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Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetimi olarak, 2015 yılı 
faaliyetlerimizin yanında, mali tablolarımızı, denetleme 
raporlarını ve bilançomuzu bu kitapçık ile siz Değerli 
Üyelerimiz ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yüz yılı aşan tarihi ile ülkemizin en köklü sivil toplum 
kuruluşlarından birisi olan TMOK, Olimpik Hareketin 
değerlerini toplumumuz ile paylaşmayı, özellikle 
geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız ve gençlerimize 
yönelik projelere imza atarak Olimpik düşünceye sahip, 
gerçek anlamda spor kültürünü özümsemiş bir neslin 
yetişmesine katkı yapmayı temel amaç olarak görmektedir. 
Bu ilkeden hareketle, genç kuşağın temsilcilerinin TMOK 
faaliyetleri içinde daha etkin biçimde yer almaları ve bu 
asırlık kuruluşun güvenli geleceği adına sorumluluk 
üstlenmeleri harekete geçirilmekte, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’nin (IOC) de temel ilkeleri çerçevesinde spora kadın 
katılımının arttırılması yönünde ciddi adımlar atılmaktadır. 
Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi’nin bu olumlu gelişimi Sayın Genel 
Kurulumuz sayesinde gerçekleşmiştir. Genel Kurulumuzca 
Tüzüğümüzde yapılan değişiklik Komitemizin geleceği adına 
önemli adımların atılmasına imkan sağlamıştır. Daha sonra 
yapılan Olağanüstü Genel Kurul iradesi de bu adımları hayata 
geçirecek yönetim kadrolarını oluşturmuştur. Bu yaklaşım 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Olimpik Gündem 2020 
prensiplerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamakta, 
Olimpik Hareket içerisinde yönetimden yönetişime geçiş 
tartışmalarına güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Yine, TMOK olarak ülkemizde dopingle mücadele konusunda 
örnek bir çabanın sergilenmesi bağlamında ciddi çalışmalar 
yapıldığını, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun 
faaliyetlerinin her alanda desteklendiğini ve bu konuda 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile çok verimli bir işbirliği 
yürütüldüğünü özellikle belirtmek isterim. Gençlik ve Spor 

Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın konuya verdiği önem 
ve destekleri sayesinde bu alanda çok ciddi iyileşmelerin 
sağlandığını ve ülkemizin WADA değerlendirmeleri içinde 
oldukça iyi bir noktaya ulaştığını WADA’nın da bir yöneticisi 
olarak mutlulukla ifade etmeliyim.

Daha önce değişik vesilelerle sizlerle paylaşmış olduğumuz 
bir önemli konuyu bir kez daha vurgulamakta yarar 
görmekteyim. Bugün IOC’nin dünya genelinde mevcut 206 
üye ülke Olimpiyat Komiteleri içinde TMOK’un çok saygın 
bir konumu bulunmaktadır. TMOK Başkanı olarak şahsımın 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu ve 
WADA Yönetim Kurulu üyelikleri yanında, TMOK Başkan 
Yardımcısı Hasan Arat’ın Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterimiz Neşe Gündoğan’ın 
Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Yönetim Kurulu’nda 
yer alması, Başkan Vekilimiz Türker Arslan’ın Uluslararası 
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hakemliği ve Başkan 
Yardımcısı Nihat Usta’nın İslami Dayanışma Oyunları Spor 
Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu üyeliği mevcut durumun 
göstergeleri olmaktadır.

Öte yandan, günümüzde bazı uluslararası spor 
organizasyonları bünyesinde yaşanan olumsuzluklar 
ve görevi kötüye kullanmaya kadar varan ciddi sorunlar 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ni de bu konuda bazı tedbirler 
almaya yöneltmiş ve geçtiğimiz Ekim ayı içinde Lozan’da 
toplanan, üyesi bulunduğum Olimpik Zirve ve ardından Aralık 
ayı başında yapılan IOC Yönetim Kurulu toplantılarında alınan 
bir dizi karar Olimpik Hareketin tüm paydaşlarını bağlayıcı 
bazı uygulamaları beraberinde getirmiştir. Bugün için tüm 
spor organizasyonlarında “iyi yönetim”, “şeffaflık”, “hesap 
verebilirlik” ve “sürdürülebilir gelişim” temel değerler olarak 
öne çıkmakta, tüm spor organizasyonlarında “iç denetim” ve 
“bağımsız dış denetim” mekanizmalarının işletilmesi temel 
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beklenti olmaktadır. Bu bağlamda IOC tarafından yapılacak 
gözlemler önem taşımaktadır. Büyük bir mutlulukla 
belirtmeliyim ki, TMOK bu yeni yapılanma için de iyi bir örnek 
oluşturmaktadır.

2015 yılının Komitemiz için her açıdan son derece başarılı bir 
yıl olduğu inancındayım. Sporcularımız başta olmak üzere 
tüm paydaşlarımızla iletişim ve ilişkilerimiz 2015 yılında en 
üst noktaya ulaşmış durumdadır. Ana Sponsorumuz Koç 
Holding, Kurumsal ve ‘Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ 
İsim Sponsorumuz Samsung Electronics Türkiye, ‘Olimpik 
Anneler’ Proje Sponsoru Procter&Gamble Türkiye, ‘Aktif 
Çocuklar’ Proje Sponsoru Nike, ‘Ücretsiz Spor Okulları’ Proje 
Sponsoru Coca-Cola gibi sponsorlarımızın yanında, ulaşım 
ve lojistik alanlarında Destekçilerimiz BP ve Hyundai’nin 
katkıları Komitemize güç katmakta, Türk sporuna vermekte 
olduğumuz hizmetlerimizin yaygınlaştırılıp gelişmesine 
imkan sağlamaktadır. Ana Sponsorumuz Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Rahmetli Mustafa Koç’un kaybı, 
sanayi, ticaret, ekonomi, eğitim ve kültür alanları yanında 
Türk Sporu için de çok büyük bir kayıp olmuştur.

