
 

 

 

 

 

YEREL YÖNET MLER VE SPOR 
Dr. Eyüp ZENG N  

Dr. Cemal ÖZTA  

ÖZET 

Spor, yenme ve ba arma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç 
edinen, belirli kurallar içerisinde yap lan, rekabete dayal , sosyalle tirici, 
fiziki, zihni ve ruhi hareketler bütünüdür. Sporun bireysel ve toplumsal 
yarar  temel al nd nda hem birey hem de toplumlar için sa kl  bir 
ya am biçimi ve e itim arac  oldu u tart lmaz bir gerçektir. Yerel 
enerjiyi ve motivasyonu harekete geçirebilecek olan yerel yönetimler 
amatör sporun okullara girmesini sa layabilir, sporun yayg n kabul 
görmesini te vik edebilir, tesis in aat  ve yönetimde çok daha ba ar  
olabilir. Türkiye'de yerel yönetimlerin yap lanmas  içerisinde yöre 
halk n spor istek ve ihtiyaçlar  kar layacak bir sistem 
bulunmamaktad r. Yerel yönetimler kendi politik kayg lar  
do rultusunda, performans sporuna hizmet edecek ekilde 
yap lanmakta ve yat m yapmaktad rlar. Yerel yönetimler, "herkes için 
spor", "ya am boyu spor" ilkelerine ba  olarak, yöredeki herkesin 
kat  sa layacak organizasyonlar planlamal r.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Merkezi Yönetim, Spor, 
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LOCAL ADMINISTRATIONS AND SPORT 

ABSTRACT 

Sport comprises all actions that aims to satisfy human instincts 
such  as  winning  and success  and made  according  to  certain  rules.  It  is  
well known fact that sport is a way of healthy life and education for 
individuals and societies. Local administrations are institutions that can 
play a significant role in improving amateur sports. They can encourage 
amateur sports in schools and building facilities to promote sports. Local 
administrations in Turkey does not have a system to meet sport needs of 
local residents. They only focus on performance sports, like football, in 
order to exploit it for political reasons. Local administrations should 
plan projects like "lifelong sport", "sports for everyone" that would 
enable all parties in neighborhood.  

 

Key words: Local administrations, Central Government, Sport, 
Turkey, Sport management, spread of sport activities. 

 

  

Beden e itimi ve spor, tarih boyunca insan n insanla, tabiat 
varl klar yla ve kendisiyle mücadeleleri sonucunda belirginle meye 
ba layan bir olgu olarak ortaya ç km r. Spor, mücadele fikrinin 
uygulamaya geçmesi sonucu, fiziksel bir aktivite niteli inde ba lang çta 
dinsel bir kurumun yans mas  olarak do mu , takiben toplumsal 
yap n ve de erlerin belirlemeleriyle spor kültürü ve en nihayetinde de 
kültürel yap n ekillendirdi i bir spor anlay  olu mu tur 1. 

Beden e itimi, düzenli ve sistemli olarak gerçekle tirilen fiziksel 
aktiviteler olarak tan mlanabilmektedir. Ancak sporun rekabet ve 
yar ma özelli i bulunmaktad r. Bu durum beraberinde insan 

                                                
1 Hasan Basri Öngel, “Türk Kültür Tarihinde Spor,” Kültür Bakanl  Yay nlar /2564, Ankara-
2001, s. 1 
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performans n artt lmas  gerektirir. Bu genel tan mlamadan da 
anla laca  üzere beden e itiminin varl  insanl k tarihi kadar eskilere 
dayanmaktad r.2  

Türkiye’de, di er pek çok alanda oldu u gibi spor hizmetleri de 
merkeziyetçi yönetim anlay yla yürütülmektedir. Bu durum 
Türkiye’de sporun geli mesini ve faydalar ndan halk n yeterince 
yararlanmas  engellemektedir. Spor hizmetlerinin belediyeler eliyle 
halka ula mas  halinde, co rafi, kültürel ve sosyo-ekonomik farkl klara 
ve halktan gelecek demokratik yans maya göre, hizmetlerin 
çe itlendirilerek sporun faydalar n çok daha belirgin ya anmas na 
imkan sa layacakt r. Halk n yönetime kat lmad , hatta so uk 
durdu u, yöneticilerin halka yönelik en çok dile getirdi i 
ele tirilerdendir. Bununla beraber, halk n spora duydu u ilgi a ikard r. 
Spor yoluyla yönetime yak nla mas , kat lmas  sa lanarak halka, 
demokrasiyi ö renme ve ya ama f rsat  sunulacakt r.3  

Spor, yirminci yüzy n ilk yar nda geni  halk kitlelerinde 
yay larak alkolizm ve verem gibi toplumsal afetlerle mücadeleye katk da 
bulunmaktad r. Spor ayn  derneklerde, ayn  stadyumlarda, ayn  spor 
salonlar nda ve ortak çabalarda, meslek, ya ay , din ve inanç 
bak ndan çok farkl  kimseleri bir araya getirmektedir. Yaln z ayn  
ülkenin gençleri için de il, çe itli milletlerden sporcular için de birbirini 
tan ma ve de erlendirme arac  durumundad r. Çünkü P.de Coubert’in 
1896 y nda olimpiyat oyunlar  yeniden canland rmas ndan  itibaren, 
uluslararas  spor kar la malar nda büyük bir art  meydana gelmi tir. 
Bütün ülkelerin insanlar  ortak kurallar uygulamak, statta tek bir 
disipline uymak için anla lar, kar kl  teknik ve stillerini 
incelemi ler ve en iyilerini benimsemi lerdir. Ayn  çaba harcama 

                                                
2 Hakan Sunay, “Türkiye’de Sporun Yayg nla mas ,”  Milli E itim Dergisi, Temmuz, A ustos, 
Eylül,, 2000, Say  147, http:www.meb.gov.tr/index1024.htm 
3 Gazanfer Do u, Ümit Kesim, Ömer Sivrikaya, “Belediyelerin Sporla lgili levleri: Düzce 
Belediyesi Örne i,” Ça da  Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 11, Say  2 Nisan 2002, s. 89-106 
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kültüne ba  insanlar  bir araya getiren spor, temel bir anla ma arac  
olarak kalacakt r.4  

Dünyada geli mi  toplumlarca uygulanan en önemli e itim 
araçlar ndan biri olan beden e itimi ve spor faaliyetlerinin amac ; 
insanlar n fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihni geli melerine 
katk da bulunarak toplumun sa kl  nesiller kazanmas  sa lamak, 
ayr ca sporun uluslararas  bir özellik kazanmas  nedeniyle de dünyada 
ba ar  ve ampiyon sporcular  ile toplumun geni  bir alanda temsiline 
olanak tan makt r. Spor bireye yapt  olumlu katk lar n yan nda, 
ayr ca uluslararas  alanda bir toplumun kültürünün tan labilece i çok 
yayg n bir propaganda ve reklam arac r.5 Nitelikleri itibariyle spor, 
sadece bo  zaman faaliyeti de ildir. Spor’u e itim, fizyoloji, psikoloji, 
sosyoloji, sa k, gençlik, çal ma hayat , sosyal güvenlik gibi sahalardan 
veya konulardan ayr  dü ünebilmek mümkün de ildir.6 

1935 y nda Türkiye dman Cemiyetleri ttifak n Kongresinden 
bir temsilciler heyeti  Büyük Atatürk’ü ziyaret etmi ler. Bu ziyarette 
Atatürk’ün yapm  oldu u uzun konu ma, bugünkü yöneticiler 
taraf ndan okunmaya de er bir önem ta maktad r. Büyük Atatürk gelen 
heyete, evvela sporun millet hayat nda, e itimde, milli savunmada ve 
milletin toplum hayat  için önemini belirttikten sonra “Siz herhangi bir 
himaye istemeyin, sporu millete sevdirin” talimat  vermi tir.  Sporu 
millete sevdirin ve himaye beklemeyin talimat  hakikaten alt n harflerle 
yaz lacak önemli bir görü tür.7 

Ba ar  sporculara devlet ileri gelenlerince ödül verilmesi 
eklindeki davran lara tarihte rastlanmaktad r. Ancak, dernek veya 

dernek benzeri kurulu lara yard m ve yard n ilkeleri tarihe ili kin 
                                                
4 Meydan Larausse, “Büyük Lügat ve Ansiklopedi” 18. Cilt, s. 269 
5 DPT, “Beden E itimi, Spor ve stanbul Olimpiyatlar ,” Özel htisas Komisyonu Raporu, 
Ankara-2000, s. V 
6 Mustafa Erkal, Özbay Güven, Dursun Ayan, “Sosyolojik Aç dan Spor,” Der Yay nlar , 
Geni letilmi  3. Bas m, stanbul-1998, s. 189 
7 Hasan Rüzgar, “Sporda Devletin Önemi,” ller ve Belediyeler Dergisi, A ustos 1996, Say  610, 
s. 439 
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ara rmalar derinle tikçe kolayca kan tlanabilecektir.8  Osmanl  Spor 
tarihi üzerinde yap lan bir ara rmada9 okçuluk, at k, güre  gibi baz  
geleneksel sporlarda daha becerili ve bilgili askerler yeti tirilmesi 
amac yla, bu alanlarda e itim veren yerlere devletçe destek sa land na 
yer verilir. Hatta baz  önemli yar malar n sonuçlar n tayininin er-i 
Mahkemelerde çözüldü üne ili kin mahkeme kararlar  örnek 
gösterilmektedir.  

