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ÇALIŞTAY PROGRAMI

16 Aralık 2019 Pazartesi

08.30 – 09.00  Giriş ve Kayıt

09.00 – 10.00 Açılış Oturumu

Protokol Konuşmaları

Çalıştay Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Bilgilendirme

Komisyonların Oluşturulması

10.30 – 12.30 Komisyon Çalışmaları

12.30 – 13.30 Komisyon Çalışmaları

13.00 – 16.00 Komisyon Çalışmaları

16.15 – 17.00 Komisyon Sonuç Raporlarının Hazırlanması ve Müzakeresi

17.00 – 18.00 Komisyon Raporlarının Sunulması

18.00 – 18.30 Sonuç Raporlarının Okunması

Kapanış

Gala Yemeği
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“Milli Spor Politikası Çalıştayı” kapsamında spor kültürü, spor yönetimi ve eğitimi, spor ve yerel 
yönetimler, spor ve medya, spor yönetimi ve federasyonlar ile spor yönetimi ve bilişim komis-
yonlarında Türk sporunun vizyonuna ilişkin değerlendirmede bulunulmuştur. Komisyonlarda 
federasyon başkanlarının yanı sıra akademisyenler, spor yöneticileri, eğitmenler ve sporcular 
yer almıştır.

PROTOKOL KONUŞMALARI

Prof. Dr. HALİS YUNUS ERSÖZ  
GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI

Çalıştaya katılan Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı Halis Yunus ER-
SÖZ, yaptığı açıklamada, çalıştayın 
hayırlı ve spora yol gösterici olması 
dileğinde bulundu.

Bilime ve bilgiye dayalı politika be-
lirlemeye önem verdiklerini vurgu-
layan Halis Yunus Ersöz, “Çalıştay 
sonucunda ortaya çıkacak bilgileri, 
bakanlığımızın politikasının belir-
lenmesinde yol gösterici olarak gör-
mekteyiz. Yöneticilerimiz, akademik 
camia ve sahanın temsilcileriyle bir 
arada olmalı ve onların bilgilerinden 

yararlanmalıdır. Gerek gençlik gerekse de spor alanı, paydaşlarıyla birlikte yönetildiğinde etkili so-
nuçların alınabileceği bir alan. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Yerel yönetimlerimiz, 
federasyonlarımız ve kulüplerimizle birlikten çalışan yaklaşımı benimsemiş olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Bakanlık olarak birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Çalıştayları bu çerçevede görüyoruz. Bu 
etkileşimleri sürdürmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları hakkında da bilgi veren Halis Yunus Ersöz, şunları kaydetti:

“Spor kültürünü yaygınlaştırmak ve her yaştan insanın daha fazla spor yaptığı Türkiye hedefine 
ulaşmak istiyoruz. Gençlik merkezlerinin içine spor salonları kuruyoruz. Tesisleri etkin kullanmak 
amacıyla 7-24 politikamız var. İnsanların daha çok spor yapacağı fırsatları arttırmamız gerekiyor. 
Tesislerden yararlanan kitlenin hangi saatlerde yararlanmasının uygun olduğuna yönelik politikalar 
geliştiriyoruz. Tartan pistleri ve bisiklet yollarının yapılmasını destekliyoruz. Mahalle tipi tesisleri 
tercih ediyoruz. 10 bin pota projemiz var. Daha çok insanın spora katılımını arttırmaya çalışıyoruz. 
Tesis anlamında çok iyiyiz ama bu tesisleri kullanma konusunda problemlerimiz var. Elit sporcu 
yetiştirmek ve Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda daha başarılı hale getirmeyi hedefliyoruz. 
Bu konuda kapsamlı bir politika çerçevesi ortaya koymak zorundayız. Yetenek taraması yapıyoruz. 
Bütün 3. sınıflarda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenciyi tarıyoruz ve onları spora yönlendiriyoruz. 4 
bin başarılı sporcuya aylık burs veriyoruz. 28 vakıf üniversitesiyle yaptığımız protokol kapsamında 
milli takıma katılan sporcular yüzde yüz bursla vakıf üniversitesinde okuyabilecek.”
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YASİN KARTOĞLU

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

“Bizler yerel yönetimler ola-

rak, bilim yuvası olan aka-

demik camialarla çalışma-

nın gerekliliğine yürekten 

inanıyoruz. Ben İnanıyorum 

ki Yerel yönetimlerin dina-

mizmi, üniversitelerin bilgi 

ve birikimleriyle birleştiğin-

de ortaya çok güzel işler çı-

kacaktır. Bu güzellikler de, 

ülkemizin geleceği olan siz 

gençlerimizin ilerlemesini 

kolaylaştıracaktır.

Spor artık tam anlamıyla 

küresel bir kavram. Spor 

ülkelerin sınırlarını ortadan kaldırabilen bir güç. Spor Dünyanın neresinde olursa olsun, insana 

dokunabileceğiniz en güçlü enstrümanlardan biri. Hatta spor ülkelerin yönetimlerine bile doğrudan 

etki edebilen bir güç. 

Spor; bilimsel verilerle de sabittir ki; aynı zamanda önleyici bir sağlık hizmeti. Spor yapan toplumların 

sağlık harcamalarının, gözle görülür bir şekilde düştüğü gözlenmektedir. Bir örnek vermem gerekirse 

1959 Küba devriminde ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşandığından arabalarını kullanamayan Kübalılar, 

bisiklet kullanarak ulaşımlarını sağlamışlar. Bisiklet kullanımının artmasıyla ülkedeki sağlık sorunu 

yaşayan insan sayısında gözle görülür bir azalma yaşanmıştır.

Spor bireysel olarak insanın zihinsel, fi-

ziksel ve ruhsal gelişimine olumlu katkı 

sağlamaktadır. Bunun farkında olarak 

her hafta yaklaşık 20 bin Başakşehirli 

vatandaşımıza sağlıklı yaşam egzersizi 

hizmeti vermekteyiz. İlçemizde 4 yaş tan 

itibaren, üst yaş sınırı olmadan herkese 

spor yaptırabiliyoruz. 

4 yaşında motorik beceriler eğitimi ala-

rak spora başlayan bir çocuğumuzun, 

motorik ve antropometrik ölçümleri her 

6 ayda bir yapılarak takip edilmektedir. 

Kendi yazılımımızla hayata geçirdiğimiz 

“SPORUN T’si” projemiz ile, sporcularımızı uygun spor branşına yönlendirirken, gerçek anlamda ül-

kemize ait bir veri tabanı oluşturmak istiyoruz. Bu çalışmamızda da ilgili üniversitelerimizle birlikte 

çalışıyoruz. Spora yeteneği olan çocuklarımıza ilçemizdeki spor kulüplerimizde lisans çıkartarak, 

onların ilçemiz içinde müsabık hale gelmesini ve böylelikle okul hayatlarını da aynı zamanda sür-

dürmelerine destek olmaya çalışıyoruz.
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Sporda kariyer yapmak isteyen gençle-

rimizi ücretsiz bir şekilde spor akade-

milerine , kurslarımızda hazırlayarak 

ilgili bölümlere girmelerine yardımcı 

oluyoruz. 

Son 4 yılda 130 Başakşehirli gencimizi 

spor bilimleri fakültelerine gönderdik. Bu 

gençlerimizi akademiye girdikten sonra 

da takip ettik. Yaz aylarında Enez’deki 

Gençlik Kampımızda , ölçüm projemizde 

yada spor parklarımızda iş hayatıyla ta-

nışmalarını sağladık. Şu anda bu gençle-

rimizden mezun olup belediyemizde tam 

zamanlı çalışan genç kardeşlerimiz var.