2015 yılı içerisinde sevindirici gelişmeler yanında tabii ki de 
bizleri üzen olay ve konulara da şahit olduk. 2015, maalesef, 
ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarında aldığı 
başarılı sonuçlarla anılacak bir yıl olmamıştır. Rio Olimpiyat 
Oyunlarına katılım vizesi alacak Türk sporcularının sayısının 
arzu edilenden az olacağı anlaşılmaktadır. Türkiye’nin genç 
nüfusu ve yıllardır spora ayırdığı ciddi boyuttaki maddi 
kaynaklar dikkate alındığında burada bir sorun olduğu 
anlaşılmaktadır. Procter&Gamble tarafından Türkiye çapında 
yaptırılan bir araştırma, 10 çocuktan sadece ikisinin spor 
yaptığını ve Türkiye’de spor tesisi sayısı artmasına ve ücretsiz 
spor tesis oranının % 75’lere ulaşmasına rağmen spor yapma 
oranlarında yükselme gözlemlenmediğini ortaya koymuştur. 

Bu sonuç, sporda başarı için sadece tesis yatırımının yeterli 
olmayacağı savını desteklemektedir.

Spor için harcanan kaynak ve çabaların hedefine ulaşmasını 
sağlamak amacıyla önümüzdeki yıllarda yapılabilecek 
çaba ve girişimlerin, sporun tüm paydaşlarının katılımı 
ve ortaklaşa gayrete dayalı olarak planlanması gereğine 
inanıyoruz. Böyle bir olası girişimin doğal bir unsuru olarak 
TMOK, Bakanlığımızla Türk sporunun sorunlarına daha 
koordineli bir biçimde yaklaşmaya, yaratılacak sinerjiyle 
daha çok sayıda Olimpik sporcu yetiştirilmesi için daha 
fazla sorumluluk almaya hazırdır. Spor modelimizin sporda 
ileri ülkelerin modelleriyle uyumlu hale dönüştürülmesi 
ve TMOK’un Türk spor modeli içerisinde daha aktif bir rol 
üstlenmesinin Türk sporunun gelişmesine katkı sağlayacağı 
düşüncesindeyiz.

2016 yılı çalışmalarımızı daha önce olduğu gibi aynı heyecan 
ve azimle sürdürmeye, yeni projeler üretmeye ve mevcut 
olanları uygulamaya devam edeceğiz. 2016 faaliyetlerimizin 
daha yoğun bir program içerisinde yürütüleceği, TMOK’un 
hedeflerine ulaşmada ivmesini daha da arttıracağı bir yıl 
olmasını hedeflemekteyiz.

Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde önemli katkıları olan 
Sayın Genel Kurulumuza ve gönüllü olarak görev yapan 
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil 
Kurulu, Konsey, Komisyonlar ve Komitelerimiz üyelerine ve 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

TMOK Yönetim Kurulu adına

Prof.Dr. Uğur ERDENER
Başkan

7



Sayın Üyelerimiz,

Sporun ve Olimpik değerlerin her vatandaşın hayatının 
ayrılmaz bir parçası olduğu bir Olimpik ulus yaratmak 
vizyonu ve ülkemizi uluslararası spor camiasında tanıtmak 
ve halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak misyonu 
doğrultusunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) 
tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan faaliyetler ve alınan 
sonuçlar bu kitapçık ile bilgi ve değerlendirmelerinize 
sunulmaktadır.

2015 yılı TMOK faaliyetlerinin kapsam ve yoğunluğunun 
çok arttığı verimli bir yıl olmuştur. Sporcularımızın 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) patronajındaki 
spor organizasyonlarına katılımlarındaki bu hareketlilik; 
bir yandan Bakü 1. Avrupa Oyunları, Vorarlberg & 
Liechtenstein Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Tiflis 
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ve Pescara Akdeniz 
Plaj Oyunlarının 2015 yılı içerisinde düzenlenmiş olması ve 
öte yandan 2016 yılı içerisinde yapılacak Lillehammer Kış 
Gençlik Olimpiyat Oyunları ile Rio Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunları hazırlıklarına Olimpik Yıl öncesinde başlanması 
gereğinden kaynaklanmıştır.

Bu kapsamda; TMOK’un Yönetim Kurulu, Denetleme 
Kurulu, Sicil Kurulu, Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu 
ve Konsey gibi organ ve kurulları ile, tümü gönüllülerden 
oluşan Komisyonları, Komiteleri ve çalışanları başarılı bir 
yıl geçirmişlerdir. 

2015 yılı içerisindeki faaliyetlerimizde öncelik, odak 
noktamız olan Olimpik sporcularımız ve takımlarımıza 
verilmiştir. Olimpik Sporcu ve Takım Destek Programımız 
dahilinde Olimpik Oyunlara katılma potansiyeli olan 
ve katılmaya hak kazanan milli sporcularımıza, 
performansları da izlenmek suretiyle, önemli ölçüde 
maddi ve manevi destekler sağlanmıştır. 