 

SPOR YÖNET  

Türk sporunun yönetim baz nda en etkili kurumu ku kusuz 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü (GSGM)’dür.10 Profesyonel futbol 

ndaki tüm spor bran lar n faaliyetlerinde hem maddi, hem de idari 
anlamda  söz  sahibi  olan  GSGM,  en  büyük  s nt  büyük  
organizasyonlarda ya amaktad r. Özellikle Avrupa ve Dünya 
ampiyonalar nda gözlenen temel sorun, kurumun içerisinde örgütlü bir 

organizasyon biriminin bulunmay n yan  s ra, insan kalitesindeki 
kapasite s nt  yüzünden, ileti imde ya anmakta oldu u 
gözlenmektedir.11  

Devlet, her Türk vatanda n beden ve ruh sa  geli tirmek 
amac yla sportif hizmet ve faaliyetleri yürütmek, geli tirmek ve yurt 
sath na yayg nla rmak görevini merkezi idareye ba  GSGM 
vas tas yla üstlenmektedir..12 Devletin bu sorumlulu u bizzat üstlenmi  

                                                
8 Atilla nan, “Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Yard m Yap lmas ,” Ça da  Yerel 
Yönetimler Dergisi, Cilt 3, Say  2, Mart 1994, s.51 
9 At f Kahraman, “Osmanl  Devletinde Spor,” Kültür Bakanl  Yay nlar : 1697, Ba vuru 
Kitaplar : 27, Ankara, 1995’den aktaran, Atilla nan, “Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce 
Yard m Yap lmas ,” Ça da  Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 3, Say  2, Mart 1994, s.51  
10 GSGM hakk nda ayr nt  bilgi için bkz.: Mehmet Cankalp, “Sporda Yönetim ve 
Organizasyon,” Nobel Yay n Da m, Ankara-2002, s. 25-34 
11 Yusuf Yalk n, “Sporun Geli mesinde Önemli Bir Unsur Olarak Yerel Yönetimler,” ller ve 
Belediyeler Dergisi, Haziran 2001, Say  667, s. 304 
12 Mehmet Cankalp, “Sporda Yönetim ve Organizasyon,” Nobel Yay n-Da m, Ankara-2002, s. 
3-14 
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olmas , sporun bir devlet politikas  olarak ele al nd  göstermektedir. 
Ancak devlet, sporu bir kamu görevi ve devlet taraf ndan yerine 
getirilmesi gerekli bir hizmet olarak görmesi yan nda, bu hizmetin 
devam n sa lanmas nda gerekli mali kayna  hazine yard mlar  

nda temin etmektedir.13 

Türkiye’de spor, merkeziyetçi bir anlay la devlet eli ile sevk ve 
idare edilmektedir. Oysa Fransa, Yunanistan, ngiltere, Danimarka ve 
Hollanda gibi baz  Avrupa ülkelerinde sporun sevk ve idaresi federatif 
örgütler ve gönüllü kurulu larca yap lmaktad r. Bu durumda devlet, 
sporun finansman  sa lamak durumunda kalmaktad r. Ancak, devlet 
bütçesinden Türk spor kurulu u GSGM’ye aktar lan kaynaklar n yeterli 
olmad  ve GSGM’nin makro planlama ve hedefleri gerçekle tiremedi i 
gibi verilen sportif hizmet ve faaliyetlerin de yeterli düzeyde yerine 
getirilmedi i bilinmektedir.14  

Yürürlükte bulunan 3289 say  kanun,15 belediyeler ve il özel 
idarelerinin bir y l önceki gelir toplamlar n % 1’ini gençlik ve spor il 
müdürlükleri bütçelerine aktarmalar  ve elde edilen gelirin yine o 
bölgenin spor saha ve tesislerinin yap  ile spor faaliyetlerinin devam  
için kullan lmas  öngörse de öncelikle, kanunun öngördü ü bu paylar 
oldukça dü ük oranlar olmakla birlikte, uygulamada belediyeler bu 
paylar  öz gelirleri üzerinden ödeme yoluna gitmi ler, ço u zaman 
da bu paylar ancak mahkemeler kanal  ile al nabilmi tir. l özel 
idarelerinin 2000 y nda spora sa lad klar  kaynak miktar n, 
GSGM’nin yat m bütçesinin tahminen 4 kat  kadar olmas  ve 
belediyelerin profesyonel futbol kulüplerine yasal olmayan çe itli 

                                                
13Mehmet Bayansalduz, “Türk Spor Yönetiminde Finansal Kaynak Sa lama Çabalar n 
De erlendirilmesi,” Milli E itim Dergisi, Say  160, Güz 2003, 
http://www.meb.gov.tr/index1024.htm 
14 Mehmet Bayansalduz, ayn  yer 
15 Türkiye’de Spor Yönetimi konusundaki geli meler ve sorunlar için bkz.: Fehim Üç k, “Türk 
Spor Yönetimindeki Geli meler ve De erlendirilmesi,” Spor Bilimleri I. Ulusal Sempozyumu 
Bildirileri, 15-16 Mart 1990, Ankara, s. 187-196; Kurthan Fi ek, “Devlet Politikas  ve Toplumsal 
Yap yla li kileri Aç ndan Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi,” AÜ SBF Yay nlar , Ankara-
1982 



YEREL YÖNET MLER VE SPOR 
 

 
 

55

yollarla yard mlarda bulunmas , 3289 say  kanunun öngördü ü % 1’lik 
paylar n yetersiz oldu unun göstergesidir.16 

Sportif faaliyetlerle ilgili olarak Spordan Sorumlu Devlet Bakanl  
ve Ba bakanl a ba  olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü bulunan 
Türkiye’de, di er alanlarda oldu u gibi spor alan nda da bir dizi 
olumsuzluk ya anmaktad r. Gerek bakanl k ve gerekse genel 
müdürlükte ya anan h zl  kadro de imleri (Son k rk y lda 32 Bakan 
de mi tir) ve plans z çal ma neticesi, bu gün ülke çap nda, in aat na 
ba lanm  olmas na ra men ya durdurulmu  ya da faaliyeti a r aksak 
süren 420 civar nda tesis bulunmaktad r.17  

Türkiye’de son y llarda ça da la ma konusunda çok önemli 
ad mlar at lmaktad r. Dünyada ve Türkiye’deki geli meler nda Türk 
Spor Te kilat yap  da bir de im ihtiyac  içerisindedir. Dünya 
ülkelerinde oldu u gibi spor hizmetlerinin yürütülmesinde, Devletin 
yönlendirici ve özendirici, destekleyici ve denetleyici olmas  gerekti i 
ortaya ç kmaktad r. Bu ba lamda, spor hizmetlerini yerine getirmek 
gönüllülük esas na ba  sivil toplum örgütleri, merkezi idareden 
ba ms z olarak olu turulmu  spor federasyonlar  ve onlar  olu turan 
spor kulüpleri, özel ve tüzel ki ilere b rak lmal r. Devlet yap nda 
öngörülen de iklikler do rultusunda yerel yönetimlere spor 
konusunda daha fazla sorumluluk verilmesi de planlanmaktad r. Yerel 
yönetimler; bu yeniden yap lanma kapsam nda spor hizmet birimleri 
olu turmak durumunda kalacaklard r. Böylece, hem hizmet 
konusundaki arz-talep dengelenebilecek, hem de yöresel düzeyde 
ihtiyaca dönük yap lanma ve hizmet üretimi sa lanabilecektir.18 

Bugün için, Yerel düzeyde mevcut olan spor tesislerinin 
letilmesinde, yerel kaynaklar ve yerel yönetimleri devreye sokacak bir 

yap  ve hukuki düzenleme yoktur. Bu nedenle Gençlik ve Spor Genel 

                                                
16 Bayansalduz, ayn  yer 
17 stanbul Anadolu Yakas  Belediyeleri,  “ stanbul ve Anadolu Yakas  Spor 
Dosyas :Problemler&Çözüm Önerileri,” stanbul-2000, Rapor No: 2, s. 2 
18 DPT, a.g.e., s. 50 
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Müdürlü ü ta ra te kilatlar  ve yerel yönetim kaynaklar  etkili bir 
ekilde koordine edilememektedir.19 