Yine bu yıl 3. sünü gerçekleştirdiğimiz Başakşehir Gençlik Oyunları’ndan (GO) size bahsetmek istiyo-

rum. GO, 25 bin katılımcı genç ile 6 boyunca devam eden Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu 

olma özelliğini taşıyor. Amacımız bunu tüm Türkiye geneline yaymak.

Başakşehir’de kurduğumuz bu spor sistemi, yerel bir yönetim olarak bizlere gurur veriyor. Bugün 

burada üniversitemiz ve değerli bilim insanlarıyla daha iyisini yapmak adına, istişarelerde bulunmak 

ve yeni fikirler üretmek için buradayız.

Belediyemiz ve Marmara üniversitesi işbirliğinde gerçekleşecek olan bu çalıştaydan, bize yol gös-

terecek bir çok sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum. 

Şimdiden bu çalıştaya zaman ayıran, ge-

rek komisyonlarda gerekse raporlama 

kısmında emek verecek olan bütün bilim 

insanlarımıza teşekkür ediyorum.

Dileğimiz Türk sporunun kazanması,

Dileğimiz ve duamız ülkemizin kazan-

ması.

Herkesi saygıyla selamlıyor iyi çalışmalar 

diliyorum.”



PROF. DR. SALİH PINAR

MÜ. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI

“Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Başakşehir 
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz 
bu çalıştay ile milli spor politikalarına yön 
verecek birçok fikrin çıkacağına inanıyo-
rum. Bu çalıştayda ülkemizin güzide üni-
versitelerinden; alanında uzman değerli 
akademisyenler, federasyon yetkilileri ve 
spor insanları yer almaktadır. Herkese 
katkılarından dolayı teşekkür ederim.”

PROF. DR. TURGAY BİÇER 

MÜ. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜM BŞK.

“Bu tarihi ana katkı sağlamanın dışın-
da tanıklık etmek bizler için de ayrı 
bir gurur kaynağıdır. Bu vesile ile bu 
çalışmaya önderlik eden ve bir şekilde 
yer alan kurum, kuruluş ve kişilere 
teşekkür ederim.

Bilindiği gibi yönetim düşünürleri, yöne-
tim hakkında farklı tanımlar yapsalar da 
“Başkaları vasıtasıyla iş yapma sanatı-
dır” konusunda uzlaşırlar. Bilgi, emek ve 
süreç gerektiren yönetim unsuru yeni 
bakış açısıyla “yönetişim”e evrilen yöne-
tim olgusu bilginin, emeğin, teknolojinin 

ve sanatın ortak bileşenleri sonunda, insan unsuruyla gerçekleşir. Burada “insan” önemli bir un-
surdur; insan değişmedikçe ve/veya insan değiştikçe değiştirmeye; kendisini ve süreçleri değişime 
de devam edecektir.

Bilimsel çalışmalar, doğru yönetimin kurumsal başarının %90 gibi bir rol oymadığını öne sürer. Kı-
saca, doğru yönetim her şeyin başıdır ve yönetim ve yöneticiler güçlü ve doğru işi yaptıkları sürece 
işler de o doğrultuda gerçekleşecek ve istenilen hedef ve amaçlar gerçekleştirilecektir.

Türk spor yönetimin ve yöneticilerinin çeşitli sorunlar altında zorlandığı herkesçe bilinmektedir. Bu 
doğrultuda sorun çözme becerisi önemli bir önderlik ve yöneticilik becerisidir. Burada toplanmamızın 
bir amacı da budur. Geçmişten çeşitli sebeplerden kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak, bunun 
yanı sıra, çözüm odaklı bir sistemi hayata geçirmek; gelecekteki sorunları daha sistemik açıdan 
yaklaşarak çözüm odaklı bir modele ve düşünce yapısına geçmek kazanılması gereken önemli bir 
yetkinliktir. Buradaki çalışma da bu yetkinliğin kazanılması yönünde bir çalışma yürütülecektir. Bu 
çalıştayda KANEPE modeli uygulanacaktır.”
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KOMİSYONLAR ve ALT BAŞLIKLAR

1. SPOR KÜLTÜRÜ KOMİSYONU

Komisyon Alt Başlıkları 

1.1 Spor Kültürü ve Ahlakı

1.2 Spor Felsefesi ve Etik

1.3 Fiziksel Aktivite

1.4 Çevre Duyarlılığı

1.5. Herkes İçin Spor

Dr. Gülberk Gültekin SALMAN Dr. Hatice İlhan ODABAŞ

Dr. Kubilay ÇİMEN Dr. Mehmet YORULMAZLAR

Dr. Yasemin ALDEMİR Dr. Yeşer EROĞLU

Salih ÖZÜDURUK (Server Spor Kulüpleri) Danis NAVARRO

Çiğdem ÖNER Dr. Güven ERDİL

Sezen GÖKSU Ufuk ALPKAYA

Dr. Gözde ERSÖZ Semih YILMAZ

Emrah ATAR Tekmil Sezen GÖKSU

100. YILINDA



MİLLİ SPOR POLİTİKASI ÇALIŞTAYI
KARARLARI

SPOR KÜLTÜRÜ KOMİSYONU

SPOR KÜLTÜRÜNÜN TEMEL SORUNLARI

1. Ailelerin spor kültürüne rehber olamaması,

2. Kurumlar arası ilişkilerin koordinasyon eksikliği, 

3. Spor kültürüyle ilgili paydaş kurumlar arasında yapılan proje veya uygulamalar konusunda 
paylaşımın az olması,

4. Spor tesislerinin verimli kullanılmaması, 

5. Sportif etkinliklerde sürdürülebilirlik anlayışının olmaması,

6. Kontrol ve denetleme mekanizmasının olmayışı,

7. Eğitim sistemi içerisindeki spor için ayrılan sürenin az olması,

8. Sporun etik değeriyle ilgili bilgilendirme eksiğinin bulunması,

9. Sürdürülebilir başarı yerine erken başarının tercih edilmesi. 

 

AMAÇ

Mutlu, sağlıklı, iletişimi yüksek, kötü alışkanlıkların azaldığı, paylaşımcı, sosyal adalet duygusu olan, 
saygı, tevazu ve hoşgörülü bireylerin yaşamını devam ettirmesini sağlamaktır.  

SPORDA İSTENİLEN KÜLTÜRE ULAŞMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
1. İnsan kaynağı oluşturmada bilgiyi kullanmak için bakanlıklar, üniversiteler ve federasyonların 

iş birliği sağlamalı,

2. Gönüllülük kavramının, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumlarında doğru 
anlatılabilme ve bilinçli olarak teşvik edilmesi sağlanmalı,

3. Gönüllülük kavramında ebeveynlerin, çocuklarına örnek davranış teşkil etmeleri, yerel yönetimler-
den faydalanarak, spor eğitmeni gönüllülerin spor organizasyonlarında yer almaları sağlanmalı,

4. Spor bilimleri ışığında ailelerin gönüllülük anlayışını yaygınlaştırılarak, gönüllülük bilincini oluş-
turmak için gerekli eğitim programları geliştirilmeli,

5. Okul öncesinde başlayan eğitim sürecinde fiziksel aktiviteler arttırılmalı ve deneyimli spor uz-
manlarının istihdamı sağlanmalı ve gelişimleri takip edilmeli,

6. Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde mali kaynakların kullanımıyla ilgili pro-
jeler arttırılmalı,

100. YILINDA
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7. Her üniversitede öğrencilere ulaşacak bir gönüllü lideri bulundurulmalı,

8. Mevcut müfredat programının gözden geçirilmeli ve spor felsefesi dersi eklenmeli,

9. Sonuç odaklı değil katılım odaklı spor kültürünün geliştirilmesi sağlanmalı,

10.  Ülke genelinde sportif branşlar yaygınlaştırılmalı ve fırsat eşitliği sağlanmalı,

11.  Yerel yönetimler, üniversiteler, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, federasyonlar ve diğer paydaş-
larla spor kültürünün gelişmesiyle ilgili eş güdüm çalışmaları çoğaltılmalı.



