaki işler de birinci safha işler kapsamõna 
aktarõlmõştõr. Bu işler de 15.4.1999 tarihinde tamamlanmõştõr. Stadyumun doğu tribününün de 
çatõ ile örtülmesi işi ile ilgili olarak uygulamada detaylõ proje çizimlerinin tamamlanmasõyla 
elektro-mekanik işlerin belirlenmesi ikmal edilmiş ve Atatürk Stadyumu doğu tribün çatõsõ 
elektro-mekanik işlerinin 3.103.510 USD bedelle yaptõrõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Tekraren 
genişletilmiş birinci safha işler de 15.4.1999 tarihinde tamamlanmõştõr. Bu arada dõş kredilere 
Hazine garantisi 8 Nisan 1999 tarihinde verilmiş ve ikinci safha işler resmen 4.6.1999 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. İkinci safha işlerden genişletilmiş birinci safha işlere aktarõlarak HDK 
tarafõndan karşõlanmõş 7.860.000 USD ve 5.630.000 USD, dõş kredilerden tahsil edilmiştir. 
 

119.560.000 USD maliyeti olacak Atatürk Stadyumu için 31.12.1999 tarihi itibariyle; 
15.070.000 USD bölümü HDK özkaynaklarõndan, 27.776.474 USD bölümü kredilerden olmak 
üzere toplam 42.846.474 USD tutarõnda yatõrõm fiilen gerçekleştirilmiş olup, inşaat iş 
programõna uygun olarak sürmektedir. 14.12.2001 tarihinde işletmeye alõnmasõ öngörülen 
Atatürk Stadyumu ile ülkemizin en büyük spor yatõrõmõ gerçekleşmiş olacaktõr.  
 

HDK'nun hedefi sadece bir stadyum yapmak değil, Atatürk Olimpiyat Parkõ'nõ hayata 
geçirmektir. 31.12.1999 tarihi itibariyle Olimpiyat Parkõ için toplam 5.460.394.000.000 TL 
yatõrõm yapõlmõştõr. Alt yapõ bakõmõndan, sadece stadõn değil, parkõn tamamõ düşünülerek 
projelendirme yapõlmõştõr. Atatürk Olimpiyat Parkõ İçme Suyu Şebekesi, Atõksu Kanalizasyon 
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Şebekesi, Yağmursuyu Drenajõ projeleri, Doğalgaz Şebekesi ve Elektrik Tele İletişim Etüd 
Projeleri, Çevre Ulaşõm ve İç Yollar Projelendirilmesi ve Atatürk Olimpiyat Parkõ Yerleşim 
Tasarõmõ Projesiyle Koruma Kuşağõ Planlarõnõn Hazõrlanmasõ işleri gibi altyapõ projeleri 2000 
ilkbaharõnda tamamlanmõş olacaktõr. HDK�nun mevcut ve potansiyel finans imkanlarõyla 2000 
ve 2001 yõllarõnda ancak stadyumun inşaatõ, Olimpik Park'õn yol, içmesuyu, elektrik, doğalgaz, 
kanalizasyon, iletişim vb. bir kõsõm altyapõsõ ile, gerekli bazõ kamulaştõrmalar 
gerçekleştirilebilecektir. 2002 yõlõndan itibaren ise HDK gelirleri, kullanõlan Hazine garantili dõş 
kredinin anapara ve faizlerinin geri ödenmesine yetecektir. Bu nedenle, Atatürk Olimpiyat 
Parkõ'nõn diğer ünitelerinin hayata geçirilebilmesi, potansiyel ulusal veya uluslararasõ 
yatõrõmcõlar/gayrimenkul yatõrõm ortaklõklarõ ile ortaklaşa, kiralama yahut Yap-İşlet-Devret 
modeli uygulamalar ile gerçekleştirilecektir. Stadyum, otoparklar, olimpik bulvar, iç ulaşõm 
yollarõ gibi parkõn bugünden kesinleşmiş parametreleri ile, ihtiyaç duyulan diğer fonksiyonlar 
için kullanõlabilir alanlarõ gösteren yeni bir vaziyet planõ ve Olimpik gereksinim ve koşullarõ 
içeren teknik/fonksiyonel bir liste hazõrlanmõştõr. Bu şartlara uyumlu yatõrõm teklifler HDK 
tarafõndan değerlendirilecektir. 