 

ANAYASA VE YEREL YÖNET M YASALARINDA SPOR 

Yürürlükte bulunan Anayasan n 58. Maddesiyle  gençli in 
korunmas  hüküm alt na al nm r.20 Buna göre; Devlet, stiklal ve 
Cumhuriyetin emanet edildi i gençlerin müspet ilmin nda, Atatürk 
ilke ve ink laplar  paralelinde ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlü ünü ortadan kald rmay  gaye edinen görü lere kar  yeti me ve 
geli melerini sa lay  tedbirleri almakla mükelleftir. Devlet, gençleri 
alkol dü künlü ünden, uyu turucu maddelerden, suçluluk, kumar ve 
benzeri kötü al kanl klardan ve cehaletten korumak için gerekli 
tedbirleri almak durumundad r. Belirtilen yönde al nacak tedbirlerin 
birisi de sporun geli tirilmesinden ve her ya ta kimseleri bo  
zamanlar  de erlendirmek itibariyle spora çekmekten geçmektedir. Bu 
nedenle “Sporun geli tirilmesi” ba  ta yan 59. Maddede de 
“devlet, her ya taki Türk vatanda lar n beden ve ruh sa  
geli tirecek tedbirleri al r, sporun geni  kitlelere yay lmas  te vik eder. 
Devlet ba ar  sporcuyu korur.” eklinde hükme yer verilmi tir.21  
Belediyeler halk n spor ihtiyac  kar lamada önemli sorumluluklar 
üstlenmi lerdir. Yukar da bahsi geçen Anayasan n 59. maddesinde 
belirtilen “devlet” kavram  ile belediyelere anayasal sorumluluklar 
verilmi tir. Çünkü devletin yerel düzeyde temsilcilerinden birisi de 
belediyedir. Bunun yan nda çe itli kanunlarda Belediyelere sporla ilgili 
görevler verilmi tir.22 

                                                
19 DPT, a.g.e.,  s. 34-36 
20 Cankalp, a.g.e., 17-18 
21 Ahmet Özdemir, “Belediyelerin Spor Kulüplerine Yapt klar  Yard mlar,” ller ve Belediyeler 
Dergisi, Say  641, Mart-1999, s. 140-141 
22 Bilal  Çoban,  Azmi  Yetim,  “Belediyelerin   Spora  Yakla mlar ,”  içinde,  “Sporda  Sosyal  
Alanlar:Seçme Konular1” (Ed. Fikret Ramazano lu), B çaklar Kitabevi, Ankara-2004, s. 159 
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Belediye Kanununun 14/a maddesine göre Belediyeler; “ mar, su 
ve kanalizasyon, ula m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sa , temizlik ve kat  at k; zab ta, itfaiye, acil 
yard m, kurtarma ve ambulans; kent içi trafik; defin ve mezarl klar; 

açland rma, park ve ye il alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 
tan m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve 
beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi hizmetlerini yapar 
veya yapt r.”23 

l Özel daresi Kanununun 6/b maddesine göre l Özel dareleri; 
“mahallî mü terek nitelikte olmak art yla;  mar, yol, su, kanalizasyon, 
kat  at k, çevre, acil yard m ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; 
orman köylerinin desteklenmesi, a açland rma, park ve bahçe tesisine 
ili kin  hizmetleri  belediye s rlar  d nda,  yapmakla görevli ve 
yetkilidir.”24 

Büyük ehir Belediyesi Kanununun 7/d maddesine  göre; lçe ve 
ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri unlard r:25 “Kanunlarla 
münhas ran büyük ehir belediyesine verilen görevler ile birinci f krada 
say lanlar d nda kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
Otopark, spor, dinlenme ve e lence yerleri ile parklar  yapmak; ya lar, 
özürlüler, kad nlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel 
hizmetler sunmak; mesleki e itim ve beceri kurslar  açmak; sa k, 

itim, kültür tesis ve binalar n yap m, bak m ve onar  ile kültür ve 
tabiat varl klar  ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bak ndan önem 
ta yan mekânlar n ve i levlerinin geli tirilmesine ili kin hizmetler 
yapmak. ” 

Büyük ehir Belediyesi Kanununun 7/m maddesine  göre ise, 
Büyük ehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar unlard r: 
Büyük ehirin bütünlü üne hizmet eden sosyal donat lar, bölge parklar , 
hayvanat bahçeleri, hayvan bar naklar , kütüphane, müze, spor, 

                                                
23 Belediye Kanunu, Kanun No: 5393, Kabul tarihi 3.7.2005 
24 l Özel daresi Kanunu, Kanun No: 5302, Kabul tarihi 22.2.2005 
25 Büyük ehir Belediyesi Kanunu, Kanun No: 5216, Kabul tarihi, 10. 7. 2005 
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dinlence, e lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt rmak, i letmek veya 
lettirmek; gerekti inde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve 

gerekli deste i sa lamak, amatör tak mlar aras nda spor müsabakalar  
düzenlemek, yurt içi ve yurt d  müsabakalarda üstün ba ar  gösteren 
veya derece alan sporculara belediye meclis karar yla ödül vermek. ”26 

Görüldü ü gibi, Anayasan n amir hükmünde yer alan “sporu 
kitlelere yaymak” ifadesine uygun olarak, Belediye kanunu, belediyeleri 
oyun, spor alanlar  yapmak ve gerekli altyap  haz rlamakla yükümlü 

lmaktad r.27 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün Te kilat ve Görevleri 
Hakk nda kanunun 26. Maddesine göre; “Belediyeler, kent planlar  
haz rlarken, spor tesislerine tahsis edecekleri yerlerin tespitinde, il veya 
ilçe dan ma kurulu ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü ünün 
görü  ve teklifini esas al rlar. Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlü ünün muvafakati olmaks n, naz m imar planlar n spor 
tesisleri ile ilgili k mlar  üzerinde de iklik yap lamaz. Toplu konutlar, 
organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, e itim kurumlar  ile 
fabrika projelerine spor alan  ve tesis kurulmas  zorunludur. ” 

1593 say  Umumi H fs zz hha Kanunu da belediyelere, “Her kent 
ve kasaba belediyeleri o kent ve kasaban n vüs’at ve nüfusunun adedine 
göre icap eden büyüklükte küçük çocuklar n temiz hava almas na 
mahsus bir veya müteaddid bahçeler ve spor meydanlar  vücuda 
getirmeye mecburdur”  (Madde 168) ifadesiyle, görev yüklemektedir. 

1953 y nda yürürlü e giren 3530 say  Beden Terbiyesi Kanunu, 
spor hizmetlerinin yürütülmesinde, illerin aktif rol oynamalar  ve 
belediyelerin de parasal katk da bulunmalar , bir idari kademe 
merkezi bulunmayan beldelerde de, beden terbiyesi i lerini yönetip, 
yürütmelerini öngörmü tür. 

                                                
26 Büyük ehir Belediyesi Kanunu, Kanun No: 5216, Kabul tarihi, 10. 7. 2005 
27 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106 
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1986 y nda ise, bu kanunun yerini 3289 say  Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlü ü’nün Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun ald . 
1991 y nda 3703 say  kanunla, Genel müdürlü ün ad , Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlü ü olarak de tirilmi  ve Genel Müdürlük, 
Ba bakanl a ba lanm r.  

Bu kanunun 2. maddesine göre; “Beden e itimi, gençlik ve spor 
faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, kamplar , saha, tesis ve 
malzemeleri yapmak, yapt rmak, i letmek ve bu tesisleri vatanda n 
istifadesine sunmak” Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü’nün görevleri 
aras nda zikredilmi tir.   

Kanunun 6. maddesine göre; “ llerde, Gençlik ve Spor l 
Müdürlü ü, ilçelerde Gençlik ve Spor lçe Müdürlükleri kurulur. Vali ve 
kaymakamlar il ve ilçelerinde gençlik ve spor ba kan r. Te kilat n 
hizmetleri illerde il müdürü, ilçelerde ilçe müdürü taraf ndan 
yürütülür.”28 

GEL  ÜLKELERDE BELED YE VE SPOR LER  

Geli mi  ülkeler, alt ve üstyap  sorunlar  çözmü  ve 
vatanda lar na belli standartlarda hayat artlar  sunmu , demokratik 
hayat nizam na sahip ülkelerdir. Bir geli mi lik göstergesi olan spora, bu 
ülkelerde gerekli önem verilmi tir. Bu ülkelerdeki belediyeler sahip 
olduklar  geni  yetkiler ve maddi imkanlarla halka verecekleri spor 
hizmetini, bilimsel bir yakla mla uzun y llar önce 
kurumsalla rm lard r.29 A da bu konuyla ilgili uygulama 
örneklerine de inilmektedir. 