2. SPOR YÖNETİMİ VE EĞİTİMİ KOMİSYONU

KOMİSYON ALT BAŞLIKLARI 

2.1 Dünyada Spor Yönetimi

2.2 Türkiye’de Spor Yönetimi

2.3 Kamu Hizmeti Olarak Spor Yönetimi

2.4 Elit Sporcu Yetiştirme

2.5 Spor Yönetimi Eğitiminin Esasları

Dr. Ahmet Azmi YETİM (BAŞKAN) Dr. Tuna USLU

Dr. İlhan TOKSÖZ Dr. Turgay BİÇER

Dr. Nevzat MİRZEOĞLU Öğr. Gör. Cemal ÖZMAN

Dr. Nilay Utlu KARACA
Fatih ÇİNTİMAR / Atletizm Federasyonu  
Başkanı   

Dr. Nuran GELEN
Sami KUŞÇU / Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü   

Dr. Serap MUNGAN AY
Dr. Mehmet GÜNAY / Spor Bilimleri Dernek 
Başkanı 

Dr. Oya ERKUT Şenol GÜNEŞ

Öğr. Gör. Serkan ALPYAGİL
Nuray AYDINER / Başakşehir İlçe Gençlik Spor 
Müdürü

Dr. Serdar SAMUR
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SPOR YÖNETİMİ VE EĞİTİMİ KOMİSYONU

AMAÇ VE HEDEFLER

GENEL AMAÇ

Sporun ruhuna uygun yurt içi ve yurt dışında yeterliliğe sahip spor yöneticilerinin yetiştirilmesidir.

HEDEFLER
1. Kamu ve özel sektör alanında spor yöneticisi yetiştirmek,

2. Spor federasyonları ve spor kulüpleri için yönetici yetiştirmek,

3. Akademisyen yetiştirmek,

4. Spor endüstrisi için spor pazarlamacısı, spor iletişimcisi, marka yöneticisi, etkinlik yöneticisi, 
spor sponsorluğu konusunda yeterli yöneticiler yetiştirmek,

5. Spor eğitimi veren kurumlarda spor sektörünün beklentilerini karşılayacak ve günün şartlarına 
uyacak eğitim programı tasarlamak,

6. Spor yönetimi eğitimi alan öğrencilerin uygulama (İş yeri eğitimi, deneyimi ve becerilerini ge-
liştirmek) için tüm paydaşlarla (GSB, Belediyeler, STK) protokoller yaparak iş birliğini sağlamak,

7. Spor yönetimi yetiştiren eğitim kurumlarında öğrenci alımının standartlarının yükseltilmesi,

8. Spor yöneticiliğinin meslek tanımının yapılması,

9. Spor yönetimi öğrenimi gören öğrencilerin 1. sınıftan itibaren gönüllülük ve kariyer yönetimi 
konusunda öğrencilerin yetiştirilmesi,

10. Spor yönetimi öğrenimi gören öğrencilerin yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmasını 
sağlamak,

11. Spor yönetimi eğitimi veren kurumların müfredatlarının belli zamanlarda güncellemek,

12. Akreditasyon çerçevesinde Türkiye’deki tüm spor eğitimi veren kurumların uluslararası stan-
dartlarda akredite edilmesi,

13. Spor örgütlerinin ve organizasyonlarının var olduğu bütün kurumlarda spor eğitimi almış in-
sanları istihdamını sağlayacak yasal önlemler almak,

14. Spor yönetimi alanında mezun olan öğrencilerin girişimci olma noktasında devletin özendirici 
ve teşvik edici düzenlemeler yapılmasını sağlamak.

SORUNLAR

1. Spor yönetiminin meslek tanımının olmaması,

2. Spor liselerinin formatının Spor Bilimleri Fakültelerine entegre olmaması,

3. Spor yönetimi bölümüne gelen öğrencilerin spor kültürünün zayıf olması,

4. Spor eğitimi veren kurumlarla yerel yönetimlerin, federasyonların ve özel sektörün arasındaki 
iletişim eksikliğinin olması.

5. Spor yönetimi eğitiminde uzmanlaşmanın olmaması,

6. Öğrenci seçme sınavlarının sağlıklı bir şekilde yapılmaması,



7. Spor eğitimi veren kurumların sayısının yüksek olması,

8. Spor yönetimi eğitimi veren bölümlerde öğretim üyelerinin nicelik ve nitelik olarak yetersizliği,

9. İstihdam garantisinin olmaması nedeniyle öğrencilerin motive olamaması ve mesleki aidiyet-

lerinin düşük olması,

10. Mezunların sektör ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak durumda olmaması,

11. Spor yönetimi bölümünün toplumca yeterli seviyede tanınmaması,

12. Spor yönetimi mezunlarının uygulama ve staj konularında karşılaştıkları güçlükler,

13. Kamu ve özel sektörün spor yönetimi ile ilgili istihdam alanlarında spor yönetim mezunlarının 

tercih edilmemesi,

14. Ders dışı uygulama, seminer, sempozyum, spor organizasyonları katılımının olmaması,

15. Temel ders kaynaklarının yeterli seviyede olmaması ve öğrencilerinde okumaya ilgisiz olması. 

ÖNERİLER

1. Spor yönetimi mezunlarının mesleki tanımıyla ilgili personel kanununca düzenlenmesi,

2. Spor yönetimi mezunlarının yurt içi ve yurt dışında yeterliliğe sahip olması için gerekli müfredat 

güncellemelerinin yapılması,

3. Spor liselerinin üniversitelerin spor yönetimi bölümleriyle eş güdümlü programlar hazırlaması,

4. Spor yönetimi bölümüne girişte özel yetenek sınavının yanında sporcu özgeçmişi şartının aranması,

5. Spor yönetimi öğretiminde öğrencilerin yeterli düzeyde yabancı dil öğrenmesi,

6. Spor yönetimi bölümünde mezun olacak öğrencilerin staj uygulaması daha aktif hale getirilmesi,

7. Spor yönetimi mezunlarının en az bir dönem iş yerinde eğitim ve iş yeri deneyimi fırsatlarının 

sağlanması,

8. Spor yönetimi öğrencilerinin ve mezunlarının uluslararası organizasyonlar konusunda yeterli 

donanım ve deneyim sahibi haline getirilmesi,

9. Ülke çapındaki spor yönetimi bölümlerinde çerçeve program oluşturulması (en az %70-%85 

oranında) ve her üniversitenin güçlü yanlarını öne çıkaracak modeller oluşturması,