 
Adaylõk çalõşmalarõyla, fert başõna düşen spor tesisi yönünden Türkiye'nin en fakir 

kenti durumundaki İstanbul'da spor tesisleri yönünden önemli kazançlarõmõz olmuştur. HDK, 
İstanbul�un Olimpik altyapõya hazõrlanmasõna yardõmcõ olmak gayesi ile İstanbul�da spor 
tesisleri yapma/yaptõrma, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Belediyesi, spor kulüpleri 
gibi diğer kurumlarca inşaatlarõna başlanmõş, uygun nitelikteki spor tesislerinin mali ve teknik 
açõlardan desteklenerek bir an önce ikmallerinin sağlanmasõna katkõda bulunmaktadõr. 
İstanbul�da 4 adet mevcut tesisin olimpik standartlarda modernizasyonu ikmal edilmiş, başta 
Ataköy Spor Kompleksi olmak üzere 12 adet yeni tesis inşaasõna maddi katkõda bulunulmuş ve 
bu yatõrõmlar için 30.11.1999 tarihi itibariyle yaklaşõk 23 milyon USD tutarõnda kaynak 
sağlamõştõr. Olimpiyat Projesi açõsõndan çok önemli konumdaki ve IOC tarafõndan da akibeti 
dikkatle takip edilen 17.500 kişi kapasiteli Ataköy Çok Amaçlõ Spor Salonu (AÇASS) inşaatõnõn 
2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasõna kadar ikmal edilerek hizmete alõnmasõnõnõn önemi de 
gözönünde bulundurularak işin 2000 yõlõndaki finansmanõn HDK tarafõndan karşõlanmasõ 
gerekmiş ve bu amaçla 3.870.000.000.000 TL ödeneğin HDK 2000 Bütçesinden karşõlanmasõ 
kararlaştõrõlmõştõr. 

 
HDK'nca başlatõlmõş ve 2000 yõlõnda da sürdürülecek diğer projeler ise:  
 
Ağustos 1997�de başlatõlan �Türkiyede Çocuklarõn Spora Yönlendirilmesinde 

Uygulama Modeli (Olimpiyatlar İçin Sporcu Kaynağõ) Projesi� Dünyada gelişen çağdaş spor 
bilimi ve yönetiminin ülkemizdeki uygulamalara paralellik kazandõrõlmasõ ve Türk sporunun 
uluslararasõ seviyedeki başarõlarõnõ artõrmak için gerekli olan bilimsel ve çağdaş uygulamalarõ 
içermektedir. GSGM İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Marmara Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğretim elemanlarõ ve Antrenörlük Bölümü öğrencilerinden 
oluşan ilgililerce yürütülen bu Proje ile ülkemizde büyük bir potansiyele sahip olan 9�14 yaş 
grubu çocuklarõn fiziki gelişim ve fiziki uygunluk parametreleri tesbit edilmekte ve yapõlan 
testlerden elde edilen veriler standart norm tablolarõna göre değerlendirilerek sporda yetenekli 
çocuklarõn keşfedilmesi hedeflenmektedir. Daha sonra bu çocuklar programlanan sporda alt yapõ 
çalõşmalarõ ve antrenman-eğitim sürecine katõlmakta ve süreç sonunda kendilerine en uygun ve 
en yatkõn spor dalõna yönlendirilmektedir. 10.000 öğrencinin testlerden geçirilmesiyle 500 
civarõnda süper çocuk tesbit edilmesi hedeflenmiştir. Bu gün itibariyle 3.568 öğrencinin 
testlerden geçirilmesiyle 98 süper çocuk tesbit edilmiştir. Tesbit edilen her 25 çocuğa eğitim 
çalõşmalarõ için bir antrenör verilmiştir. Projenin devamõ sõrasõnda yetenekli çocuklarõn postür 
analiz çalõşmalarõ ve anket verilerinden bölgenin veya ülkenin sosyo-kültürel haritasõnõn 
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çõkarõlmasõ planlanmõştõr. İlk hedef Atina-2004 Olimpiyat Oyunlarõdõr. Proje 2004 yõlõna kadar 
uygulanarak tesbit edilecek süper yetenekli çocuklarõn kendilerine en uygun spora 
yönlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 
HDK, Güneydoğu Anadolu bölgemizde GAP Kalkõnma Projesinin bölge ekonomisine 

getirdiği katkõya ek olarak, bu bölgedeki gençliğin spora katõlõmõnõ teşvik etmek, gençlerin spor 
yoluyla birbirlerini anlamalarõnõ ve dost olmalarõnõ sağlamak ve Olimpizm prensiplerini 
benimsetmek amacõyla TMOK, GSGM, GAP İdaresi ve DSİ işbirliği ile Atatürk Barajõnda 
organize edilen GAP Su Sporlarõ Şenliği�ne katkõda bulunarak daha fazla gencin katõlõmõna 
olanak sağlamõştõr. Bu faaliyet de önümüzdeki yõllarda sürdürülecektir.  