Los Angeles Belediyesi, parklarla ilgili birimini 1899, oyun alan  ve 
rekreasyon birimini 1904’te kurmu tur.  Sanayile me ve beraberinde 
gelen h zl  kentle menin birey, toplum ve kent üzerindeki olumsuz 
etkileriyle mücadelede sporun önemini fark etmi lerdir. Daha sonra 
                                                
28 stanbul Anadolu Yakas  Belediyeleri, a.g.r.,  s. 6-7  
29 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Ömer Sivrikaya, “Belediyelerin Sporla lgili 

levleri(Düzce Belediyesi Örne i),”  Abant zzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Bas lmam  Yüksek Lisans  Tezi, Bolu, 2000, s. 12-19 
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ya anan sava lar ve ekonomik buhran dönemlerinde sporun tedavi edici 
ve canland  etkisinden yararlan lm r. Geli mi  ülkelerde halka 
yönelik spor, rekreasyon kavram  içinde yer al r. Rekreasyon, bireyin 
mesleki, ailevi, toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra, ba ms z 
iradesiyle seçebilece i bir seri dinlenme, e lenme, bilgi ve becerilerini 
art rma ve kendini yenileme u ra lar na kat lmas r. Belediyeler, Park 
ve Rekreasyon birimiyle spora hizmet eder. Bu birimler, halka bütün 
etkinlikleri tek elden koordineli, etkili ve verimli sunmak imkân na 
sahiptir. Geli mi  ülkelerde, bu hizmetlerin yerel yönetimlerce yap lmas  
gerekti i kabul edilmi tir.30 

Yerel yönetimlerin rekreasyon çal malar  halka yayg n, sürekli 
ve ucuz seçenekler olarak sunma ve uygulama imkan  daha fazlad r. 
Yerel yönetimlerin bu hizmetleri yapmas  demokrasinin bir gere i, ayn  
zamanda hukuki bir mecburiyettir. Bu hizmetler sadece özel sektör 
taraf ndan yap lamayacak kadar kapsaml r. E er yap lacak faaliyet iyi 
planlanmaz ve uygulanmazsa, halkta bu tür faaliyetlere kar  ilgisizlik 
olu acakt r. Bu sebeple, bu faaliyetler ayr  bir idari birim taraf ndan 
yürütülmelidir.31 

Hollanda’da spor tesislerinin tamam na yak , ayn  zamanda 
letme masraflar n büyük bir k sm  kar layan yerel yönetimlerce 

in a edilirken, yine Fransa, Yunanistan, ngiltere  ve Danimarka gibi baz  
Avrupa ülkelerinde spor tesislerinin yap  ve spor hizmetlerinin 
yürütülmesinde yerel yönetimlerden azami ölçüde yaralan rken, 
Türkiye’de belediyeler ve il özel idarelerinden GSGM Ta ra Te kilat na 
%1 gibi oldukça dü ük bir oranda pay ayr lmas n öngörülmesi, sporun 
finansman nda yerel yönetimlerin kat n ne kadar yetersiz 
oldu unun bir ba ka göstergesidir.32  

Ohio’daki Clyde Belediyesi, di er hizmetlerinden ba ka gençlere 
yönelik yerel ligler düzenlemektedir. Amerika Birle ik Devletleri’ndeki 

                                                
30 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m.,  s. 89-106; Sivrikaya, a.g.t., s. 12-19 
31 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Sivrikaya, a.g.t., s. 12-19 
32 Bayansalduz, ayn  yer 
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belediyeler genellikle sahip olduklar  parklar ve çok geni  seçenekli spor 
alanlar  i leterek, e itim ve yönetim programlar  düzenleyerek ve bu 
alanda hizmet veren kurum ve kurulu lara, rehberlik ve liderlik 
çal malar yla hizmet etmektedir. Kanada’daki County of Kings 
Belediyesi, gönüllü kurulu lara, planlama, liderlik, toplum geli imi, 
yönetim e itimi verip maddi konularda destek olmaktad r.33 

Geli mi  ülkeler yerle im alanlar nda bulunmas  gereken ye il 
alan ve oyun alanlar yla ilgili standartlar  yükseltmekte ve bunu ciddi 
bir biçimde uygulanmaktad rlar. Bu standartlar n belirlenmesinde en 
önemli etken devletin insana, do aya ve spora verdi i önemdir. Ayr ca; 
yerle im alanlar n co rafyas , iklimi, yerle im yo unlu u, toplum 
özellikleri maddi imkânlar  ve di er artlar da etkili olmaktad r. Yöreye 
has farkl larda ilgili standartlar olu turmak için bilimsel çal malar 
yap lmal r. Ye il alan ve oyun alanlar  bilimsel veriler nda 

fland lmaktad r. Bu alanlar ehrin, do al çevresi ve imar plan na 
uygun olarak düzenlenmektedir. Türkiye’de spor alanlar n ölçe i ile 
ilgili düzenlemeler, mar ve skân Bakanl  genelgeleri ile 
düzenlenmi tir. Bu düzenlemede, ye il alan oran  ki i ba na 7 m2 
olarak ele al nm  ve buna göre de, ki i ba na 3 m2 spor alan  
bulunmas  öngörülmü tür.34 

Belediyeler, kent ve toplum özelliklerine göre uyarlama yaparak, 
bu ölçü ve de erleri geli tirerek bilimsel ve demokratik ilkeler nda 
hizmet vermektedir.35  

Hollanda’n n 195.000 nüfuslu Eindhoven ehrinde Belediye, içinde 
çok çe itli spor yapma imkân  olan ultramodern spor alanlar na 150.000 
metrekare yer ay rm r. Eindhoven Belediyesi, mümkün oldu unca 
çok insan n spor yapmas  için, sporu te vik etmeyi amaç edinmi tir. Bu 
amaçla, spor kulüpleri desteklenmekte, ucuz tarifelerle spor imkan  
sunulmakta, az gelirli ailelere fon ayr lmakta ve çok çe itli etkinlikler 

                                                
33 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Sivrikaya, a.g.t., s. 12-19 
34 stanbul Anadolu Yakas  Belediyeleri, a.g.r., s. 23-24; Sivrikaya, a.g.t., s. 12-19 
35 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Sivrikaya, a.g.t, s. 12-19 

YEREL YÖNET MLER VE SPOR 
 

 
 
62

düzenlenmektedir. Spor sahalar irketle mi tir. Belediyeye ait 5 spor 
irketi vard r. Halk  spor yapmaya te vik edecek projeler, sivil toplum 

örgütleri ve di er kurumlar n i birli iyle yürütülmektedir. Spor 
kulüplerine, düzenlenen toplant larla yönetim, pazarlama ve i birli i 
geli tirme konular nda kurslar verilerek, daha iyi yönetilmeleri 
amaçlanmaktad r. Ayr ca maddi destek verilmektedir. 1992 y nda 
Hollanda Hükümeti toplumsal kayna may  geli tirmek amac yla, 
ntegral Çevre Projesi ad yla yap lacak bir dizi faaliyet için belediyelerle 

anla ma imzalanm r. Bu proje, ehrin geri kalm  mahallelerinde 
toplumsal hareketlili i artt rmak, birey ve grup kayna mas  sa lamak 
için sporu en etkili araç olarak kabul etmektedir. Ayr mc kla mücadele 
ve toplumsal kayna may  sa lamak için toplumsal alt gruplara, 
engelliler ve ya lara yönelik projeler de vard r. Sport Formula Projesi 
çerçevesinde, ilkö retim ça ndaki çocuklara çok çe itli spor kurslar  
düzenlenmektedir. Bu proje, 12 Avrupa ehri taraf ndan 
uygulanmaktad r. 1993’te ba layan Mahalle Spor ve Sa k Projesiyle, 
çe itli kurum ve kurulu lar n da i birli iyle, u çal malar yap lm r; 

a) Çocuk, oyun bahçeleri ve semt spor sahalar , 

b) Her y l düzenlenen spor faaliyetlerinin planlanmas , 

c) Kendi organizasyonunu gerçekle tirme çal malar , 

d) Sa k konusunda bilgilendirme çal malar .36 

Japonya’da yap lan bir ara rma, spor parklar n halk n en çok 
tercih etti i spor hizmeti oldu unu, dolay yla halk n spora kat  
artt rd  göstermektedir. Spor parklar n, özellikle mahalle 
aralar ndaki aç k mekânlarda ba ar  oldu u belirlenmi tir. Ayr ca, 
enformal spor aktiviteleri ile organize spor etkinliklerinde çok küçük 
spor park n 6000 metrekare, tesislere ula mda ideal sürenin en çok 10-
15 dk. olmas  gerekti i belirlenmi tir. ngiltere’de Sport Council örgütü 
bu ülkenin spor kabinesi olarak bilinmektedir. Bu kurulu un 
Mahallelerde Spor – Gelecek 10 Y l ba kl  yay nda, sporu halka 