10.  Spor kültürünün ölçen soruların YKS sınavında yer alması,

11.  Fiziki ve öğrenim elemanı yetersizliği olan okulların kapatılması ve yenilerinin açılmasına izin 

verilmemesi,

12.  Üniversite sınavına giren adayların spor yönetimi bölümünü tercih etmesi için çalışmalar ya-

pılması,

13.  Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Olimpiyat Komitesi, federasyon, spor kulüpleri ve üniversitelerin 

üniversite sınavında spor yönetimi bölümünü tercih eden öğrencilere burs vermesi,

14.  Spor yönetimi bölümü mezunlarının sporun yönetimine ve siyasetine talip olmaları için özen-

dirilmesi.
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3. SPOR VE YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU

KOMİSYON ALT BAŞLIKLARI 

3.1 Belediyelerde Sporun Yeri

3.2 Belediyelerin Spor Kulüplerine Yardımları ( 1. Alt başlıkta tartışılabilir)

3.3 Kamu Hizmeti Olarak Spor Yönetimi

3.4 Amatör Sporların Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

3.5 Engelliler ve Spor

Dr. Koray Emre KARA Öğr. Gör. Rıza Tayfur ÖZKAN

Dr. Öğretim Üyesi Aytekin ALPULLU Cemil BOZ

Öğr. Gör. Demet ÇAKIR KALEM Mahmut OKUR

Yusuf OCAK
Ayhan PALA / Trabzon Gençlik Spor Daire 
Başkanı

Dr. Lale ORTA Umut BAŞOĞLU

Dr. Duran Arslan



SPOR ve YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU

BELEDİYELERDE SPORUN YERİ

1. Spor içerinde görev alanların spor eğitiminden gelmiş olması tercih edilmelidir. Alan dışından 

gelenlerin de bu eğitimleri tamamlamaları yararlı olacaktır.  Spor ile ilgili birimlerde çalışanların 

çoğunluğunun spor ile ilgili uzmanlıklarının olmaması çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Özellikle 

belediyelerde çalışan spor yöneticilerinin spor kökenli olmasının faydalı olacağı öngörülmektedir.

2. Spor; kanunlar, yönetmelikler ve kurallar çerçevesinde yönetilerek kişisel tercihlere bırakıl-

mamalıdır.

3. Bütün büyükşehir il ve ilçe belediyeleri ortak yönetmelikler çerçevesinde birbirleri, Kamu kurum 

kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışmalıdır ve işbirliği içerisinde 

olmalıdır.

4. Her ilçeye mevcut spor yöneticisi kadrolarına atamalar yapılmalıdır. 

5. 4-6 yaş arasındaki çocukların bulundukları ilçelerde ücretsiz spor yapabilmeleri sağlanma-

lıdır. Tesislerin yetersiz olduğu yerlerde çevre tesislerinden faydalanmak için koordinasyon 

sağlanmalıdır.

6. Spor kulüpleri ve okullar desteklenmeli, spora çocuğunu yönlendiren aileler ödüllendirilmeli. 

Kendi bünyesindeki ücretsiz spor okullarını yaygınlaştırmalı. Branş çeşitliliği sağlanmalı. Okul 

öncesinde jimnastik branşını esas alan anne ve çocuk spor sağlık eğitim merkezlerini hayata 

geçirilmelidir.

7. Sağlıklı spor yapma ortamı hazırlanmalı bu konuda sporculara sağlık destek hizmetleri verilmelidir.

8. Yerel yönetimler bulundukları yerin özelliklerine uygun olan branşlara öncelik vermelidir.

9. Bisiklet sürmeyi özendirecek ve insanlarda hareket ihtiyacına katkı sağlayacak sağlıklı yaşam 

alışkanlıklarını kazandıracak ve kent trafiğini kolaylaştıracak bisiklet yollarının yapılmasına 

öncelik verilmelidir.

10. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında bir koordinasyon birimi kurulmalıdır.

11. Rekreasyon birimleri oluşturulmalıdır.  Rekreasyon uzmanları bu birimlerde istihdam edilmelidir.

12. Koşu ve yürüyüş yollarının yapılması, açık ve kapalı spor alanlarının yapılması, park ve bah-

çelerde kullanılabilir spor alanlarının bulunması, halkın spor alışkanlıklarının kazandırılması 

belediyenin öncelikleri arasında olmalıdır.

13. Yönetim kadrolarında kadın ve erkeklerin eşit ve adaletli düzeyde yer almasının sağlanması ve 

bu şekilde sporun topluma yaygınlaştırılmasına çalışılmalıdır.

14. Okul sahalarının yapılması, sportif ders araç gereçlerinin desteklenmesi, okul öğrencilerinin 

kullanımına verildiği gibi okul dışı zamanlarda o mahallede bulunan insanların kullanımına hazır 

hale getirilmesi sağlanmalıdır. Semt sahaları ve mahalle sahaları kurulması teşvik edilmelidir.

15. Mahalle spor kültürünün oluşmasında muhtarlardan yararlanılmalı ve iş birliğinde çalışılmalıdır.

16. Sporun içinde var olan spor turizminin kent ekonomisine katma değer sağlayacağından bele-

diyelerin bu alanda çalışmalar yapması sağlanmalıdır.
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SPORDA KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL SORUNLARI

1. Bütçeden spora daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Spor için ayrılmış bütçeler yalnızca spor için 
kullanılmalıdır.

2. Yerel yönetimler, paydaşlar, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek su-
retiyle, her belediye kendi bünyesinde çalıştaylar ve benzeri çalışmalar yaparak öncelikli ihti-
yaçlarını belirlemelidir. 

3. Özel gereksinimli bireylerin toplumla kaynaşması ve toplumun özel gereksinimli bireyleri an-
laması için bu bireyler ili ilgili kişilere empati yeteneklerini geliştirilecek eğitimler verilmelidir.

4. Belediyelerin spor yönetim kadrosu kurulurken liyakate önem verilmesi gerekmektedir.

5. Merkezi yönetimlerin yerel yönetimlere yönelik bir spor politikası olmalıdır. 

İSTEDİĞİMİZ SPOR POLİTİKASINA ULAŞMAK İÇİN NEYE İHTİYAÇ VAR?
Tesisler yapılmadan önce işletilebilirlik ve sürdürülebilirlik planlanmalıdır. Kaynak ve yetişmiş insan 
gücü fizibilite çalışması ile projelendirilmelidir. 

İstenilen spor politikasına ulaşmak için;

1. Spor bilincinin gelişmesi,

2. Güçlü ve bilgi birikimi olan bir yönetim,

3. Amacına uygun kullanılan kaynak,

4. Stratejik bir plan,

5. Tesislerde farklı etkinliklerin arttırılması,

6. Tesislerin verimli kullanılması,

7. Kitlelere yayılmasının sağlanması,

8. Festival ve organizasyonların arttırılması,

9. Ekolojik tesis yapımına önem verilmesi,

10. Spor yönetimi bölümü okuyan öğrencilerin rekreasyon birimlerinde görev alması,

11. Gönüllü gücünden yararlanılması (Özellikle spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerden),

12. Hizmet içi eğitimlere önem verilmesi,

13. Spor tesislerinin ergonomik olması, özel gereksinimli bireylerin erişilebilirliği açısından uygun 
olması,

SPORDA İSTENİLEN KAMU YÖNETİMİNE ULAŞMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
1. Verilen kaynağın etkin ve verimli kullanılması sağlanmalı,