Aynı şekilde, sporcularımızı yetiştirecek olan 
antrenörlerimizin kapasite ve performanslarının 
geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz Antrenör Gelişim 
Seminerleri ve Destek Programlarımız kapsamında 
sürdürülmüş ve önemli eğitsel imkanlar sağlanmıştır. 
Ulusal spor federasyonlarımızla işbirliği içerisinde 
antrenörlerimizin teknik gelişimlerine katkıda bulunmak 
üzere yurtdışından uzmanlar getirtilerek ülkemizde kurslar 
düzenlenmiş ve antrenörlerimize yurtdışında düzenlenen 
eğitim amaçlı seminer, program ve kurslara katılabilmeleri 
için finansal destek sağlanmıştır.

Sporcularımıza ve antrenörlerimize yönelik olarak ayrıca 
Milli Takım kampları ziyaret edilerek sporcularımızın 
kondisyon, güç ve dayanıklılıklarını arttırmak amacıyla 
sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım, spor psikolojisi, 
modern antrenman, psikolojik destek ve motivasyon 
teknikleri ve dopingle mücadele gibi konularda çeşitli 
seminerler düzenlenmiştir.

2015 yılı içerisinde Olimpik sporcu, takım ve 
antrenörlerimize dönük faaliyetler yanında çocuklara, 
gençlere, kadınlara, eğitime, herkes için spora yönelik çok 
sayıda gelişim projelerimiz ve etkinliklerimize de önem 
verilmiştir. Çeşitlendirilerek sayısı arttırılan ve uygulama 
alanı yaygınlaştırılan Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Oli), 
Ücretsiz Spor Okulları (ÜSO), Aktif Çocuklar, Olimpik Anneler 
projeleri ile, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 
Gelibolu Anı Yüzme Etkinliği, Olimpik Gün kutlamaları ve 
Olimpik Tırmanış gibi etkinliklerle geçmişe oranla çok daha 
fazla insanımıza ulaşarak önemli katkılarda bulunulmuştur.

Son Genel Kurullarımızda alınan kararlar doğrultusunda 
şeffaflık, hesap verebilirlik, bütüncüllük gibi ilkelere 
dayalı, daha demotratik ve katılımcı bir yapılanmaya 

Giriş
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giden TMOK, bu kapsamda tüm paydaşlarıyla iletişim ve 
işbirliğinin geliştirilmesi ile paydaşlara eğitimsel katkılar 
sağlanması yönünde ciddi faaliyetlerde bulunmuştur. Gençlik 
ve Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüz ile 
daha yakın ve yapıcı ilişkiler içerisinde bulunulması, Sporcu 
Komisyonumuzun kurulması ve Komisyon Başkanı’nın TMOK 
Yönetim Kurulu’nda yer alması, sporcuların, gençliğin ve 
spor federasyonlarının yönetimimizde yer alması, Sporda 
İyi Yönetişim Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi ve 
Rapor’da ayrıntılarıyla yer alan bir çok uygulama, TMOK’un bu 
yeni yaklaşımının örneklerini teşkil etmektedir. 

Paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi için 2015 yılı içerisinde 
web sitemizin sporcularımızı daha ön plana alarak içerik 
yönünden zenginleştirilmesi ile sosyal medya iletişim 
araçlarının yaygın ve etkili kullanımı hedeflenmiş ve bu 
konuda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Dopingle mücadele, Fair Play ruhunun toplumda 
yaygınlaştırılması ve spor hukuku konularında çalışmalarımız 
ve Fair Play Üniversiteler Kervanı gibi projelerimiz 2015 yılında 
da sürdürülmüş ve etkili sonuçlar elde edilmiştir.

2015 yılı uluslararası organizasyonlar açısından da 
çok hareketli bir yıl olmuştur. Türkiye’nin Vorarlberg & 
Liechtenstein Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Bakü 1. 
Avrupa Oyunları, Tiflis Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 
ve Pescara Akdeniz Plaj Oyunlarına katılımı ile ilgili TMOK 
sorumluluğundaki tüm hazırlık, iş ve destekler eksiksiz olarak 
yerine getirilmiş, yaklaşan Lillehammer Kış Gençlik Olimpiyat 
Oyunları ile Rio Olimpiyat Oyunları için önceden yapılması 
gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır. 2015 içerisinde ayrıca 
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Toplantısı, 
Semineri ve Olağanüstü Genel Kurulu ev sahipliğimizle 
Belek’te organize edilmiştir. 

TMOK’un faaliyetlerindeki etkinlik ve bunun ulusal ve 
uluslararası platformlarda yarattığı itibar, sponsorluk 
alanına da yansımıştır. 2015 bu açıdan TMOK’un ülkemizin 
en önemli sanayi ve ticaret kuruluşlarıyla birlikte 
arttırdığı faaliyetleri için gereken en yüksek seviyedeki 
finansmanın elde edildiği yıl olmuştur. 

TMOK’un motivasyon ve faaliyetlerini 2016 yılında daha 
da ileri bir seviyeye taşımak kararlılığı ve hedeflemesi 
içerisinde saygılarımı sunarım.

Neşe GÜNDOĞAN
Genel Sekreter
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Yönetim Kurulu 2015 yılında her ay 
düzenli olarak toplanmış, TMOK’un 
misyonu ve görevleri doğrultusunda 
çalışmalarını yürütmüştür.