                                                
36 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Sivrikaya, a.g.t., s. 12-19 
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götürmeyi hedef alan 10 y ll k stratejiyi üç tema üzerinden aç klam r. 
Bunlar; 

1) Kentlerde halk n spora kat  te vik etmek, 

2) Tesis say  ço altmak, 

3) Kaliteyi sa lamakt r.37 

 

YEREL YÖNET MLER VE SPOR 

Yerel yönetimler, olimpiyat ruhunun yerle mesi ve amatör sporun 
geli mesinde en etkin rolü oynayabilecek kurumlard r. Yerel enerjiyi ve 
motivasyonu harekete geçirebilecek olan yerel yönetimler amatör 
sporun okullara girmesini sa layabilir, sporun yayg n kabul görmesini 
te vik edebilir, tesis in aat  ve yönetimde çok daha ba ar  olabilirler.38 

Türkiye’de spor etkinliklerinde rastlan lan sorunlardan birinin 
organizasyon eksikli i oldu u bilinmektedir. Y llard r süregelen bu 
probleme kal  çözümler bulunamamas , yap lan etkinli e gölge 
dü ürdü ü gibi, amaçlanan hedefe ula lmas na da engel te kil 
etmektedir.39 

Türkiye’de birçok konuda görülen devletçilik ve buna ba  olarak 
ortaya ç kan a  merkeziyetçilik sporda da kendini göstermektedir. 
Geli mi  ülkelerin hemen hepsinde devletin spordaki yeri ve rolü genel 
planlama, e itim ve yeti tirme, kaynak tahsisi, uygulamalar  izleme, 
gözetleme ve denetleme ve de erlendirme olarak tespit edilmi tir. Spor 
faaliyetleri ve ili kileri ise, seçimle i ba na gelmi  federasyonlar ve 

                                                
37 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Sivrikaya, a.g.t., s. 12-19 
38 Erol Kaya, “Sunu ,” Pendik Toplant lar  9, “ Yerel Yönetimler ve Spor: Olimpiyat Ruhunun 
Yerle mesi ve Amatör Sporun Geli mesinde Yerel Yönetimlerin Rolü, 15 Ocak 2004, s. 4; 
http://www.pendik.bel.tr/documents/custom/PT_9%20YEREL%20YÖNET MLER%20VE%20S
POR.pdf; 20. 01. 2007 
39 Yalk n, a.g.m., s. 304 
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kulüpler arac yla fertler, yerel yönetimler ve özel organizasyonlar 
eliyle yürütülür.40 

Yerel yönetimler, hem maddi, hem de idari biçimde spor 
organizasyonu yapabilmeli, spor federasyonlar  ile ortakla a faaliyetler 
düzenleyebilmelidirler. Yerel yönetimlerin zaten yasa gere i y ll k 
gelirlerinin yüzde birini spor te kilat na ödeme zorunlulu u 
bulunmaktad r. Ancak bu ödemelerin y llard r düzenli bir biçimde 
yap lmad /yap lamad  da bir gerçektir.41 

Türkiye genelinde özellikle büyük ehir belediyelerinin spora 
büyük önem verdikleri, bu ba lamda spor kulüpleri olu turduklar  
görülmektedir. Bu kulüplerin ço u futbol, güre , hentbol, basketbol gibi 
ligleri olan bran larda yer ald klar  gibi karate, tekvando, boks gibi 
bireysel spor alanlar nda faaliyet göstermektedir.42 

Ancak son zamanlarda belediye kulüplerindeki harcamalar n 
boyutlar n büyümesi s nt lar n do mas na da neden olmaktad r. 
Kimi yerel yöneticilerin spora ayr lan bütçenin fazlal ndan yak nmaya 
ba lad klar , hatta ya bran  azaltmaya ya da spor faaliyetlerinden 
tümüyle vazgeçmeye yöneldikleri bilinmektedir. Bu durum, spora olan 
bir tepki olarak de il, genel ekonomik krizin bir sonucu olarak 
de erlendirilmelidir.  

Ayr ca, Avrupa Kentsel art  ilkeleri yerel yönetimlere rekreasyon 
konusunda sorumluluklar yüklemi tir. Her kent sakini spor ve 
rekreasyon etkinliklerine kat lma hakk na sahiptir. Herkes için spor 
art n hükümleri uyar nca, yerel yönetimler, toplumsal yerle im, 

ekonomik durum ve gelir, ya  ya da etnik grup ay  gözetilmeksizin 

                                                
40 Hasan Rüzgar, “Sporda Devletin Önemi,” ller ve Belediyeler Dergisi, A ustos 1996, Say  610, 
s. 437 
41 Yalk n, a.g.m., s. 305 
42 Yalk n, a.g.m., s. 305 
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herkesin spordan ve spor tesislerinden yararlanmas  sa lamakla 
görevlidir.43 

Avrupa Kentli Haklar  Deklarasyonu,  

“Ya , yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor 
ve bo  vakitlerini de erlendirebilece i olanaklar n sa lanmas ” kent 
sakinlerinin temel haklar ndan biri olarak öngörmekte ve; 

“Yerel yönetimler, herkes için spor art  yakla mlar  
do rultusunda, kendi yönetiminde veya ba kalar  arac yla 
gerçekle tirilecek spor alanlar  ve spor faaliyetlerine ula ; ki ilerin 
sosyo-ekonomik durumlar , ya lar  ve etnik kökenlerine bak lmaks n, 
sa lama zorunlulu una sahiptir” hükmünü getirmektedir. 

TÜRK YE’DE BELED YE VE SPOR LER   

Son y llarda belediye hizmetlerinde görülen aktif ve güzel 
hizmetlere sporu da dahil etmek gerekir. Zaten 1938 y nda yay nlanan 
ve bugüne kadar çe itli de ikliklere u rayan 3530 say  spor yasas , 
sporu köylere kadar indirmi  ve mülki amirlerin himayesine vermi tir. 
Ayr ca bu yasa belediyeleri elde ettikleri gelirlerden bir bölümünü 
bütçelerinden spor harcamalar na ay rmalar  zorunlu k lm r.44 

Son y llarda kazan lan ba ar lara ra men, Türkiye’de sporun 
durumu pek iç aç  de ildir.  Olimpiyat kanunu olan tek ülke Türkiye 
olmas na ra men, henüz spor alan nda yasal düzenlemeleri 
tamamlayabilmi  de ildir. Merkeziyetçi yönetim anlay yla, spor 
meselelerin çözümü, gerekli yat mlar n yap lmas  ve mevcut tesislerin 
verimli i letilmesi sa lanamamaktad r. Futbol federasyonu hariç spor 
federasyonlar kendi inisiyatiflerini geli tirebilecek özerkli e sahip 
de ildir. Spor kulüpler hala dernekler kanunuyla ve bilinçsiz yöneticiler 

                                                
43 Lale Orta, “Belediyeler ve Spor,” Yerel Yönetimler Kongresi: Dünden Bugüne Yerel 
Yönetimlerde Yeniden Yap lanma, 3-4 Aral k 2004, Çanakkale, s. 707-712 
44 Hasan Rüzgar, “ Çankaya Belediyesi ve Spor,” ller ve Belediyeler Dergisi, Y l 50, Kas m 
1994, Say  589, s. 485-486 
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eliyle yönetilip maddi ç kmazlarla mücadele ederken, kendilerine has 
yasal düzenlemeleri ve Sponsorluk Kanununu beklemektedir.45 

Devlet, sorumluluklar na yerine getirecek yönetim yap na sahip 
olmad ndan, gerekti i gibi hizmet edememesine ra men, aradaki aç  
kapatabilmek için serbest piyasa ekonomisi kurallar  gere ince, özel 
sektörün önünün aç lmas  ve imzalam  oldu u Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik art  gere ince, yerel yönetimlere yetki devri 
konular nda gerekli çal malar  yapmamaktad r.46  

Yerel yönetimlerin as l görevi performans sporcusu yeti tirmek 
olmamal r. Bu görev, öncelikli olarak spor te kilat na ait bir görevdir. 
Performans sporcusu yeti tirmeye yönelik tesis model ve dizaynlar , 
bugüne kadar geni  kitlelerin ilgisini ve kat  yava latan bir faktör 
olmu tur.  Yerel yönetimlerin spor tesisi politikalar nda, herkes için 
spora yönelik tesis planlamas  öncelikli olarak dü ünülmelidir. 
Kulüple me hareketine do rudan kat lmayan belediyeler ise, bir ekilde 
ehrin futbol tak na maddi destek sa lama yoluna gitmi lerdir. 