 
İstanbul�da spor yapma imkanõndan yoksun çocuklarõn ve gençlerin aktif spora 

katõlõmlarõna imkan sağlamak, onlarõ kötü alõşkanlõklardan korumak, rekabet içinde paylaşmayõ 
öğretmek amacõyla 1997 yõlõnda HDK, TMOK, Gençlik ve Spor İl müdürlüğü ve Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü ile işbirliği yaparak �Yarõnõn Yõldõzlarõ Ücretsiz Spor Okulu� projesini başlatõlmõştõr. 
1999 içerisinde İstanbulda ve deprem nedeniyle Marmara bölgesinde sürdürülen projede 7 orta 
dereceli okulun spor salonunda basketbol ve voleybol dallarõnda düzenlenen ve büyük ilgi gören 
bu Spor Okullarõnda 2.500 gencimiz spor yapma imkanõna kavuşmuştur. Proje ayrõca deprem 
felaketinden etkilenen 4 ilimizde de uygulanmaktadõr. HDK 2000 yõlõnda da projenin 
yürütüleceği okullardaki file, pota, top gibi malzemeleri, bazõ salonlarõn zemininde tadilat 
masraflarõ ile çalõşmalarõ yürütecek antrenörlerin ücretlerinin karşõlamasõyla böylesine önemli bir 
projesinin sürekliliği sağlanarak ve ardõndan okul sayõsõ artõrõlarak daha fazla gence spor yapma 
imkanõ sağlanacaktõr. 

 
2 yõldõr TMOK tarafõndan GSGM ve Atletizm Federasyonu ile işbirliği yapõlarak 

çocuklarõmõza sporu oyunla sevdirmek ve teşvik etmek amacõyla bir Gezici Eğitim Otobüsü 
Türkiye�de çeşitli bölgeleri dolaşmakta ve �Oyunla Eğitim Programõ�nõ (Eğlenceli Atletizm) 
bölgelerdeki Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Antrenörler çocuklarõ biraraya getirerek 
uygulamaktadõr. Bu proje çerçevesinde çocuklar için özel hazõrlanmõş özendirici spor 
malzemeleri kullanõlmakta ve uygulamanõn yapõldõğõ bölgelere malzeme yardõmõ da 
yapõlmaktadõr. Eğlenceli Atletizm Projesi, deprem felaketi nedeniyle bu sefer HDK, TMOK ve 
GSGM İl Başkanlõklarõ işbirliğiyle deprem bölgesindeki çadõrkentlerde yaşayan çocuklarõmõzõn 
spor yoluyla rehabilitasyonu amacõna yönelik olarak Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerimizde 25-
30 Ekim 1999 tarihleri arasõnda uygulanmõştõr. Oyunla Eğitim Programõ bölgelerdeki Beden 
Eğitimi Öğretmenleri ve Antrenörlerce çocuklar biraraya getirilerek uygulanmaktadõr. Bu proje 
çerçevesinde çocuklar için özel hazõrlanmõş özendirici spor malzemeleri kullanõlmaktadõr. 
Kocaeli ve Sakarya Üniversiteleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarõndan katõlan gönüllü 
eğitimci ve antrenörler, İngiliz uzmanlarla birlikte gezici otobüs ile Valiliklerce belirlenen 9 
çadõrkentte projeyi uygulamõşlardõr. Spor salonlarõ, şişme salonlar ve açõk spor alanlarõnda 
uygulanan Projeye 7-14 yaş grubu 1.900 çocuk katõlmõştõr. Bu program önümüzdeki yõllarda da 
geliştirilerek sürdürülecektir.  

 
Depremden zarar gören İstanbul (Avcõlar), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve 

Bolu�da 6 adet Olimpiyat Gençlik Evleri inşa edilerek gençlerimizin hizmetine sunulmuştur. 
Olimpiyat Gençlik Evleri Projesi için HDK�ndan 600.000.000.000 TL; Devlet Bakanlõğõ 
kaynaklarõndan 400.000.000.000 TL ve ISB Ortak Girişimi ile IOC bağõşlarõndan 
130.000.000.000 TL olmak üzere toplam 1.130.000.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 
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Olimpiyatlara ev sahipliğinin kazanõlamamasõnda etken olan büyük ölçekli 
uluslararasõ spor müsabakalarõ organizasyonu tecrübemizin yetersiz oluşu yönündeki tesbitle 
ilgili olarak HDK ana faaliyet alanlarõndan birisini de, yurt içinde düzenlenecek uluslararasõ spor 
organizasyonlarõnõn mükemmel uygulamalar haline gelmelerini sağlamak olarak belirlemiştir. 
Son üç yõl içerisinde HDK tarafõndan İstanbul�da çeşitli spor dallarõnda düzenlenen 8 Dünya 
Şampiyonasõ, 17 Avrupa Şampiyonasõ ve 10 özel organizasyonun mükemmelen icrasõnõ teminen 
5.3 milyon USD maddi katkõda bulunulmuş ve akreditasyondan konaklamaya, güvenlikten 
sağlõğa, ulaşõmdan bilgi dağõtõmõna varana kadar bir çok gerekli alanda bilgi ve tecrübeler 
edinilmiştir. Bunun en son ve en güzel örneği, 43 ülkeden 972 sporcu, 586 idareci ve hakem ile, 
420 medya mensubunun katõlõmõyla 22 Temmuz -1 Ağustos 1999 tarihleri arasõnda Ataköy Spor 
Kompleksi Açõk Yüzme Havuzunda mükemmel bir organizasyonla yapõlan 24. Avrupa Yüzme 
Atlama Senkronize ve Maraton Yüzme Şampiyonasõdõr. Uluslararasõ öneminin arttõrõlmasõ 
Kurulumuzun 1994 yõlõndan bu yana hedefi haline gelmiş olan Avrasya Maratonu�nun 
desteklerimizle geliştirilmesi ve geçen yõl yapõlan 18. Avrasya Maratonunun Eurosport�dan canlõ 
olarak yayõnlanmasõ sağlanmõştõr. İstikbaldeki HDK faaliyet programlarõnda da organizasyon 
tecrübe ve kapasitemizin arttõrõlmasõna yönelik çalõşmalarda bulunulacaktõr. 