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr. Uğur ERDENER Başkan

Mehmet BAYKAN Spor Genel Müdürü / Doğal Üye

Türker ARSLAN Başkan Vekili

Hasan ARAT Başkan Yardımcısı

Nihat USTA Başkan Yardımcısı

Oktar TERTEMİZ Sayman Üye

Perviz ARAN Üye

Sezai BAĞBAŞI Üye

Turgay DEMİREL Üye

Sema KASAPOĞLU Üye

Mustafa KETEN Üye

Elif ÖZDEMİR Üye

Prof.Dr. Aysel PEHLİVAN Üye

Seyit Bilal PORSUN Üye

Abdullah TOPALOĞLU Üye

Ayda ULUÇ Üye

Şefik SİVRİKAYA Yüksek Danışma ve  
 Disiplin Kurulu Başkanı

Çağla BÜYÜKAKÇAY TMOK Sporcu Komisyonu Başkanı

Neşe GÜNDOĞAN TMOK Genel Sekreteri
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Tüzüğümüzün 26. maddesi uyarınca TMOK Konseyi; TMOK Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri, Yüksek Danışma ve 
Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu başkanları, Genel Kurul tarafından seçilen Konsey asıl ve yedek üyeleri 
ile Yaz ve Kış Olimpiyatları programında yer alan spor federasyonlarının kendilerini temsilen seçtikleri birer temsilciden 
oluşmaktadır. TMOK Konseyi 2015 yılında toplantılarını düzenli olarak sürdürmüştür.

Konsey

KONSEY ÜYELERİ

Prof.Dr. Uğur ERDENER Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Baykan Spor Genel Müdürü /  
 Doğal Üye

Türker ARSLAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hasan ARAT Yönetim Kurulu Başkan   
 Yardımcısı

Nihat USTA Yönetim Kurulu Başkan   
 Yardımcısı

Oktar TERTEMİZ Yönetim Kurulu Saymanı

Perviz ARAN Yönetim Kurulu Üyesi

Sezai BAĞBAŞI Yönetim Kurulu Üyesi

Turgay DEMİREL Yönetim Kurulu Üyesi

Sema KASAPOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa KETEN Yönetim Kurulu Üyesi

Elif ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Aysel PEHLİVAN Yönetim Kurulu Üyesi

Seyit Bilal PORSUN Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah TOPALOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

Ayda ULUÇ Yönetim Kurulu Üyesi

Çağla BÜYÜKAKÇAY  TMOK Sporcu Komisyonu 
Başkanı

Cihat SOYSAL Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Atıf Barbaros TALI Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Salih Münir YARAŞ Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Şeref EROĞLU Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

İlhan AĞIRBAŞ Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Bahri TANRIKULU Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Kelime ÇETİNKAYA Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Aybars HÜNALP Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Rüveyde Suzan KUM Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Şefik SİVRİKAYA Yüksek Danışma ve Disiplin  
 Kurulu Başkanı

Mustafa Cengiz AYDIN Denetleme Kurulu Başkanı

Şadan Akın İRA Sicil Kurulu Başkanı

Ali ERGENÇ Konsey Üyesi

Turhan GÖKER Konsey Üyesi

Nursel GÜLAY Konsey Üyesi

Ömer Lütfi GÜLTEKİN Konsey Üyesi

Harun SEVİNÇ Konsey Üyesi

İlyas TUNAOĞLU Konsey Üyesi

Abdülbahri VRESKALA Konsey Üyesi

Erden GÜLEY Konsey Yedek Üyesi

Mustafa ASLAN Konsey Yedek Üyesi

Ahmet ŞENKAL Konsey Yedek Üyesi

Neşe GÜNDOĞAN TMOK Genel Sekreteri
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OLİMPİK SPOR FEDERASYONLARI

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

Atletizm Federasyonu

Badminton Federasyonu

Basketbol Federasyonu

Binicilik Federasyonu

Bisiklet Federasyonu

Boks Federasyonu

Buz Hokeyi Federasyonu 

Buz Pateni Federasyonu

Cimnastik Federasyonu

Eskrim Federasyonu

Futbol Federasyonu

Golf Federasyonu

Güreş Federasyonu

Halter Federasyonu

Hentbol Federasyonu

Hokey Federasyonu

Judo ve Kuraş Federasyonu

Kano Federasyonu

Kayak Federasyonu

Kızak Federasyonu

Kürek Federasyonu

Masa Tenisi Federasyonu

Modern Pentatlon Federasyonu

Okçuluk Federasyonu

Ragbi Federasyonu

Sutopu Federasyonu

Taekwondo Federasyonu

Tenis Federasyonu

Triatlon Federasyonu

Voleybol Federasyonu

Yelken Federasyonu

Yüzme Federasyonu
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OLİMPİK HAZIRLIKLAR VE DESTEK 
PROGRAMLARI
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TMOK, önceki yıllarda olduğu gibi bu 
dönemde de Olimpiyat Oyunları’na 
hazırlanan ve madalya şansı bulunan 
sporcularımıza ve takımlarımıza 
yardımcı olmak üzere Olimpik 
Sporcu ve Takım Destek Programı 
kapsamında finansal destek sağlamayı 
sürdürmüştür.

2015 Vorarlberg & Liechtenstein 
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali

25-30 Ocak 2015 tarihleri arasında 
Avusturya’nın Vorarlberg bölgesi 
ve Liechtenstein’da düzenlenen 12. 
Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 
öncesinde sporcularımızın hazırlık 
kampları için, 
Türkiye Buz Pateni Federasyonu’na 
5.000 USD,  
Türkiye Kayak Federasyonu’na ise 
12.000 USD  
olmak üzere toplam 17.000 USD 
tutarında finansal destek sağlanmıştır.