Yap lan bu masraflar  hakl  göstermek mümkün de ildir. Bütün belde 
sakinlerinin sahip oldu u spor yapma hakk  ve maddi imkanlar  20-
30 sporcuya tahsis eden temsili bir hizmet anlay  ak l ve ça r.47 

Geli mi  ülkelerde, aç k alanlar ve bu alanlarda yap lan 
faaliyetlerle ilgili her türlü sorumlulu a sahip Park ve rekreasyon 
birimlerinin, Türkiye’deki kar  olan Park ve Bahçeler 
Müdürlüklerinin çal malar  çok yetersizdir. Bu birimin çal ma alan , 
genellikle yol ortas ndaki refüjler ve döner kav aklardaki adalard r. Göz 
önündeki bu yerlere a açlar ve çiçekler dikmek ba ca görevleridir. 
Park ve oyun alanlar  çok az olmas na ra men, bu alanlara gerekli bak m 
yap lmamaktad r. Kentlerin, ye il alanlar  son derece az olmakla birlikte 
mevcut alanlarda gerekti i gibi kullan lamamaktad r. Bu konuda 
yeti mi  uzmanlara sahip olmayan Park ve Bahçeler Müdürlükleri, aç k 

                                                
45 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Sivrikaya,  a.g.t., s. 19-26 
46 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Sivrikaya, a.g.t., s. 19-26 
47 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Sivrikaya, a.g.t., s. 19-26 
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ve ye il alanlar  planlamak ve düzenlemek için gerekli bilimsel anlay a 
ve ölçütlere sahip de ildir. 

Park ve ye il alan olarak düzenlenen alanlar, beton ve asfalt 
yürüyü  yollar , havuzlar, banklar ve masalarla doldurulmu  ve büyük 
bölümü çay bahçesi olarak kullan lmaktad r. Çok küçük bölümler olarak 
kalan ye il alanlar n ortas na “çimlere basmak yasakt r” uyar  
koyularak, parklar ye il alan müzeleri haline getirilmi tir. Park ve ye il 
alanlar içinde, spor yapacak saha ve imkânlar mevcut de ildir. Bu 
durumun en önemli nedeni, dinlenmenin sadece hareketsiz kalmak 
olarak alg lanmas r. 

Semt sahalar  olarak yap lan spor alanlar  ise alan ve kullan m 
aç ndan çok yetersizdir. Devletin yapt  spor saha ve tesisleri, 
bürokratik anlay  nedeniyle, halk taraf ndan kullan lamamaktad r. Bu 
durum halk n spor faaliyetlerine kat  olumsuz etkilemektedir.48  

Yerel Yönetimlerin spora kulüple erek girmesinin yan  s ra, semt 
sahalar yla halka do rudan hizmet vermesi de dü ünülmelidir. Y llarca 
semt sahalar n öneminden söz edilmesine kar k, görünen odur ki, 
bu tip alanlar hep k r kalmakta, amac na uygun bir geni leme 
gösterememektedir. Okullarda beden e itimi derslerinin 3 saatten bir 
saate indirildi i Türkiye’de, semt sahalar n çocuklar ve gençler için ne 
denli önemli oldu u ortada iken, yerel yöneticilerin vakit geçirmeden 
GSGM yöneticileri ile temasa geçip ciddi protokollerle soruna kal  
çözüm getirmeleri kaç lmaz olmu tur. Belediyelerin semt tak mlar na 
malzeme yard  sürdürmelerinin yan  s ra okul dönemindeki 
çocuklar n da benzer gereksinmelerine çare bulmalar  yararl  bir 
davran  olacakt r.49 

Halk n sporu bir ya am biçimi olarak kabul etmesini ve düzenli 
olarak spor yapmas  sa lamak, di er ilgili kurumlar n yan  s ra yerel 
yönetimlerin en önemli amaçlar ndan birisi olmal r. Bu amaca 

                                                
48 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106; Sivrikaya, a.g.t.,  s. 19-26 
49 Yalk n, a.g.m., s. 305 
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ula abilmek için vatanda lar n istek ve ihtiyaçlar na uygun spor tesis ve 
alanlar n yap lmas  ve yapt lmas  kaç lmazd r. GSGM taraf ndan 
yap lan ve yap lmas  planlanan tesisler yar ma amaçl  oldu undan, 
yerel yönetimlere dü en görev; her ya tan insan n yararlanabilece i çok 
amaçl  semt spor salon ve sahalar , ko u ve yürüyü  parkurlar , oyun 
alanlar  ile bisiklet özel yollar na a rl k verilmesidir.50 

Yerel yönetimlerin bu ve benzeri tüm etkinliklerle yard m 
yapabilmeleri için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuldu u da bir ba ka 
gerçektir.51 

Federasyonlar taraf ndan düzenlenen organizasyonlar yar ma 
sporu yapan lisansl  sporcular n kat ld  etkinlikler oldu undan, yerel 
yönetimler her ya tan insan n sa k için spor yapabilmelerine yönelik 
etkinliklerle, semt gençli i aras nda spor oyun ve yar malar  
düzenlemelidirler.52 

YEREL YÖNET MLERLE LER - YEREL SPOR E M 
POL KALARI 

Kent insan n spor yönünden bilgilenmesi e itim yolu ile 
olabilece i gibi, kültürle me spor arac  ile de gerçekle ebilir, insan n 

itim kavram  ile aç klanan davran  de ikli i, ho land  ortamda, 
sevdi i, ho land  etkinliklerde ve yine sevdi i ve ho land  ki ilerle 
gerçekle mektedir. Spor, insan n isteyerek ve severek kat ld  gönüllü 
kat  olan etkinliklerdir. Böyle olunca sporun, insan davran lar n 
olumlu de iminde en büyük kolayl k ve f rsatlara sahip bir araç 
oldu u söylenebilir. Bir toplumun e itiminde sporun, sadece bir sa k 
arac  olarak de il, bir e itim arac  olarak da dü ünülmesi 
gerekmektedir.53 

                                                
50 Hasan Rüzgar, “Yerel Yönetimler Gençlik ve Spor,”  ller ve Belediyeler Dergisi, Temmuz-

ustos-Eylül 2002, s. 40 
51 Yalk n, a.g.m., s. 305 
52 Rüzgar, a.g.m., s. 40 
53 DPT, a.g.e., s. 34-36 
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Bugünkü anlay n esas  olarak, toplumu spora yak nla racak en 
önemli unsurlar, okullar ve yerel yönetimlerin olu turaca  sporda 
tesisle me ve spor e itimine yönelik ça da  politikalar r. Geli mi  bat  
ülkelerinde oldu u gibi, yerel yönetimlerin sporu temel görevleri 

nda görmesi söz konusu olamayaca  gibi, toplumun esas istek ve 
ihtiyaçlar na uygun tespitleri ortaya koymas ; sporun istenilen düzeye 
getirilmesi, niteli inin artt lmas  yönündeki hizmetleri ve çal malar  
daha do ru ve ak lc  yol olacakt r.54 

Yerel yönetimler ise spor, hizmetleri için gerekli yat mlar  
yapmam  kent imar planlar nda spor alanlar na yeterince yer 
verilmemi tir. Yerel yönetimler, anlay  ve uygulamada spor kulüpleri 
baz nda sporun içinde yeni yeni yer almakta, ancak a rl kl  olarak 
futbol desteklenmektedir. Son y llarda, spor tesisi yap na da, yetersiz 
de olsa kaynak aktar lmaktad r. 

Türkiye'de yerel yönetimlerin yap lanmas  içerisinde yöre halk n 
spor istek ve ihtiyaçlar  kar layacak bir sistem bulunmamaktad r. 
Yerel yönetimler kendi politik kayg lar  do rultusunda, performans 
sporuna hizmet edecek ekilde yap lanmakta ve yat m yapmaktad rlar. 
Yerel düzeyde spor organizasyonlar n ve hizmetlerinin yürütülmesini 
üstlenecek, yerel kaynaklar n ve tesislerin kullan lmas  ve 
koordinasyonunu üstlenecek, yörenin tesis planlamas  ve yat  
ihtiyaçlar  belirleyecek "Spor Kurulu" gibi bir yap  bulunmamaktad r. 
Yerel yönetimlerin spor tesisleri yapmalar  te vik etmek ve 
kolayla rmak için kamu arazilerinden yararlanmalar  sa layacak 
tedbirler yoktur. 

Yerel yönetimlerin "herkes için spor" ve "çok amaçl  spor" tesisleri 
ve yat mlar yapmas  için gerekli olan hukuki düzenlemeler 
yap lmal r. Bu düzenlemelerle kentsel alanlarda yürüyü , ko u ve 
bisiklet yollar  ve rekreasyon alanlar  dü ünülmelidir. Yerel 
yönetimlerin, özel ve tüzel ki ilerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 

                                                
54 DPT, a.g.e., s. 34-36 
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denetiminde spor tesis ve yat  yapmalar  sa lamak için te vik 
tedbirleri al nmal r. 