 
HDK 2000 yõlõ içerisinde (24.178.000 milyon TL�si dõş kaynaklardan, bakiyesi 

özkaynaklardan olmak üzere) toplam 51.470.000 milyon TL yatõrõm programlamõştõr. Bunun 
27.134.000 milyon TL�si Atatürk Stadyumu; 16.576.000 milyon TL�si Atatürk Olimpiyat Parkõ 
altyapõlarõ (İçmesuyu Şebekesi, Yağmursuyu Drenaj Şebekesi, Kanalizasyon Şebekesi, Çevre 
Ulaşõm Yolu, Giriş ve Hemzemin kavşaklar, İç Yollar, Doğalgaz Şebekesi, Elektrik-Teleiletişim 
ve Çevre Düzenlemesi); 3.960.000 milyon TL�si Ataköy Spor Kompleksi�nde yer alan Çok 
Amaçlõ Kapalõ Atletizm Salonu ve trafo, 3.800.000 milyon TL�si de kamulaştõrmalardan 
oluşmaktadõr.  
 
 
5- ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI 

GEREKLİ HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE 
UYGULANACAK POLİTİKALAR 

 
İstanbul�un Olimpiyat Oyunlarõ�na evsahipliği için adaylõk girişimi 3796 Sayõlõ 

İstanbul Kentinde Yapõlacak Olimpiyat Oyunlarõ Kanunu�ndan güç almaktadõr. HDK ihtiyaç ve 
taleplerinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ ile il özel idareleri ve belediyelerce öncelikle 
karşõlanmasõ yolundaki �Hizmet Zorululuğu�nu da sağlayan Yasa, İstanbul adaylõğõnõn en 
önemli kozlarõndan birisini oluşturmaktadõr. Bu nedenle yapõlmasõ gereken yeni bir yasal 
düzenlemeye ihtiyaç bulunmamaktadõr. 
 
 
6- YAPILACAK HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE İZLENECEK 

POLİTİKALAR KONUSUNDA PERFORMANS KRİTERLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

 
İstanbul Olimpiyat Projesi kapsamõnda yapõlmasõ planlanan yatõrõm ve tesislerin salt 

adaylõk için değil, öncelikle kendi toplumumuzun ihtiyacõ olduğu için gerçekleştirilmesi gereği, 
adaylõğõn ise Kanun marifetiyle bu amaca varmanõn bir itici gücü olduğu, İstanbul'un planlanan 
tesislere kavuşturulmasõ halinde ev sahipliğinin zaten bunun doğal bir sonucu olarak elde 
edileceği hususlarõ değerlendirilmektedir.  
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İstanbul�un adaylõk sürecindeki kararlõlõğõnõn ardõnda sadece ülkemizin kazançlõ 
çõkacağõ gerçeği değil, bu özel kentin de Olimpik harekete çok değerli katkõlarda bulunabileceği 
inancõ yatmaktadõr. Olimpik hareketin amaç ve değerleriyle bir dünya kenti olan İstanbul�un 
barõndõrdõğõ evrensel değerler örtüşmekte, kentin adaylõğõ Olimpik ideallerin güçlenmesinde 
önemli bir aşamayõ oluşturmaktadõr. Başta Sn. Cumhurbaşkanõmõz, TBMM Başkanõ, Başbakan, 
ilgili Bakanlar, İstanbul Valisi, Belediye ve TMOK Başkanlarõnõn imzaladõğõ Kararlõlõk 
Bildirgesi bunun en belirgin göstergesidir. 

 
Olimpiyat Oyunlarõ�nõn kökeni çok eskilere dayanmaktadõr, ama Olimpizm her şeyiyle 

gençlere, umuda ve geleceğe ilişkindir. Genç nüfüsu ile �İstanbul� ve �Olimpizm� arasõnda adeta 
doğal bir uyum vardõr ve ikisinin karõşõmõ olan �Olimpist� sözcüğü bir kararlõlõğõn, bir düşünce 
yapõsõnõn ifadesidir. Dolayõsõyla İstanbul'un Olimpist adõnõ benimsemesi hiç şaşõrtõcõ değildir. 
HDK�nun, Uluslararasõ Olimpiyat Komitesi�ne sunacağõ Resmi Adaylõk Dosyasõ ve İstanbul 
Olimpiyat Projesi de, soyut anlamda bir kent adõna değil, bu kentte yaşayan 10 milyon Olimpist 
adõna iletilecektir. 