2. Yapılan faaliyetler dikkate alınarak adaletli bir şekilde dağıtım yapılmalı,

3. Tüm kararlar paydaşlarla birlikte ortak akıl ile yapılmalı,

4. Kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalarda spor alanları yapımı ile ilgili maddeler konulmalı, 

5. Tesislerin planlanması aşamasında spor mimarisine önem verilmeli,



6. Yapılan tesisler denetlenmeli, iyileştirilmeli ve entegre edilmeli,

7. Yeni yapılacak tesisler için yeni branşların entegrasyonu sağlanmalı, 

8. Tesislerin işletilebilirliği ve yerel halk tarafından kabul görmesi, sağlanmalı ve bunu için de butik 
tesislerin yapılması tercih edilmeli,

9. Tesislerin tüm paydaşlar tarafından ortak kullanımı sağlanmalı,

10. Spor bakanlığı ve iç işleri bakanlığı talimatıyla yerel yönetimler ve il müdürlüklerine entegre 
edilerek uzman kişilerin eğitilmesinde ortak bir plan program hazırlanmalı,

11. “Park ve Bahçeler Müdürlüğü” ismi  “Park ve Rekreasyon Müdürlüğü” olarak değiştirilmeli, 

12. Tesislerin ve branşların oluşturulmasında; illerin ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak fırsat 

eşitliği yaratılmalıdır,

BELEDİYELERİN SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI

1. Belediye spor kulüpleri kendi takımlarını kurup müsabakalara katılmamalı. Haksız rekabet or-
tamı yaratılmamalı,

2. Kulüplere ödül yardımı yapılırken sadece performans değil sporcu sayıları da dikkate alınmalıdır,

3. Toplumların içinde bulunduğu en büyük tehlike hareketsiz yaşamdır. Toplum sağlığını ve hareketi 
destekleyecek şekilde kaynak aktarımı yapılmalı,

4. Aynı ve nakdi yardım tabana yayılmalı,

5. Okul sporlarında derece alan çocukların yanı sıra aileleri de ödüllendirilmeli,

6. Belediyelerde ödül yönetmeliği özendirici olmalı (kendi il sınırları içinde sosyal tesislerden ve 
ulaşımdan ücretsiz yararlanma gibi), 

7. Belediye tabanda spor okullarının yaygınlaştırıp çıkan yetenekli sporcuları da gerekli yerlere 
yönlendirilmeli, 

8. Tesisler çok amaçlı olarak yapılmalı, 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE SPOR

1. Mutlaka topluma özel gereksinimli bireyler ile ilgili farkındalık eğitimi verilmeli,

2. Tesisler özel gereksinimli bireylerin kullanımına ve erişimine uygun hale getirilmeli, 

3. Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşebilmeleri için sporun gücünden daha çok yararlanılmalı, 

4. Özel gereksinimli kişilerin eğitimi ile ilgili eğitimcilerin arttırılması ve mevcut eğitimcilere hizmet 
içi eğitim verilerek bilgilerinin güncellenmesi, 

5. Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile birlikte spor yapmaları sağlanmalı, 

6. Özel gereksinimli bireylerin aile birlikteliklerinin sürdürülebilmesi için spor bir araç olarak kul-
lanılmalı,

7. Eğiticiler özel ve yoğun bir programa dâhil edilmeli, 

8. Özel gereksinimin çeşidine göre uygun eğitim plan ve programı yapılmalı,

9. Yerel yönetimlerin bünyesinde bu alanda çalışma yapacak kadro bulundurulmalı,
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER

1. Sporun kitlelere yayılması ve hareketin teşvik edilmesi tüm spor paydaşlarının sorumluluk alanı 
olmalıdır,

2.  Mutlu birey, mutlu toplum ve mutlu bir ülke için sporun gücünden yararlanılmalıdır,

3. Spor ve rekreasyon tesisleri verimli ve sürdürülebilir bir şekilde planlanmalıdır, 

4. Sağlıklı bir toplumda sporun yayılmasıyla tüm bağımlıklardan insanların korunması sağlanmalıdır, 

5. Fırsat eşitliği spor tesisliği ve branş dağılımında önem verilen bir kavram olmalıdır, 

6. Belediyelerde rekreasyon birimleri oluşturularak mekanlar ve alanlar etkinleştirilmelidir,

7. Eşitlikçi anlamda kadın ve erkekler yönetimde birlikte yer almalıdır. Bu sayede toplumsal olarak 
denge sağlanmış olacak. 



4. SPOR VE MEDYA KOMİSYONU

KOMİSYON ALT BAŞLIKLARI 

4.1 Dijital Çağ ve Spor Medyası

4.2 Sporda Şiddet ve Medya Etkisi

4.3 Spor Medyasının Toplum Üzerindeki Sosyolojik Etkileri

4.4 Spor Medyasında Doğruluk ve Tarafsızlık

4.4 Spor Yazarlığı ve Spor Programcılığı

Dr. Selami ÖZSOY (BAŞKAN) Metin TÜKENMEZ

Dr. Dudu Banu ÇAKAR Fatih DOĞAN

Dr. Gökalp DEMİR Melih GÜMÜŞBIÇAK

Bülent TUNCAY Merve AYDIN

Ayten GÜNEŞ (Raportör) Fuat AKDAĞ

Dr. Mehmet ÖZÇAĞLAYAN Ersin DÜZEN

Mücahit ŞAHİN / Etnospor Medya İletişim 
Uzmanı
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SPOR ve MEDYA KOMİSYONU

HEDEFLER

1. Toplumun spor yapmasını ve başarılı elit sporcuların yetişmesini destekleyen bir medya,

2. Futbolun yanı sıra diğer spor branşlarının da yer aldığı bir medya,

3. Yeni iletişim teknolojilerini etkin kullanan bir spor medyası,

4. Daha nitelikli, tarafsız ve özgür bir medya,

SPOR MEDYASININ BAŞLICA SORUNLARI 

1. Yeni iletişim teknolojilerine uyum sağlayamama,

2. Futbolun hegemonyası,

3. Amatör spor branşlarında uzman eksikliği,

4. Eğitim yetersizliği,

5. Dildeki ortaklaşma eksikliği,

6. Editoryal bağımsızlığın olmaması.

ÖNERİLER

1. Medyanın diğer alt dalları gibi spor medyası da dijital ortama taşınmaktadır. Ancak teknoloji ne 
kadar gelişirse gelişsin, haber ve yorum her zaman ilgi odağı olacaktır. Medyanın tanımı deği-
şirken medya kuruluşları ve profesyoneller de yeni teknolojiye uyum sağlamalıdır.

2. İletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda kolay sponsorluk imkanı sağlanabilir. Dijital 
teknolojiler sayesinde bağımsız bir spor ve medya ortamı oluşturulabilir.

3. Seyirciye spor olaylarını anlık takip imkânı verebilmek için yeni teknolojiye uygun yazılımlar 
geliştirilebilir. 5G teknolojisine geçerken sponsorluklar aracılığıyla yetenekli gençlerin bu yazı-
lımları hayata geçirmeleri sağlanabilir.

4. Gençleri tanımak ve onların eğilimlerine göre spor ve medya ortamı oluşturmak gerekmekte-

dir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlar, yerel yönetimler ve akademik çevre olarak genç 

nüfusu anlamalıyız. Gençlere erken yaşlarda kodlama eğitimi verilmelidir.

5. Teknolojiyle birlikte spor medyası değişmekte ve sporun paydaşları kendi mecralarını oluştur-

maktadır. Bu kapsamda yeni spor politikalarına ihtiyaç vardır.

6. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de televizyona ve sosyal medyaya ayrılan zaman çok fazla. Spor 

medyasında da bu süreci yönetecek daha çok yeni nesil editöre ihtiyaç var. Bu alanda medya 

profesyonelleri, hizmet içi eğitime tabi tutulabilir.

7. Medyada sadece futbol değil, amatör ve geleneksel spor branşları da yer almalıdır. Özellikle sos-

yal medyadaki fenomenler aracılığıyla futbolun dışındaki spor branşları da özellikle Z kuşağına 

ulaşma imkânı bulabilir. Ülkede sporun tabana yayılması bu sayede sağlanabilir.



8. Medyanın futbolun yanı sıra halka spor kültürünü de anlatması gerekiyor. Gazete ve televizyon-

ların spor müdürlerinin spor dallarının büyük kulüplerden ibaret olmadığını benimsetmek ve 

sayfalarında farklı branşlara yer vermelerinin önemi vurgulanmalı.

9. Medya profesyonellerinin özellikle amatör branşlarındaki sporcuları iyi tanıması ve birebir iletişime 

geçmesi gerekmektedir. Medyada spor branşlarına yönelik uzmanlık alanları oluşturulmalıdır. 

Uluslararası ortamda başarılar kazandığımız jimnastik, atletizm vb. amatör spor branşlarıyla 

ilgili uzman gazetecilerin sayısı arttırılmalıdır.

10. Spor federasyonları sosyal medyayı etkin kullanmalı, İstanbul maratonu örneğinde olduğu gibi 

sporun tabana yayılması için çalışmalar yapmalıdır.

11. Sporculara kendi sosyal medyasını yönetme eğitimi verilmelidir. Milli sporcuların sosyal medya 

hesaplarını aktif ve etkin bir şekilde yönetebilmelerine destek olmak amacıyla sosyal medya 

ekibi oluşturulmalı, nitelikli içeriklerin üretilmesi sağlanmalıdır.

12. Başarılı amatör sporculara medyada pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Kamu, federasyonlar ve 

medya iş birliği ile bu kişileri görünür hale getirmelidir. Bunun için sosyal sorumluluk çalışma-

ları yapılabilir.

13. Medya içeriklerinde güvenirliği arttırmak için özellikle yazılı basında haberlerin imzalı olarak 

yayınlanması teşvik edilmelidir.

14. Spor fakültesi ve iletişim fakültesi bölümleri arasında disiplinler arası çalışmalar yürütecek 

birimler kurulabilir. İletişim ve spor bilimlerinde ortak yüksek lisans ve doktora programları 

açılabilir.

15. Gençlerin medyayı bilinçli kullanmalarının sağlanması amacıyla liselerde medya okuryazarlığı 

dersleri aktif hale getirilmelidir. Bu kapsamda spor medyası özelinde de medya okuryazarlığı 

eğitimi verilebilir.

16. Spor medyasında insana yatırım yapılmalıdır. Eğitim sisteminden gelen sorunlar sektöre de 

yansımaktadır. Medyada yaratıcılığı gelişmiş hayal gücü yüksek kişilere ihtiyaç var. Tarih ve 

semantik bilgisine sahip gazeteciler yetiştirmelidir. Yabancı dil konusu spor gazetecileri için 

teşvik edilmelidir. Spor medyası yabancı dillerde de yayın yapabilmelidir.

17. Sporun gelişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir birim kurularak spor medyasının 

desteklenmesi gündeme gelebilir. Spor medyasında çalışma koşulları ağır ve bundan dolayı ka-

lite düşmektedir. Medya kuruluşlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılar, doğrudan profesyonellerin 

sayısının azaltılması şeklinde yansıyor. Spor medyasında çalışanların sayısı arttırılmalıdır. Spor 

gazetecileri için özel asgari ücretler belirlenmeli ve özel sigortalar yapılmalıdır. Medya profes-

yonelleri Avrupa standartlarında gelirlere ulaşmalı ve yetkin elemanlar çalıştırmalıdır.

18. Spor medyasında dil konusunda duyarlı hale gelinmesi gerekiyor. Kullandığımız kavramların 

ortaklaşması anlaşmayı sağlamak için önemlidir.

19. Etik ilkelerin ihlalinin önüne geçilmesi için sivil toplum örgütleri tarafından spor medyasına 

yönelik özel ilkeler oluşturulmalı ve bunlara uyulup uyulmadığı takip edilmelidir.

20. Spor medyasının editoryal olarak bağımsızlığı sağlanmalıdır.

21. Bahis oyunlarını özendirici yayınların yapılmaması için düzenlemeler yapılmalıdır.
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22.  Yaygınlığı günden güne artan e-sporun dinamiği ve gelişim yönü iyi analiz edilmeli ve spor 

medyası bu yöndeki gelişmelere ayak uydurmalıdır. 

23. Spor medyasında kadın çalışan sayısı diğer gazetecilik bölümlerinin gerisindedir. Kadın spor 

branşlarına daha fazla yer verilerek yaygınlaşması sağlanmalı ve kadınların spor medyasında 

daha fazla görev alması teşvik edilmelidir.

24. Sporda şiddetin önlenmesi için spor yorumcuları, spor internet siteleri ve spor servisi yöneti-

cilerinin ortamı gerecek ifadelerden kaçınmaları gerekmektedir.

25. Spor ve medya birbirinden bağımsız değildir. Bu işbirliği geliştirilmeli ve iki kurum birbirinden 

beslenerek gelişmelidir.



5. SPOR YÖNETİMİ VE FEDERASYONLAR KOMİSYONU

KOMİSYON ALT BAŞLIKLARI 

5.1 Sporun Yönetsel Yapısı İçerisinde Federasyonlar

5.2 Özerklik Öncesi Türk Sporu

5.3 Özerklik Sonrası Tür Sporu

5.4 AB ve Türk Spor Federasyonları

5.5. Geleneksel Türk Sporları 

Dr. Cengiz GÜLER Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU

Dr. Hakan SUNAY Ömer Faruk TERZİ / TGSP Başkanı

Dr. Nuri TOPSAKAL
Sami SERDAR / Etnospor Konfederasyonu 
Genel Sekreteri

Dr. Osman KALYONCU
Halit ALBAYRAK / Buz Hokeyi Federasyonu 
Başkanı 

Dr. Ümit ORHAN Bahri TANRIKULU

Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU Cengiz DURMUŞ / Tenis Federasyonu Başkanı

Erbil YİĞİTBAŞ Suat ÇELEN / Cimnastik Federasyonu Başkanı

Doğancan GÜR Cengiz SUNAR
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SPOR YÖNETİMİ VE FEDERASYONLAR KOMİSYONU

TÜRKİYE’DE NASIL BİR FEDERASYON YAPISI HAYAL EDİLİYOR?

Ülkenin her noktasında spor yapıldığı ve başarılı sporcuların ulusal ve uluslararası arenada en iyi 
bu olmasını başarmış federasyon yapısı hayal edilmektedir.

HAYAL ETTİĞİNİZ FEDERASYON YAPISINA KAVUŞTUĞUNUZ ZAMAN SPORA 
KATKISI NE OLABİLİR?
1. Herkesin spora aktif katıldığı bir ülkede elit spora katılım daha üst seviyede gerçekleşeceğinden, 

madalya sayısı da artacaktır.

2. Kulüplerin yapısı iyi oluşturulduğunda, kulüpler federasyonları etkileyen onları tetikleyen bir 
konumda olur, bu milli takımlara yansır.