Geli mi  ülkelerde oldu u gibi Türkiye’de de spor tesislerini yerel 
yönetimler, spor kulüpleri, özel te ebbüsler ve okul koruma dernekleri 
yapmal r. Kendi tesisini yapmak isteyenlere vergi muafiyeti 
getirilmeli, ilk 10 y l süreyle teknik hizmet verilmeli, ayr ca tesis 
maliyetinin belirli oranlar nda katk  yap lmal r. Uygun kredilerle 
te vik edilmelidir. 

Yap lacak hukuki düzenlemelerle, yerel yönetimler yüksekö retim 
kurumlar n beden e itimi ve spor yüksekokullar ndan ve 
bölümlerinden mezun olan (spor yöneticisi, antrenör, rekreasyon lideri, 
tesis i letmecisi) kalifiye elemanlar  istihdam etmelidir. Yerel 
yönetimlerin spor hizmetlerinde faaliyet alanlar , organizasyonlar  ve 
düzeyleri hakk nda "il spor kurullar " planlay  ve denetleyici 
olmal r.55 

Yerel yönetimlerin spor tesisi yapmak için kamu arazilerinden 
yararlanmas  kolayla lmal  ve öncelikle yöre halk n ilgi, istek ve 
beklentilerine uygun "yayg n ve herkes için spor" ihtiyac  kar lamak 
için çok amaçl  tesisler yapmal  ve spor programlan üretmelidir. 

Spor yapmaya elveri li at l durumda bulunan kamu yap  ve 
binalar n (tren istasyonu, depo, okul v.b.) yerel yönetimler taraf ndan 
spor ortam  olarak düzenlenmesi ve yöre halk n hizmetine sunulmas  
için ilgili mevzuat uygun duruma getirilmelidir. 

Yerel yönetimler, "herkes için spor", "ya am boyu spor" ilkelerine 
ba  olarak, yöredeki herkesin (aileler, okullar, özel kurulu lar, 

renciler, çal an ve çal mayan gençlik, engelliler v.b.) kat  
sa layacak organizasyonlar planlamal r. 

Geleneksel atl  sporlar n yap ld  illerde cirit ve rahvan 
binicili ine yönelik yat mlar yerel bütçeden desteklenmeli, gösteri ve 

                                                
55 DPT, a.g.e., s. 57 
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müsabakalarda atlar n nakli için "van"lar temin edilmelidir. llerde 
öncelikleri belirlenmi  spor yat mlar  için il özel idaresi bütçesinde 
havuz olu turulmal , bu kaynaklar yat mc  kurulu lar yla belirlenen 
"k staslara göre ortakla a kullan lmal r. 

Yerel yönetimlerin spor yat mlar  için izleyecekleri bir politika 
belirlenmedi inden, yerel yönetimler politik kayg  ve siyasi amaçlarla 
spora yat m yapmakta, "herkes için spor" ilkesine dayal  tesisler ve 
yat mlar yerine, futbol ba ta olmak üzere, daha çok performans 
sporuna hizmet etmektedirler. Ayr ca, bu tesislerin planlamas  ve 
yap nda Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ile koordinasyon kurma 
gere i duymamaktad rlar ve bu konuda ba lay  bir mevzuat da 
bulunmamaktad r. 3289 say  Kanun'un 26'nc  maddesinin 2'nci 

kras nda getirilen, "yerel yönetimler kent planlar  haz rlarken, spor 
tesislerine tahsis edecekleri yerlerin tespitinde Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlü ü'nün görü  ve teklifini esas al rlar" hükmüne ve di er ilgili 
hükümlere de uymamaktad rlar. 

Yerel yönetimler, 3289 say  Kanun'un kendilerine yükledi i 
sorumluluk ve görevleri yerine getirmemekte, kent planlar nda spor 
tesisleri için düzenlemeler yapmamakta ve daha önce de vurguland  
üzere, bütçelerinden ayr lmas  gereken yüzde 1'lik ödene i bile spor 
hizmetlerine aktarmamaktad rlar.56 

DE ERLEND RME 

Spor, belde sakinleri için bir belediyenin yapabilece i en önemli 
hizmetlerdendir. Sporun, onunla ilgilenen insanlara çok yönlü ve 
olumlu katk lar  bulunmaktad r. Spor, gençlerin kahvehane 
kö elerinden kurtulmas n ve dinamik, yap -yarat , kat mc  bir 
ya ama biçimi benimsemesinin en önemli araçlar ndand r. Ne var ki, 
yaln zca spor alan  yapmak ve bak yla ilgilenmek yeterli 
olmamaktad r. Spor bir düzendir, bir kurumla mad r. E er bu 
sa lanmazsa spor alanlar  için yap lan yat m istenilen sonucun elde 

                                                
56 DPT, a.g.e., s. 4 
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edilmesi için yeterli olmayacakt r. Gençlerin sportif örgütlenmeleri için 
gerekli altyap n da sa lanmas  gerekmektedir. Bu ayn  zamanda 
demokratikle me çabalar na güç ve at m verecektir. 57  

Geli mi  ülkelerdeki belediyelerin, daha sa kl  bir toplum ve 
daha  güzel  bir  ehre  sahip  olmak  için,  mümkün  oldu unca  çok  ki iye  
spor yapt rma hedefiyle halka spor yapacaklar  alanlar sa lay p bu 
alanlar  i leterek, çe itli spor kurslar  ve turnuvalar düzenleyerek, 
gönüllü kurulu lara liderlik ve rehberlik yaparak hizmet ettikleri ortaya 
görülmektedir. Bugün, yerel yönetimlerin halka sunduklar  spor 
hizmetlerinde mevcut e ilimin; özerkle tirme, özel te ebbüsün te viki 
ve gönüllü kurulu larla i birli i içinde çal mak görülmektedir.58 

Mevcut yasalara göre belediyeler, halka spor yapabilece i alanlar 
ve imkânlar haz rlamakla yükümlüdürler. Merkeziyetçi yönetim 
anlay , yasal eksiklikler ve sporun önemine yeterince vak f 
olunmamas  bugün spor alan nda ya an lan s nt lar n temel 
sebepleridir. Halk n; yeterli spor yapma imkânlar ndan mahrum olmas  
ve nitelikli spor e itimi alamamas  nedeniyle, düzenli spor yapma 
al kanl na sahip olmad  ve çocuklar  spora yeterince te vik 
etmedi i görülmektedir.59  

Yerel yönetimlerden, halka yönelik spor etkinlikleri 
beklenmektedir. Bu etkinlikler, spor sahalar , parklar, yüzme havuzu ve 
at  poligonu gibi tesisle meye yönelik çal malar ve daha iyi hizmet için 
ayr  bir spor birimi kurulmas r. 

Sivil Toplum Örgütleri, belediye ile ortak çal ma yapma ve sporla 
ilgili faaliyetler konular nda henüz istenen seviyeye ula mam r. 
Halk n yeterli ve nitelikli spor e itimi almamas  spor bilincinin ve 
al kanl n geli meyi inin temel sebebi olarak tespit edilmi tir. Yerel 
yönetimlerin, halka spor hizmeti vermek için gerekli yetki, yönetim 
                                                
57 Atilla Erdemli, “Yerel Yönetimler ve Spor,” F:\yerelspor\Radikal-online - Yazarlar - Yerel 
yönetimler ve spor.htm, 20. 01. 2007 
58 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106 
59 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106 



YEREL YÖNET MLER VE SPOR 
 

 
 

73

anlay , ayr  bir idari birim ve yeti mi  uzman personele sahip olmad  
bilinmektedir. Yerel yönetimlerin, mevcut yasal düzenlemelerin, ça da  
uygulamalar n ve bilimsel do rular n aksine genel olarak kulüple me 
yanl  içinde oldu u, halka gerekti i gibi spor hizmeti sunamad  
ortaya gözlenmektedir. Belediyelerin spora gerekti i gibi hizmet 
edebilmesi için yetkilerinin artmas  ve yönetim anlay n de mesi 
gerekti i ortad r.60 

Türkiye’de spor yapan nüfusun bu kadar dü ük olmas n temel 
sebeplerinden biri, sporu toplum taban na yaymak yerine uluslar aras  
spor organizasyonlar nda gösterilen ba ar  ve al nan madalya say na 
dönük politikalar olurken, bu durum ilginin tamam na yak n 
yar ma sporuna kayd lmas na, böylece sporu tabana yayacak uzun 
vadeli plân ve özel programlar yapmak yerine günü kurtarma 
hesaplar n yap lmas na neden olmaktad r. 1999 Spor ûras  Ön 
Komisyon Raporunda “yayg n, zevk ve sa k için yap lan ve yar ma 
amaçl  olmayan faaliyetlere önem verilmemektedir”  görü ü de bunu 
do rulamaktad r. O hâlde Anayasan n sporun geli imini içeren 59. 
Maddesinin özüne uygun olarak sporun yayg nla lmas na yönelik 
politikalara öncelik verilmelidir. Bu noktada, Türkiye’de sporun sevk ve 
idaresinden sorumlu olan GSGM ile spor federasyonlar na büyük 
görevler dü mektedir. Ayr ca yine Türkiye’de sporun geli tirilmesi ve 
yayg nla lmas nda önemli etkileri ve katk lar  olan kulüpler ile 
üniversitelerin spor e itimi veren kurumlar  ve ba ta Millî E itim 
Bakanl  olmak üzere tüm kamu kurum ve kurulu lar n önemli 
görevleri ve sorumluluklar  bulunmaktad r. Ayr ca, Türkiye’de sporun 
geli tirilerek yayg nla lmas  konusu ve uygulamas nda kurum ve 
kurulu lar  ile belediyelere de görev dü mektedir.61  