 
2008 ile ilgili kararõn alõnacağõ ve evsahibi kentin belirleneceği 2001 yõlõ güz aylarõna 

kadar Olimpik Stadyum ikmal edilmiş olacaktõr. Ancak, bu tarihlerde Atatürk Olimpiyat Parkõ ve 
Ataköy Spor Kompleksi'nin gerçekleşme seviyesi İstanbul'un adaylõğõ için önem arzetmektedir. 
Atatürk Stadyumu işletmeye alõnmõş, Atatürk Olimpiyat Parkõ'õnda başta iç yollar ve altyapõ 
projeleri ile en azõndan bir veya birkaç tesisin hayata geçirilmesi yolunda somut adõmlar atõlmõş 
ve Olimpik Parkõn genel ulaşõm projelerinin ilgili devlet kurumlarõ ve Belediyenin yatõrõm 
programlarõna girmiş, AÇASS başta olmak üzere Ataköy Spor Kompleksi'nde somut ilerlemeler 
kaydedilmiş olmasõ İstanbul'un şansõnõ çok büyük ölçüde arttõracaktõr. 

 
Başarõlõ bir adaylõk çalõşmasõ ve sonuçta bir Olimpiyat organizasyonu için olmazsa 

olmaz şartlardan birisi �Devlet Desteği� dir. Bu kriter açõsõndan İstanbul önemli bir avantaja 
sahip bulunmaktadõr. Pek tabiidir ki bu �yasal� zorunluğun aslõnda �gönüllü� ve �içten� bir amaç 
ve iş birliği olduğunun görünür kõlõnmasõ büyük önem arzetmektedir. Nitekim, Sayõn 
Cumhurbaşkanõ�mõzdan başlayarak tüm ilgililerin imzalarõnõ taşõyan �Kararlõlõk Bildirgesi� 
bunun altõnõ çizebilmek gayreti ile hazõrlanmõştõr. Bu yolda başarõ; gerekli teknik çalõşmalarõ ve 
iletişimi iyi uygulama yanõnda, tüm siyasi ve ekonomik toplum liderlerini ve toplumun kendisini 
bu gaye arkasõnda birleştirmiş, konuyu bir milli dava haline getirebilmiş ülkelerin olmaktadõr. 
Bunun sağlanabilmesi amacõyla ülkemizin belki de en önemli projelerinden birisi olan ve 
kazanõlmasõ halinde sosyal, ekonomik ve kültürel çok büyük kazanõmlar sağlayacak 
Olimpiyatlarõn benimsenmesi ve liderlerimiz tarafõndan şahsen ve fiilen desteklenmesi ve bu 
desteğin hedef kitlemiz nezdinde görünür kõlõnmasõ için gayretler gerekmektedir. 

 
1 Şubat 2000 tarihine kadar aday adayõ kentlerin herhangi bir şekilde uluslararasõ 

tanõtõm veya lobi faaliyetlerinde bulunmasõ yasaklanmõştõr. Adaylõğõn tanõtõmõ, promosyonu ve 
lobiciliği ile ilgili HDK çalõşmalarõ, IOC'nin koyacağõ yeni kural ve koşullar doğrultusunda 
belirlenecektir. Ancak, adaylõk süreci içerisinde, dünya platformunda yapõlacak ve Türkiye'nin 
de "var" olduğunu ortaya koyacak bir tanõtõm, Türkiye'nin "olumlu imajõ"na katkõda 
bulunacaktõr.  

 
Geçmişteki adaylõk faaliyetleri sayesinde kazanõmlarõmõz sadece spor tesisleri ve 

uygulanan sosyal içerikli projeler yönünden olmamõş, İstanbul'un Olimpiyat adaylõğõ nedeniyle 
çok önemli bir platformda ülkemizin sesini duyurmak, imajõnõ yükseltmek ve tanõtõmõnõ yapmak 
imkanõ elde edilmiştir. Muhakkak ki spor, artõk ülkeler için çok önemli bir prestij ve tanõtõm aracõ 
halini almõştõr. Gün geçtikçe artan ve bizi gururlandõran sportif başarõlarõmõz gibi, Olimpiyat 
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adaylõğõmõzla ilgili yurtdõşõnda çok sayõda uluslararasõ toplantõ, genel kurul, konferans, spor 
etkinlikleri vb. ortamlarda yapõlan çalõşmalar da ülkemiz ve insanõmõzõn promosyonuna çok 
önemli katkõlar sağlamõştõr. Uluslararasõ platformlarda; bir yandan Olimpiyat Projemiz, İstanbul 
ve potansiyelleri, diğer taraftan tarih, kültür ve sosyo-ekonomik açõlardan Türkiye ve Türk insanõ 
tanõtõlõrken , �İstanbul�un tarihsel gelişme süreci içerisinde kazanmõş olduğu ve insanlõğõn ortak 
bir mirasõnõ ifade eden kültür ve tabiat varlõklarõnõn İstanbul Olimpiyatlarõ vasõtasõyla 
desteklenerek korunmasõ� şeklinde sunulan Olimpiyat adaylõğõmõzõn evrensel boyutu ile ülkenin 
genç ve dinamik yapõsõ ile yapabilirlikleri ispata çalõşõlmõştõr.   