3. Geçiş dönemleri için yabancı antrenörlerle kısmi süreli çalışılabilir.

4. Antrenör kursları doğru olarak planlanırsa iyi antrenörler yetiştirilerek doğru yetenek seçimi 
yapılır, sporcu havuzuna yurdun dört bir yanından katılım sağlanarak başarılı sporcular yetiştirilir.

5. Federasyon yönetimlerinde sporcu komisyonlarının oluşturulması ve kişisel eğitimler verilerek 
bu kişilerin gelişimleri sağlanabilir. Bu da ileride yetkin spor insanlarının artmasını sağlar.

6. İdeal federasyonlar yaratıldığında, spor herkesin katıldığı bir toplum ihtiyacı olduğunda, fede-
rasyonlar sporcu aramak zorunda kalmaz sporcu federasyona ulaşır, böylece yetenekli sporcu 
sayısına daha kısa sürede ulaşılır.

7. Sporcuların federasyonlara olan güvenlerinin artması, motivasyonlarını ve başarılarını arttıra-
caktır. Bu sayede de sporcu konusunda ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçilir.

8. İyi yetişmiş hakemlerimizin uluslararası seviyede temsili hem sporcularımızın yetişmesinde 
hem de başarının artmasına olumlu yansıyacaktır.

9. Spor dalında herkes belirli kriterler de sporun yönetiminde söz sahibi olabilmelidir Seçme hakkı 
daha genele yayılmalı. Sistem olarak özerklik kuvvetlendirilmelidir.

10. Federasyonlarda bağımsız denetçi kullanılabilir. Hem denetlenen hem sistemini kurmuş fede-
rasyon çok işlevsel olacaktır. Böyle bir yapının kaçınılmaz sonucu başarı olacaktır.

FEDERASYON YAPISININ GENEL SORUNLARI NELERDİR?
1. Maddi sorunlar,

2. Eğitim sistemimizin elit sporcuyu yeterince desteklememesi,

3. Tesislerin bazı spor dallarında yetersiz olması,

4. Akademik işbirliğinin zayıf olması,

5. Temsil konusunda yeterli kriterlere sahip yöneticilerin az olması,

6. Federasyon seçimlerinde oy kullanacak delege sistemi sorunları,

7. Sporcu takip sistemi yeterli değil, performans ve sağlık bilgileri açısından veri tabanı bulunmalı,

8. İdari, mali ve sportif problemler var. Mevzuat düzenlemelerinde spor hukuku devreye girmeli, 
genel hukuk bu yapıyı yönetmekte yetersiz kalıyor. Federasyonlarda ara kurullar çalışmıyor 
(eğitim – teknik – danışma kurulları gibi), yönetişim sorunu var paydaşların yer alması gerekiyor. 
Mali konularda sıkı denetim olmalı ama geniş yetki verilmeli. 



NELER YAPMALIYIZ?

1. Spor dalları açısından, federasyonların yapısal bazı değişiklikler desteklenmelidir. Örneğin üret-

meyen kurullar denetlenmeli, uluslararası arenada lobi oluşturacak kalitede insanlarımız olmalı.

2. Federasyonların gelirleri arttırılmalıdır. 

3. Antrenörlerin eğitilmesiyle ilgili uluslararası çapta eğitimler verilmesi sağlanmalı ve ekonomik 

bağımsızlıkları sağlanmalıdır.

4. Federasyonlarda yapılan eğitimlerin nitelikli ve kaliteli olması açısından federasyonlarla üni-

versitelerin işbirliği arttırılmalıdır.

5. Sporcu seçiminde nitelikli sporcular seçilmeli, seçim kriterlerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir.

6. Federasyon ve kulüplerin ilişkileri konusunda bir portal kurulması, bunun üzerinden de etkilemi-

şimin ve koordinasyonun sağlanması gerekir. Bu etkileşim sporcular, kulüpler, akademisyenler 

ve federasyonlar arasında olmalıdır. Üniversite, yerel yönetimler, bakanlık ve federasyonların 

işbirliği mutlaka sağlıklı kurulmalıdır.

7. Kulüplerin ve federasyonların yönetimiyle ilgili denetim yapılmalı, kriterler getirilmeli, tabela 

kulüplerinin önüne geçilmeli, kaynak verimliliği konusunda başarı göstermek için başarılı olan 

federasyonların diğer federasyonlara örnek olması,  önderlik etmesi sağlanmalıdır.

8. Olimpik ve olimpik olmayan spor dalı ayrımı olmamalıdır.

9. Federasyonların organizasyon yapılarında standartlar gözden geçirilmelidir. Örneğin seçimlerde 

oy kullanacakların yapısı her federasyonda farklıdır.

10. Sporcuların federasyonlarda daha fazla söz hakkı sahibi olması gerekir. Avrupa veya dünya 

derecesi olanların hepsi federasyon seçimlerinde oy kullanabilmelidir.

11. Sadece sporcular değil, antrenörler ve hakemler de federasyon yönetimlerinde yer almalıdır. 

Bunun yanında federasyonların yönetim kurullarında akademisyenlerden daha fazla yararla-

nılmalıdır.

12.  Federasyon yönetiminde milli takımlar için sporcu seçiminden maç fikstürüne ayarlanmasına 

kadar şeffaf bir yönetim benimsenmelidir.

13. Federasyonlar doğru denetlenmeli, yaptırımlar uygulanmalıdır.

14. Dünya standartlarında sporcu yetiştirmeleri gerekmektedir.

15. Sporcuların birçoğunda gelecek kaygısı olmasından dolayı sporculuktan sonraki kariyer plan-

laması mutlaka olmalıdır. Bu konuda federasyonlar paydaş olmalı ve planlamaya dâhil olmalıdır.

16. Milli sporculara uzaktan eğitim modülü sağlanmalıdır. Bu sayede kamplara veya müsabaka 

dönemlerinde eğitimlerini alabilmelidirler.

17. Üniversite ligleri daha etkin olmalıdır.

18. Devletçe federasyonlara ayrılan bütçeler, spor dallarındaki uluslararası rakiplerimizin kendi 

bütçeleriyle kıyaslanarak ayarlanması gerekmektedir.

19.  Uluslararası alanda temsil sadece federasyon başkanları tarafından değil diğer paydaşlarca 

da gerçekleştirilmelidir.
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20.  Üniversitelerdeki öğretim – uygulama seviyesi federasyonların ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.

21. Federasyonların hukuk kurulları için ortak bir yapı kurulmalı, böylece disiplin ve yönetim uygu-

lamalarında ülke çapında tek bir düzen sağlanabilecektir.

22. Federasyonlar ve kulüpler kendi içlerinde iktisadi işletmeler kurabilmelidirler.

23. Federasyon bünyesindeki kurulların çalışmasında gönüllülük esası ihtiyaca cevap verememektedir. 

24. Engellilerle ilgili her spor dalı kendi spor dalıyla ilgili bir düzenleme yapmalıdır.

25. Ata sporu sayılan geleneksel sporlarımız desteklenerek, sporun tabana yayılması desteklenme-

lidir. Bu tür spor dallarında madalya kaygısı olmamalıdır.

26. Birçok spor dalı faaliyetlerinin basın ve yayın organlarında daha fazla yer alması sağlanmalıdır. 

TRT Spor 2, test yayından genel yayına geçmelidir.