                                                
60 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106 
61 Hakan Sunay, ayn  yer 
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GENEL ÖNER LER 

Yukar daki de erlendirmeler çerçevesinde u öneriler 
geli tirilebilir; 62 

1- Bugün mevcut bulunan mevzuat çerçevesinde, spor alanlar  ve 
spor tesisleri konusundaki problemlerin etkin olarak çözümü zor 
görünmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin elini kolunu ba layan ve 
hatta yerel yönetimlerden merkezi idareye fon aktar lmas  biçiminde 
bulunan yanl  uygulaman n de tirilmesi gerekmektedir.63 

2- Türk insan n, di er dünya ülkeleri halklar  gibi, sportif 
faaliyetlerden yeterince yararlanabilmesi, en tabi hakk r. Halk n bu 
hakk  kullanabilmesi için gerekli tedbirleri almak hem anayasal, hem 
siyasal ve hem de insani sorumluluktur. Bu sorumlulu un gere ini 
yerine getirebilmek için, kamu kurum ve kurulu lar  aras nda 
koordinasyonun sa lanmas  ba ta olmak üzere gereken her tedbir 
al nmal r.64 

3- Son y llarda büyük bir endüstri durumuna gelmi  olan sporun; 
Türkiye’de de geli mi  ülkelerle boy ölçü ebilecek bir seviyeye 
gelmesini say labilecek en kapsaml  kurulu lardan birinin yerel 
yönetimler oldu u kesindir. Fakat de ik büyüklüklere sahip yerel 
yönetim kurulu lar nda, spor hak etti i de eri görememektedir.65 

 4- Belediyeler bölgelerindeki tescilli, faal semt spor kulüpleri 
ile ili kisini geli tirmeli, spor malzemesi yard , ortak sponsor bulma 
ve ortak gelir getirici çal malara öncülük yapmal r. Semt kulüplerine, 

                                                
62 Önerilerin farkl  ifade edili leri için bkz: Bilal Çoban, Azmi Yetim, “Belediyelerin  Spora 
Yakla mlar ,” içinde, “Sporda Sosyal Alanlar:Seçme Konular 1,” (Ed. Fikret Ramazano lu,” 

çaklar Kitabevi, Ankara-2004, s. 165-167; stanbul Anadolu Yakas  Belediyeleri,  “ stanbul ve 
Anadolu Yakas  Spor Dosyas :Problemler&Çözüm Önerileri,” stanbul-2000, Rapor No: 2, s. 29-
32 
63 stanbul Anadolu Yakas  Belediyeleri, a.g.r., s. 33 
64 stanbul Anadolu Yakas  Belediyeleri, a.g.r., s. 33 
65 lhami enyurt, “Yerel Yönetimlerde Spor Pazarlamas ,” Marmara Üniversitesi, Sa k Bilimleri 
Enstitüsü, Bas lmam  Yüksek Lisans tezi, stanbul, 2005, s. 130 
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kendi semtlerinde, tek ba lar na veya ortak kullanabilecekleri spor tesisi 
ve lokal kazand rmal ; aile, okul, spor kulübü i birli ini geli tirici; 
sporcu üye ve yöneticileri bilgilendirici ve yönlendirici toplant lar 
düzenlemelidir. 

 5- Belediye bünyesinde Spor Dan ma Kurulu ad  alt nda bir 
kurul olu turmal , belirli aral klarda toplanacak bu kurulda; valilik-
kaymakaml k, belediye ba kanl , il-ilçe milli e itim müdürlükleri, il-
ilçe gençlik ve spor müdürlükleri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
temsilcileri ile bir erkek bir bayan temsilcisi bulunmal r. 

 6- Belediyelerde ciddi anlamda bir Spor ve Spor Tesisleri 
Müdürlü ü bulunmal r. 

 7- Her ya taki insan n spor yapabilece i sa kl  ya am, ko u 
ve yürüyü  parkurlar  yap lmal , var olan say lar  olanaklar ölçüsünde 
art lmal r. Bu tesislerde sabah 06:00-09:00 saatleri aras nda spor 
yapan semt sakinlerinin say  gün geçtikçe artmaktad r. Bu alanlarda 
zaman zaman spor e iticisi bulundurarak toplu jimnastik ve yürüyü  
etkinlikleri düzenlenmelidir.  

   8- Çocuklar için harekete ve zihinsel geli meye yönelik spor, 
oyun ve aletlerinin bulundu u parklar yap lmal r. 

 9- Bölgenin okullar yla s  temas içinde, okul spor 
tesislerinden mü terek yararlan lmal r. 

 10- mar planlar  yap rken, gerek organize sanayi bölgelerinde, 
gerek toplu konut alanlar nda, gerekse yerle im yerleri olarak 
düzenlenen bölgelerde, ko u parkurlar , çok amaçl  aç k hava spor 
tesisleri, çocuk oyun alanlar  ve bisiklet özel yollar  yap lmal r. 

 11- Yerel yönetimler gönüllü spor e iticisi seminerleri 
düzenleyerek, semt sahalar  ile ko u ve yürüyü  parkurlar nda gençlere 
ve semt halk na bilinçli spor yapt rma, semtler aras  oyun ve turnuvalar 
düzenlemelerine öncülük edebilecek liderlerin yeti mesini sa lamal r. 
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 12- Belediyeler kendi bölgesinde bulunan bo  arazilere mütevaz  
küçük spor tesisleri yapmal r.66 

13- Yasal, bilimsel ve demokratik bir mecburiyet oldu undan ve 
bireysel ve toplumsal faydalar ndan dolay  mümkün oldu unca çok 
ki iye spor yapt rmay  hizmet anlay  olarak benimsemelidir,67 

14- Sivil Toplum Örgütleri ve di er kurum ve kurulu larla ortak 
spor projeleri üretmeli ve uygulamal , özel ve gönüllü kurulu lardan 
gelen spor projelerine destek olmal r, 

15- Halk n spor konusunda bilinçlenmesi ve çocuklara spor 
al kanl n kazand lmas  için spor alanlar n ve parklar n okul 
bahçeleriyle birle tirilerek ayn  zamanda e itime destek olmal r, 

16- Özel sektörü özellikle tesis yat mlar  konusunda te vik 
etmeli, spor kulüplerinin sporcular na indirimli ula m, tesislerine 
indirimli su tarifesi uygulamak gibi belediye hizmetlerinden ayr cal kl  
yararlanmalar  sa lanarak halk , özel sektör i birli iyle spora te vik 
etmelidir.68 

17- Belediyeler ve il özel idarelerinin, gençlik ve spor faaliyetlerine 
kaynak sa lanmas  konular nda, yetkili ve sorumlu olmalar  gerekti i 
dü üncesiyle, illerdeki spor saha ve tesislerinin tamam n yap m, 
bak m, onar m ve i letilmelerinin, projelendirme ve finansman 
yönünden merkezden destekle yerel yönetimlere devrinin 
uygulanabilirli i ara lmal r.69 

18- 3289 say  Kanun'un 14'ncü maddesinde hükme ba lanan 
belediyeler ile il özel idareleri bütçelerinden Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlü ü bütçesine aktar lmas  gereken paylar n temini, Kanun'da 
belediyeler yönünden te vik sistemini içeren bir düzenlemeyle 
sa lanmal r. 
                                                
66 Rüzgar, a.g.m., s. 39 
67 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106 
68 Do u, Kesim, Sivrikaya, a.g.m., s. 89-106 
69 Bayansalduz, “ayn  yer 
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19-  Belediyelerin kent planlar  haz rlarken, spor tesislerine 
tahsis edecekleri yerlerin tespitinde, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlü ü'nün görü  ve teklifleri esas al nmal r. 

20-Yerel yönetimlerin spora ay rd klar  kaynaklar n artt lmas  
için te vik tedbirleri uygulanmal r.70 

21-Yöresel özellikler dikkate al narak belli spor dallar na te vik 
sa lanmal ; Belediye yönetimleri spor e itimi aç ndan de ik spor 
dallar na özgü olarak halk  bilinçlendirici, sporun etkinli ini belirtici ve 
tan  bro ürler haz rlatmal , toplumun spor bilinci geli tirilmelidir.71 
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