 
Yurtdõşõna ve IOC'ye yönelik olarak: İstanbul'un özel Yasasõ ve HDK marifetiyle 1992 

yõlõndan beri çalõşmalarõnõ aralõksõz olarak sürdürmekte bulunduğu; Olimpik Park, Atatürk 
Stadyumu ve Ataköy Spor Kompleksinde belli bir gerçekleşme seviyesine gelinmiş bulunduğu; 
spor ve olimpizmin Türk gençliğinin bir yaşam biçimi olmasõnõ sağlamak üzere Olimpiyatlarõ 
İstanbul'a getirmek gayretlerinin kesintisiz sürmekte olduğu temalarõna dayandõrõlacak iletişim 
faaliyetlerinde bulunulacaktõr.  

 
Yurtiçinde ve kamuoyuna dönük olarak; adaylõğõn kõsa süreli bir yarõş değil uzun 

soluklu bir süreç olduğu; üçüncü girişimde de evsahipliğinin kazanõlamamasõ olasõlõğõnda 
toplumda, medyada ve desteklerine ihtiyaç duyulan diğer itici güçlerde motivasyonun 
yitirilmemesi gereği ve aslõnda bu yolda yapõlan her girişim ve yatõrõmõn ülkemizin kazancõna 
olduğu hususlarõnda bilgilendirme yönünde tanõtõmlarda bulunulacaktõr. Yurtiçi medyada yer 
alõş, ulusal desteği göstermesi; uluslararasõ medyada yer alõş ise karar vericiler (IOC üyeleri) 
üzerindeki dolaylõ etkileri açõsõndan bir anlam taşõyarak sonuç üzerinde etkili olabilecek bir 
faaliyet alanõ olarak ele alõmalõdõr.  

 
İstanbul�un Olimpiyat adaylõğõna, toplumun tüm kesimlerinin katõlõm ve desteğinin 

sağlanmasõ, bunun bir milli hedef olduğunun dõş dünyaya gösterilmesi büyük önem taşõmaktadõr. 
Hedef Kitle�nin genel tanõtõm ve reklam kampanyalarõndan çok, kişisel bazda ilişkiler kurarak, 
adam adama markajla iletişim sağlanabilecek guruplar olduğu görülmektedir. Tanõtõm ve lobi 
faaliyetlerinde her resmi kurum, STK ve kişilerin kendine düşen bazda adaylõğõ desteklemesi, 
ülke genelinde ve ülke dõşõnda gezi, konferans, organizasyonlar ve iş gezilerinde İstanbul 
adaylõğõnõn tanõtõmõ ve bilgi aktarõmlarõnda bulunabilmek amacõyla ilgili bilgilendirilmeleri, 
işbirliği ve eşgüdümün sağlanmasõ gerekmektedir. 

 
Yapõlan düzenlemelerin ve uygulanan politikalarõn getirileri ve yükleri: 
 
Olimpiyatlara ev sahipliğini elde etmek için 1992 yõlõndan bu yana sürdürülen 

çalõşmalar; 
 

- Olimpiyatlarõn Türk gençliğine ve sporuna katkõlarõ,  
 

- İstanbul�un temel sorunlarõnõn öncelik kazanarak daha kõsa sürede çözümüyle 
 
- İstanbul�un �yaşanabilir bir dünya kenti� olmasõnda ne denli önemli bir �araç� 

olduğu, 
 
- ülke ekonomisine getireceği büyük katkõlarõn algõlanmasõndan kaynaklanmaktadõr.  

 
Adaylõk süresinde de kazanõmlar elde edilmektedir ama asõl ev sahipliğinin 

kazanõlmasõ ile İstanbul ve Türkiye'de çok büyük boyutlarda olumlu değişim ve gelişimler elde 
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edilecektir. Olimpiyatlarõn kazanõlmasõ halinde İstanbul ve Türkiye�de (hazõrlõk süresi olan 7 yõl 
içerisinde) HDK İşletme bütçesi dahilinde (proje bazõnda):  
 

- 1 milyar 535 milyon $�lõk doğrudan yatõrõm ve bunun 23 milyon $ fazlasõyla 1 
milyar 558 milyon $ gelir elde edilebileceği;  

 
- HDK bütçesi dõşõnda toplam 1 milyar 172 milyon $ tutarõnda �ilgili� yatõrõmlar 

gerçekleştirileceği;  
 

 
- Toplam 180.000 adam/yõllõk istihdam yaratõlacağõ;  
 
- Doğrudan yatõrõmlar yanõnda dolaylõ yatõrõmlarla GSMH�mõza yaklaşõk 8 milyar $ 

civarõnda bir ek katkõ sağlanacağõ;  
 

- 2.5 milyon ek turist ve ülkeye giren yabancõ sermaye yatõrõmlarõnda önemli artõşlar 
doğacağõ, 

 
hesaplanmaktadõr. 
 