2015 Tiflis Avrupa Gençlik Olimpik 
Yaz Festivali

26 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’de 
düzenlenen 2015 Avrupa Gençlik 
Olimpik Yaz Festivali için toplam 
40.000 USD tutarında finansal destek 
sağlanmıştır. Bu kapsamda  
Atletizm Federasyonu’na 9.000 USD, 
Bisiklet Federasyonu’na 5.000 USD, 
Cimnastik Federasyonu’na 5.000 USD, 
Judo Federasyonu’na 7.000 USD,  
Tenis Federasyonu’na 5.000 USD ve 
Yüzme Federasyonu’na 9.000 USD 
finansal destekte bulunulmuştur.

2015 1. Bakü Avrupa Oyunları

12-28 Haziran 2015 tarihleri arasında 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
düzenlenen ve Avrupa’nın ilk kıtasal 
oyunları olarak tarihe geçen  
1. Avrupa Oyunları’nda ilk sekize giren 
sporcularımıza elde ettikleri derecelere 
göre EOC koordinasyonunda toplam 

Olimpik Sporcu ve Takım  
Destek Programı

87.930 Euro tutarında başarı ödülü 
dağıtılmıştır. Başarı ödülleri;  
güreşte 15 sporcuya 22.150 Euro, 
voleybolda 28 sporcuya 19.180 Euro, 
karatede 11 sporcuya 24.400 Euro, 
okçulukta 1 sporcuya 200 Euro, 
atıcılıkta 4 sporcuya 3.500 Euro,  
masa tenisinde 1 sporcuya 1.500 Euro,  
triatlonda 1 sporcuya 600 Euro, 
taekwondoda 3 sporcuya 2.600 Euro,  
judoda 4 sporcuya 4.350 Euro, 
badmintonda 2 sporcuya 1.250 Euro, 
boksta 8 sporcuya 5.500 Euro ve 
cimnastikte 2 sporcuya 2.700 Euro 
olarak ödenmiştir.

2016 Lillehammer Kış Gençlik 
Olimpiyat Oyunları

TMOK, 12-21 Şubat 2016 tarihleri 
arasında Norveç’in Lillehammer 
kentinde düzenlenecek olan 2. Kış 
Gençlik Olimpiyat Oyunları’na Kızak, 
Alp Disiplini ve Curling dalında 
katılan sporcularımızın hazırlık 
kampları için ilgili federasyonlara 
toplam 14.500 USD tutarında finansal 
destek sağlamıştır. Bu kapsamda; 
Oyunlara Kızak dalında hazırlanan 
sporcularımızın 3-11 Ağustos 2015 
tarihleri arasında Bosna Hersek’te 
gerçekleştirilen hazırlık kampı için 
5.000 USD ve Alp Disiplini dalında 
hazırlanan sporcularımızın 26 
Temmuz–7 Eylül tarihleri arasında 
Yeni Zelanda’da gerçekleştirdikleri 
hazırlık kampı için 4.500 USD katkıda 
bulunulmuştur. Curling dalında 
hazırlanan sporcularımızın 6 – 7 Şubat 
2016 tarihleri arasında İsviçre’nin 
Basel kentinde gerçekleştirilecek olan 
hazırlık kampı ve baraj yarışması için 
Türkiye Buz Pateni Federasyonu’na 
5.000 USD finansal imkan 
sağlanmıştır.

2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları

5-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında 
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 

düzenlenecek olan 31. Yaz Olimpiyat 
Oyunları’na katılma ve dereceye girme 
potansiyeli bulunan 16 sporcumuza 
1 Eylül 2014 tarihinden itibaren kişi 
başına her her ay 500 USD finansal 
destek sağlanmaktadır. Dört aylık 
periyotlarla ödenmekte olan bu mali 
destek programımız 31 Ağustos 
2016 tarihine kadar sürdürülecektir. 
2014 mali yılı içerisinde 32.000 USD, 
2015 yılı içerisine 91.000 USD olarak 
sağlanan sporcu destek programımız, 
2016 yılı içerisinde de sağlanacak 
60.000 USD ile toplam 183.000 USD’ye 
ulaşmış olacaktır. Ayrıca Rio 2016 
baraj yarışmalarına katılan sporcuların 
katılım masraflarına katkı olarak da 
5.000 USD ek yardımda bulunulmuştur.

TMOK bunların yanı sıra Takım 
Sporları Destek Fonu’ndan Kadın 
Basketbol Milli Takımımızın 2016 Rio 
Yaz Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına 
destek olmak amacıyla Basketbol 
Federasyonu’na ‘2015 Avrupa 
Basketbol Şampiyonası Hazırlık Kampı 
ve Eurobasket’ için 31.000 USD ve ‘2016 
Rio Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı’ 
için 36.000 USD olmak üzere toplam 
67.000 USD finansal katkı sağlamıştır.

TMOK tarafından Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi (IOC) ve Uluslararası Kürek 
Federasyonu (FISA) nezdinde yapılan 
girişimlerle 2018 Buenos Aires 
Gençlik Olimpiyat Oyunları ve 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma 
potansiyeli olan iki kadın sporcu ve bir 
antrenörün 2-10 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında Slovenya’nın Beld kentinde 
yapılan antrenman kampına ve World 
Cup Regatta’ya katılmalarına olanak 
sağlamıştır.