27. Spor malzemesi üreten yerli firmalar desteklenmelidir.



6. SPOR YÖNETİMİ VE BİLİŞİM KOMİSYONU

KOMİSYON ALT BAŞLIKLARI 

6.1 Spor Yönetim ve Bilişim Teknolojileri

6.2 Sporda Bilişim Teknolojileri

6.3 Dünya’da ve Türkiye’de e-spor

6.4 Giyilebilir Spor Teknolojisi

6.5 Sporda Arşivleme ve Veri Madenciliği

Dr. Haldun AKPINAR (BAŞKAN) Dr. Nusret RAMAZANOĞLU

Dr. Adil Deniz DURU Dr. Sercan ÖNCEN

Dr. Ercüment YİĞİT Dr. Serkan ESEN

Dr. Sinan BOZKURT Mustafa EROĞUT
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SPOR YÖNETİMİ ve BİLİŞİM KOMİSYONU

AMAÇ

A. ULUSAL SPOR VERİ TABANI GELİŞTİRİLMESİ

1. Antropometrik, psikolojik, genetik ve performans ana başlıklarında, olabildiğince gerçek zamanlı 

ve süreklilik arz eden, tüm mevcut ve gelecekteki ilgili bakanlıkların ve diğer kurumların veri 

tabanları ile entegre çalışabilecek bir spor veri tabanının, bu konu ile ilgili kurulacak olan bir 

kurum tarafından gerçekleştirilmesi ve işletilmesi,

2. Veri tabanında yer alacak olan verilerin olabildiğince erken yaşlardan itibaren toplanması,

3. Toplanacak verilerin tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak şekilde olması,

4. Veri tabanının oluşturulmasında güncel ve gelecekteki nano teknoloji, giyilebilir teknolojiler gibi 

yeniliklerden azami ölçüde yararlanılması,

5. Veri toplama sürecine sporla ilgili tüm paydaşların katkıda bulunmasının sağlanması,

6. İlgili veri tabanına çeşitli uygulama programları ile kişisel verilerin korunması kanunu kapsa-

mında erişimin sağlanması,

7. Bu veri tabanının oluşturulmasında verilerin toplanması için antrenman ve müsabakalarda 

uygun teknolojilerin kullanımının desteklenmesi.

B. EĞİTİM ve SPOR KÜLTÜRÜ

1. Sanal ve artırılmış gerçeklik (Virtual & Augmented Reality) teknolojileri kullanılarak spor eğiti-

minin sanal dünyada geliştirilmesi,

2. Spor ve çoklu okuryazarlık, sosyal çalışma becerileri başta olmak üzere 21. yüzyıl düşünce sis-

temlerinden yararlanılması,

3. Güncel ve gelecekteki enformasyon teknolojilerinden yararlanarak, 

a. Uzun vadeli sporcu gelişimi (Long Term Athlete Development) prensiplerinden yararlanılması,

b. Eğiticinin eğitimi çalışmalarının bu yaklaşıma göre düzenlenmesi,

c. Ailelerin spor alanında gelişim ve işbirliğinin sağlanması,

4. Üniversitelerin fakülte ve bölümleri ile işbirliğinin sağlanması.

C. SPORDA ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ DONANIMININ GELİŞTİRİLMESİ

1. Uluslararası güncel sanayi standartlarına uygun spor donanımlarının geliştirilmesini desteklemek, 

a. Milli algılayıcı teknolojilerinin (Sensor, Receptor, Transducer) geliştirilmesine olanak sağlayan 

alt yapıların desteklenmesi ve kurulması,

b. AR-GE ve inovasyon çalışmalarının kamu kaynakları ile desteklenmesi,

2. Akıllı ve çevre dostu spor tesislerinin tasarımının ve gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi. 



D. SPORDA YAZILIMLARIN ve SÜREÇLERİN GELİŞTİRİLMESİ

1. Spor yazılımlarının geliştirilmesinde kamu desteğinin sağlanması,

a. Bireyin spor alanındaki gelişiminin izlenmesi ve periyodik olarak raporlanması,

b. Veri madenciliği ve veri analizi yöntemleri kullanarak,

i. Yetenek taraması,

ii. Ulusal normların oluşturulması,

iii. Karar destek sistemlerinin kurulması,

iv. Stratejik eylem planlarının hazırlanmasına temel olacak analizlerin yapılması.

2. Süreçlerin proje yönetimi ve zaman planlama yaklaşımı ile belirlenmesi,

3. Tüm faaliyetlerin izlenmesi ve denetlenmesi için bir yazılım platformunun geliştirilmesi.

I. ETKİ

Günümüzde enformasyon teknolojilerinin kullanımı kaçınılmazdır. Amaç bölümünde önerilenlerle 
birlikte Türkiye’de spor eğitim ve kültürünün geliştirilerek arzulanan başarılara ulaşılması müm-
kün olacaktır. 

II. PROBLEM

1. Kurumların ürettiği bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanmaması ve temel verilerin amaca yönelik 
olarak kullanılamaması,

2. Kurumsal yönetişimin yetersizliği,

3. Yeterli entegre veriye ulaşılamaması nedeni ile karar vericilerin stratejik ve taktik kararlarda 
sorun yaşaması.

III. NEDEN

1. Yeterli ve yetkin insan kaynağına sahip olunmaması,

2. Yeterli finans desteğinin bulunmaması,

3. Sosyal sermaye eksikliği,

4. Veri tabanlarında entegrasyon eksikliği,

5. Farklı kurumların amaca yönelik güç birliğinin oluşturulamaması,

6. Disiplinler arası ortak çalışma kültürünün eksikliği. 

IV. KAYNAKLAR

1. Yetişmiş insan kaynağının sınırlı ve organize edilmemiş olması nedeni ile,

a. Kurumlaşmanın sağlanmasına,

b. İlgili eğitim, uygulama ve araştırma birimlerinin geliştirilmesine,
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c. Kurumlar arası hızlı ve güvenilir iletişimin sağlanmasına,

d. Dünyadaki gelişmelere paralel zamanda ayak uydurulmasına

ihtiyaç vardır.

2. Amaçlarda belirtilenlerin gerçekleştirilebilmesi için yeterli finansman desteği gereklidir.

V. EYLEM

Gelişmekte olan ülke vizyonuna uygun olarak spor enformatiği alt yapısının istenilen düzeyde oluş-
turulması ve amaçlarda belirtilenlerin gerçekleştirilmesi.

KAPANIŞ VE SONUÇ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi ile ortaklaşa dü-
zenlenen “Milli Mücadele’nin 100. Yılında Milli Spor Politikası Çalıştayı”na, ülkemizin birçok 
yerinden değerli eğitmenler, akademisyenler ve bilim insanları katılarak katkıda bulunmuşlardır.  
 
Çalıştay sonucunda gerek katılımcıların sunum, araştırma, görüş ve önerileri gerekse incelenen 
veri ve gözlemlerin yorumlanması ve değerlendirilmesiyle Türk sporunun geleceğine yön vere-
bilecek, spor politikalarının oluşturulmasında katkı sağlayacak önemli fikirler dile getirilmiş, proje 
ve öneriler paylaşılmıştır.  

Çalıştay sürecinde gözlenen en önemli değerlendirme ise, çalıştayın daha da genişletilip saha anket-
leri de uygulanarak her yıl tekrar edilmesi olmuştur. Bu beklenti doğrultusunda tüm katılımcılara 
teşekkür ediyor, 2020 yılında yapılacak olan Milli Spor Politikası Çalıştayı’nda Türk sporunun tüm 
paydaşlarıyla yeniden bir arada olmayı diliyoruz. 





100. YILINDA