Kurallar gereği İstanbul Olimpiyat Projesi içerisinde yer alan ancak Türkiyede 
uygulanmayan beyzbol, çim hokeyi vb. dallara yönelik tesisler için bir kaynak 
sarfedilmeyecektir. Ancak evsahipliği kazanõldõğõ takdirde yatõrõmlarõna girişilecek bu ve benzeri 
tesislerin finansmanõ, IOC tarafõndan evsahibi kente aktarõlan TV yayõn haklarõ ve Sponsorluk 
Programõ paylarõndan karşõlanacaktõr. 

 
Diğer tüm yatõrõmlar gibi Olimpiyat Projesi de sonunda, kõt olan kaynaklarõn 

kullanõlmasõna yönelik bir karardõr. Yatõrõm projelerinin değerlendirilmesi ise, yatõrõm fõrsatlarõ 
arasõnda bir seçim yapma yöntemidir. Olimpiyatlar alõnmasa dahi adaylõk süreci içerisinde 
yapõlan yatõrõmlar, ekonomik bir yük olarak değil, kentin mevcut ve gerçek ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõ için yapõlan sosyal yatõrõmlardõr.  

 
Olimpiyatlarõ kazanmak, Türkiye�nin dõşa açõlmasõ, entegrasyonu, ekonomisi, tanõtõmõ, 

hatta sivilliği ve iç sistemini dahi olumlu etkileyecek; siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal yapõmõz 
ve tabii ki sporumuz açõsõndan Cumhuriyet döneminin en önemli fõrsatlarõndan birisi olacaktõr. 
Ancak, olimpiyatlara ev sahipliğinin kazanõlmasõ yanõnda çok daha önemli bir amaç, bir başka 
hedef de bulunmaktadõr. Bu hedef, Türkiye�nin genç insanõna ve onun yaratacağõ potansiyele 
yöneliktir. 

 
Fiziki altyapõlar sağlanmõş olsa dahi sonuçta Olimpiyatlarõ taş, tuğla, demir ve çimento 

değil, "insan" yapar. Ülkemizde ortalama yaş 27'dir. 6-15 yaş arasõ yaklaşõk 20 milyon 
çocuğumuz bulunmaktadõr. Bu çocuklarõn % 80�i dar gelirli ailelere mensup, küçük ve sağlõksõz 
konutlarda sõkõşmõş ve senenin neredeyse yarõsõnda boşta olan çocuklardõr. Rahatça gidebildikleri 
tek yer ise sokaktõr. Yani ülkenin en dinamik yarõsõ eğitimsiz, sokakta ve boşta bulunmaktadõr. 
Boşluk, enerji dolu bu gençleri suça, uyuşturucuya, kötü alõşkanlõklara, şiddet ve teröre 
yöneltmektedir. Çözüm ise �eğitim�den geçmektedir.  

 
Dünyada gelişmiş toplumlarca uygulanan en önemli eğitim araçlarõndan birisi de 

�spor�dur. Spor; bir yandan sosyal, kültürel ve ekonomik kalkõnmanõn öncelikli unsuru olan 
�insan�õn ruh ve beden sağlõğõnõ geliştiren temel ögelerden birisini teşkil ederken, öte yandan 
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evrensel olarak çok önemli bir eğitim aracõ olarak kabul edilmektedir. Mevcut eğitim 
sistemimizde çağdaş eğitimin üç temeli bilgi, spor ve sanattõr. Ülkemizde spor ve sanat henüz 
istenilen etkinlikte yer almamaktadõr. Spor�un �boş zamanlarõn değerlendirilmesi uğraşõ� değil, 
bizatihi bir �eğitim aracõ� olduğu gerçeği henüz toplumumuza mal edilememiştir. Sporun 
gençlerimizin yaşamlarõnõn bir parçasõ haline getirilebilmesi, �eğitilmeleri� demektir. 
Çocuklarõmõzõn, spor aracõlõğõyla bir araya getirilerek eğitilmeleriyle toplumumuza faydalõ bir 
potansiyel yaratõlacaktõr. 