TMOK 2015 yılında Olimpik Sporcu ve 
Takım Destek Programı kapsamında 
toplam 280.530 USD tutarında destek 
sağlamıştır.
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Antrenör Gelişim Seminerleri ve 
Destek Programları

TMOK, ‘Olimpik Sporcu ve Takım 
Destek Programı’nın yanı sıra, 
‘Antrenör Gelişim Seminerleri ve 
Destek Programı’ kapsamında 
antrenörlerimizin teknik gelişimlerine 
katkıda bulunmak amacıyla 
yurtdışından uzmanlar getirterek 
seminerler, kurslar düzenlemeye ve 
antrenörlerimizi eğitim amacıyla yurt 
dışına göndermeye 2015 yılında da 
devam etmiştir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 
Olimpik Dayanışma Programı 
kapsamında tüm masraflarını 
karşıladığı ‘Yetenek Belirleme ve 
Geliştirme’ konulu teknik kurs Türkiye 
Tenis Federasyonu tarafından 29 
Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında 
Bursa’da gerçekleştirilmiştir. 
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 
uzmanı Doug Maccurdy tarafından 
verilen kurs süresince Türkiye Tenis 
Federasyonu uzmanı Ergün Erün de 
görev yapmıştır.

Türk tenisine yeni antrenörler 
yetiştirmeye yönelik kursa çeşitli 
üniversitelerin tenis eğitmenleri 
katılmıştır. Program süresince 
katılımcılara, teniste özel yeteneğin 
nasıl belirleneceği, belirlenen 
yeteneğin ileri dönemde üst düzey 
performansa ulaşabilmesi için hangi 
aşamalardan geçmesi gerektiği 
ve bu süreç esnasında üzerinde 
durulması gereken tenise özel teknik, 
taktik, zihinsel ve fiziksel beceriler 
ile bunların nasıl geliştirileceğine 
yönelik detaylı bilgiler aktarılmıştır. 
Ayrıca, tenis oyununun açık bir beceri 
olduğuna vurgu yapılarak, algılama-
karar verme–icra–geri besleme 
döngüsü içerisinde sürekli devam 
eden bu zincirin nasıl çalıştığı ve 
bunun taktik anlayışı nasıl etkilediği 
konusunda da açıklamalarda 
bulunulmuştur.

Tenis dalında antrenörlerimizin 
gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla 3-6 Ekim 2015 
tarihleri arasında Türkiye Tenis 
Federasyonu’nun İzmir’de düzenlediği 
‘Özel Kondisyon Teknik Kursu’nun 
tüm masrafları da TMOK tarafından 
karşılanmıştır. İspanya’dan getirtilen 
uzman antrenör Javier Villaplana 
Velasco tarafından verilen kursta 
antrenörlere, tenise özel kondisyon 
ile ilgili yaş gruplarına göre hangi 
safhada hangi çalışmaların yapılması 
gerektiğine yönelik bilgiler bilimsel 
olarak anlatılırken, dinamik gerdirme, 
koordinasyon, denge, sürat, kuvvet, 
reaksiyon, çeviklik ve statik gerdirme 
konularında detaylı teorik ve pratik 
bilgiler aktarılmıştır. TMOK 29 Mayıs 
- 01 Haziran ve 3–6 Ekim tarihleri 
arasında yapılan kurslar için Türkiye 
Tenis Federasyonu’na 8.000 USD’lik 
bir finansal destek sağlamıştır.

TMOK ve Türkiye Yüzme Federasyonu 
işbirliğiyle 4 Aralık 2015 tarihinde 
başlatılan ‘Senkronize Yüzme 
Antrenör Gelişim Programı’ 4 
Mayıs 2016 tarihine kadar devam 
edecektir. Program, Sırbistan’dan 
getirilen Senkronize Yüzme 
Antrenörü Marija Senica Jovovic 
tarafından yürütülmektedir. Jovovic, 
6 ayı kapsayan ‘Senkronize Yüzme 
Antrenör Gelişim Programı’ süresince, 
13-15 yaş küçük kız milli takımımızı 
çalıştırmakta ve Türkiye’nin çeşitli 
illerinde antrenörlerimize eğitim 
vermektedir. 13-15 yaş küçük ve 15-18 
yaş genç kız milli takımları için ileriye 
dönük planlamalar yapılırken, toplam 
21 sporcu ile sürdürülen çalışmalarda 
bu iki yaş grubu içerisinden 2020 
Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için 
karma bir takım oluşturulmaktadır. 
Söz konusu program dahilinde yurt 
dışından çok başarılı kareograflar 
davet edilmiş olup, 2020 Tokyo’ya 

hazırlanacak milli takım için yeni 
kareografiler üretilmektedir. TMOK 
bu program için Türkiye Yüzme 
Federasyonu’na 25.000 USD finansal 
destek sağlamaktadır.

TMOK ayrıca, teknik gelişimlerine 
katkıda bulunmak amacıyla 
antrenörlerimizin çeşitli uluslararası 
seminer ve konferanslara katılımları 
için de finansal destek sağlamaktadır. 
Olimpik Dayanışma ‘Antrenör Gelişim 
Programı’ çerçevesinde Türkiye Tenis 
Federasyonu’na sağlanan 7.500 USD 
tutarındaki finansal destekle 20 Türk 
antrenörün Dünya Tenis Antrenörleri 
Konferansı’na katılımlarına katkıda 
bulunulmuştur. Uluslararası Tenis 
Federasyonu’nun (ITF) iki yılda bir 
düzenlediği ITF Dünya Antrenörler 
Konferansı (ITF Worldwide Coaches 
Conference) 2015 yılında Türkiye 
Tenis Federasyonu’nun (TTF) ev 
sahipliğinde 24-28 Kasım tarihleri 
arasında Antalya’nın Belek beldesinde 
gerçekleştirilmiştir. 99 ülkeden 
700’ün üstünde katılımcının yer 
aldığı konferansta dünyaca ünlü 
tenis antrenörleri; antrenör eğitimi, 
sporcu performansı ve spor bilimi 
konularındaki son gelişmelerin saha içi 
antrenörlüğünde nasıl kullanılacağını 
uygulamalı olarak anlatmışlardır.

TMOK 2015 yılında Olimpik Dayanışma 
Antrenör Gelişim Seminerleri ve 
Destek Programı kapsamında 
toplam 40.500 USD tutarında destek 
sağlamıştır.
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Milli Takım Eğitim Seminerleri ve Kamp Ziyaretleri

TMOK yöneticileri ve görevlileri 2015 
yılında çeşitli milli takım kamplarına 
ziyaretlerde bulunarak seminerler 
ve sunumlar gerçekleştirmişlerdir. 
Yılın ilk çeyreğinde judo ve boks milli 
takım kampları ile başlayan ziyaretler 
daha sonra Yıldızlar ve Gençler Dünya 
Eskrim Şampiyonası’na hazırlanan 
eskrim milli takımı kampında devam 
etmiş, Nisan ayında ise İstanbul 
Sarıyer’deki Grekoromen Güreş Milli 
Takım kampında milli sporcularla bir 
araya gelinmiştir.

Mayıs ayında, 1. Avrupa Oyunları 
için Antalya’da kamp yapan plaj 
voleybolu ve okçuluk milli takım 
kampları da ziyaret edilerek milli 
takım sporcuları ve antrenörleri 
TMOK’un dopingle mücadele, 
beslenme, sakatlıktan korunma gibi 
konularda verdiği destekler konusunda 
bilgilendirilmişlerdir.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nı 
hedef alarak, milli takımda bulunan 
sporcular ve antrenörler için Ekim 
ayı başında Erzurum’da düzenlediği 
planlama ve değerlendirme 
toplantısında da, TMOK Genel 
Sekreteri Neşe Gündoğan ‘Olimpiyat 
Oyunları ve Olimpizm’, TMOK Üyesi 
ve Dopingle Mücadele Komisyonu 
Genel Koordinatörü Prof.Dr. 
Rüştü Güner ‘Dopingle Mücadele’, 
TMOK Üyesi ve TAF Eğitim Kurulu 
Başkanı Necdet Ayaz ise ‘TAF 
Kurumsal Yapımız’ başlıklı sunumlar 
gerçekleştirmişlerdir.
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ÇOCUK VE GENÇLİĞE YÖNELİK 
GELİŞİM PROJELERİ
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Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Sunumları (Oli)

TMOK ülkemizde çocukların ve 
gençlerin fiziksel aktivitelere 
katılımını teşvik etmek, spor yoluyla 
bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal 
yönden sağlıklı gelişimlerine katkıda 
bulunmak, kötü alışkanlıklardan 
uzak kalmalarını sağlamak amacıyla 
2006 yılından bu yana yürütmekte 
olduğu Spor Kültürü ve Olimpik 
Eğitim Projesi’ni 2015 yılında da ülke 
genelinde sürdürmüştür.

TMOK Spor Kültürü ve Olimpik 
Eğitim Komisyonu tarafından 
akademisyenler ve çocuk psikologları 
ile işbirliğinde titiz bir çalışmanın 
ürünü olan ve sürekli güncellenerek 
geliştirilen sunumlarla genç 
nesillerin erken yaşta spor kültürü 
edinmeleri amaçlanmaktadır. 
Profesyonel sunucusu ve sevilen 
maskotu ‘Oli’ ile yapılan sunumlarda 

Olimpiyat Oyunları ve felsefesi, 
Fair Play, sağlıklı beslenme, çevre 
duyarlılığı gibi konular, çeşitli film 
ve animasyonlar, görseller ve 
ödüllü yarışmalarla eğitici olduğu 
kadar eğlenceli de olan interaktif 
sunumlarla anlatılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ve 
belediyeler ile dayanışma içerisinde 
4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik 
olarak yürütülen proje kapsamında 
Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde 
gerçekleştirilen sunumlar, her 
öğretim döneminde belli plan ve 
program dahilinde yürütülmektedir. 
Günümüze dek beş bini aşkın okulda 
yaklaşık 1.250.000 öğrenciyle buluşan 
sunumlar 2015 yılında İstanbul 
başta olmak üzere, Adana, Kocaeli, 
Bursa, İzmir, Samsun, Gaziantep, 

Erzurum, Osmaniye, Mersin, Çankırı ve 
Çanakkale illerinde yapılmıştır.

İstanbul 15.000

Adana 6.500

Kocaeli (Kartepe) 3.500

Bursa 7.000

İzmir 8.000

Samsun 7.500

Gaziantep 8.500

Kocaeli (Dilovası) 5.500

Erzurum 8.000

Osmaniye 3.500

Mersin 13.000

Çankırı 3.000

Çanakkale 3.000

Toplam 92.000
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ÜSO Ücretsiz Spor Okulları

TMOK; Ücretsiz Spor Okulları (ÜSO) 
projesi ile 1996 yılından bu yana 
ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde 
yaşayan ve spor yapma imkânından 
yoksun çocuk ve gençlere hizmet 
vermektedir. Dar gelirli ailelerin 
kız ve erkek, çocuk ve gençlerine 
spor yapma imkanı sağlayan 
ÜSO Projesinin amacı bedensel 
ve ruhsal yönden sağlıklı nesiller 
yetişmesine katkıda bulunmak 
için çocukları, gençleri ve ailelerini 
spor yolu ile eğitmek, spor yapma 
olanağı sağlayarak sporu ülke 
geneline yaymak ve Türkiye geneline 
yayılarak ihtiyacı olan her çocuk ve 
gence ulaşmaktır.