 
Araçsõz eğitim olmadõğõ gibi, spor eğitiminin aracõ da yerleşim alanlarõyla iç içe ve 

doğru planlanmõş spor tesisi ve spor alanlarõdõr. Bu alanlarõn ekonomik ve doğru kullanõmõnõ 
sağlayacak çağdaş düzeyde bir planlama ile sağlõklõ, dinamik ve üretken insanlardan oluşan bir 
topluma kavuşmak mümkün olabilecektir. Özellikle demografik açõdan genç bir yapõya sahip 
gelişmekte olan toplumlarda sporun toplumun yeniden üretiminde oynayabileceği kritik rolün 
gerçekleşmesi, büyük ve köklü dönüşümlere bağlõ bulunmaktadõr. Bu hedefe ancak insanlar 
arasõnda din, dil, õrk ve cinsiyet ayõrõmõ yapmaksõzõn spor vasõtasõyla insanõn kendisine 
egemenliği, özgürlüğü, kendini geliştirmesi, aralarõnda dayanõşma, karşõlõklõ güven ve bağlõlõk, 
hoşgörü, süreklilik, kardeşlik, dostluk ve uyumu amaçlayan bir yaşam anlayõşõ ve dünya görüşü 
olan Olimpizm felsefesinin topluma maledilmesiyle varõlabilir. Nitekim İstanbul�un Olimpiyat 
adaylõğõnõn arkasõndaki gerekçe de budur. Sporun gençlerimizin bir �yaşam biçimi� olabilmesi 
için, spor tesisleri altyapõsõna ihtiyacõmõz vardõr. Adaylõk, bu sürecin �lokomotifi� görevini 
üstlenmektedir.  

 
İstanbul�un, Türkiye�nin değer ve potansiyeline olan inancõmõzla �Türkiye inanõrsa, 

dünya inanõr� diyoruz. 1960�lõ yõllarda Meksika�nõn, 1980�li yõllarda Kore halkõnõn başarabildiği 
bir organizasyonun üstesinden, 2000�li yõllarõn Türkiye�sinin gelemeyeceğine inanmak mümkün 
değildir. Gereken, neler kazanacağõmõzõn bilinciyle kendimize güvenmek ve bu milli davada el 
ele vermektir. Önemli ve iddialõ girişimlerde başarõ, ülkelerinin tüm imkan ve bu amaç için 
seferber edebilenlerin olmaktadõr. İstanbul Olimpiyat Projesi�nin gerçekleşmesi; kamu�dan özel 
kesime, fikir adamlarõndan medyamõza, siyasilerimizden işadamlarõmõza, sanayicilerimizden 
ihracatçõlarõmõza, sanatçõlarõmõzdan demokratik toplum örgütlerimize, gençlerimizden 
halkõmõzõn geneline kadar herkesin desteği ve katõlõmõ ile mümkün olacaktõr. 
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	b- Toplumda Çaðdaþ Spor Bilincinin Yaygýnlaþtýrýlmasýnda Örgün Eðitim Kurumlarý
	Çaðdaþ spor bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýnda örgün eðitim kurumlarýna önemli görevler düþmektedir.
	Yürürlükteki ilköðretim okullarý, lise ve dengi okullar beden eðitimi dersi müfredat programlarýnýn genel amaçlarý içerisinde toplumda çaðdaþ spor bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacý açýkca belirtilmemesine karþýlýk;
	Demokratik hayatýn gerektirdiði tavýr ve alýþkanlýklarý edinebilme,
	gibi maddelerin toplumda çaðdaþ spor bilincinin oluþturulmasýna yönelik olduðu düþünülebilir. Ancak, beden eðitimi ve spor uygulamalarýnda genellikle motorik becerilerin geliþtirilmesi ön planda tutulmaktadýr. Mevcut ders saatlerinin yetersizliði gözönün
	c- Toplumda Çaðdaþ Spor Bilincinin Yaygýnlaþtýrýlmasýnda Aile
	Sonuç olarak, aile, en küçük bir sosyal topluluk olarak, çaðdaþ spor bilincinin oluþturulmasýnda toplumsal sorumluluk sahibidir. Dolayýsýyla bunun farkýna varýlmasý veya vardýrýlmasý gereklidir.
	d- Toplumda Çaðdaþ Spor Bilincinin Yaygýnlaþtýrýlmasýnda Medya
	Günümüzde, basýn ve yayýn araçlarýnýn etkinliði tartýþýlmaz bir gerçektir. Bu gerçekliðin çaðdaþ spor bilincinin toplumda yaygýnlaþtýrýlmasýnda kolaylaþtýrýcý bir unsur olarak kullanýlmasý önemlidir. Çaðdaþ spor bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýnda medyaya i
	Gazetelerin spor sayfalarýnýn düzenlenmesinde, toplumda çaðdaþ spor bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacý gözetilmesine yönelik teþvik tedbirleri alýnmalýdýr.
	Gerek bireylerin fiziki güçlerinin arttýrýlmasý ve ruhsal geliþimlerinin saðlanmasý, gerekse de toplumda sporun yaygýn bir hale getirilebilmesi sosyal iliþkiler aðýnýn kurulmasýna baðlýdýr. Toplumda çaðdaþ spor bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýnda her sektör
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