Proje kapsamında engelli çocuklara 
da ulaşmaktadır. Bu özel guruba 
sadece sportif aktiviteler değil, 
ayrıca gezi, piknik ve tiyatro gibi 
sosyal faaliyetlerle özel bireylerin 
sorunlarının aslında toplumsal 
ve insan hakları sorunu olduğu 
bilincinin gelişmesine katkıda 
bulunulmaktadır. Toplumsal 
farkındalığı artırmanın gerekliliğini 
vurgulamak, sosyal gelişimlerini 
sağlamak için akranları ile ilişki 
kurabilecekleri sosyal ortamları 
yaratmak ve toplumdaki engelli 
ayrımcılığı ile mücadele eden 
ailelerin çocuklarına destek 
verilerek, dolaylı olarak ailelerin de 
rehabilitesi amaçlanmaktadır.

ÜSO Projesi Coca-Cola Türkiye 
desteği ve Valilikler, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlükleri ve Milli 
Eğitim İl Müdürlükleri işbirliği ile 
yürütülmektedir. ÜSO’larda çocuk ve 
gençler antrenörler olarak okulların 
beden eğitimi öğretmenleri, BESYO 
mezunları ve öğrencileri nezaretinde 
okulların veya Spor İl Müdürlüklerinin 
spor salonlarında haftada iki gün ve 
yaş guruplarına göre eğlenceli atletizm, 
mini voleybol, voleybol ve basketbol 
branşlarında spor yapmaktadırlar.

2015 yılında sürdürülen ÜSO 
çalışmalarına İstanbul’da Pendik, 
Kartal ve Bahçelievler Özel Grup, Doğu 
Marmara’da Darıca ve Doğu Anadolu’da 
Van ili merkezinde 7-17 yaş arası yüzde 
40’ı kız, yüzde 60’ı erkek yaklaşık 1.500 
çocuk katılmıştır. Proje kapsamında 
okullarımızda 2015 Şubat, Mart ve Nisan 
aylarında ara turnuvalar düzenlenmiştir.

Yaşanan Van depremi sonrasında 1 
Temmuz 2012 tarihinde Van’daki çocuk 
ve gençleri rehabilite etmek amacıyla 
çadır kent salonlarında başlayan 
çalışmalar halen spor salonlarında 
devam etmektedir. 2006-2008 yıllarında 
Van’da ÜSO çalışmalarımıza katılan ve 
sonrasında spor yaşantısını sürdürüp 
antrenör olan bir kız öğrencimiz, 
bu dönemde Van ÜSO projemizde 
antrenör olarak göreve başlamıştır. ÜSO 
sayesinde sporla tanışan çocuklarımız, 
Van’da kurulan bir spor kulübünde 

lisanlı olarak spor hayatlarına daha 
aktif şekilde devam etmektedir.

2014-2015 dönemi sonunda İstanbul 
ve Doğu Marmara bölgelerindeki 
okullarımızdan yaklaşık 1.000 çocuk 
ve antrenörleri Pendik ÜSO salonunda 
geleneksel kapanış etkinliği için bir 
araya getirilmiştir. Bütün bir yıl boyunca 
farklı bölgelerde çalışan antrenörler ve 
öğrenciler, öğretilerin sergilendiği bu 
etkinlikte birbirleriyle kaynaştırılmıştır. 
Van ÜSO öğrencileri için de kendi 
bölgelerinde sezon kapanışı 
gerçekleştirilmiştir. Her dönem sonu 
olduğu gibi voleybol, basketbol ve 
eğlenceli atletizm dallarında yarışan 
tüm çocuklar derecelendirme 
yapılmaksızın madalya ve t-shirt ile 
ödüllendirilmiştir.

ÜSO’lar marifetiyle 1996 yılından bu 
yana ulaşılan çocuk ve genç sayısı yüz 
bini aşmış bulunmaktadır.

2014-2015 ve 2015-2016 döneminde 
faaliyetlerini sürdüren ÜSO’lar:

Özel Grup,  
Bahçelievler–İstanbul

Aydos Fetih Gemuhluoğlu İÖO,  
Pendik–İstanbul

Bedri Rahmi Eyüpoğlu İÖO,  
Kartal–İstanbul

Atatürk Spor Salonu,  
Darıca–Kocaeli

Dumlupınar ve Süphan  
Spor Salonları–Van
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Aktif Çocuklar Projesi

Aktif Çocuklar, TMOK ve Nike 
işbirliği ile gerçekleşmekte olan 
bir projedir. Fiziksel hareketsizlikle 
mücadele amacı ile 2010 yılında Nike 
tarafından ‘Hareket için Tasarlanmış 
(Designed to Move) ’ adı altında 
bir girişim başlatılmıştır. Dünyada 
çeşitli ülkelerde kamu, özel veya 
sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
uygulanan bu girişim, Türkiye’de 
TMOK işbirliği ile ‘Aktif Çocuklar’ adı 
altında hayata geçmiştir.

Yeni nesillerin fiziksel 
hareketsizliğinin sonucu olarak 
çocukların kendi ebeveynlerinden 
beş yıl daha az yaşama tehdidi 
altında kaldıklarının ortaya 
çıkmasıyla, ‘Hareket için 
Tasarlanmış’ girişimi çerçevesindeki 
‘Aktif Çocuklar’ projesi bu durumu 
düzeltmeyi, çocukları hareket 
etmeye alıştırmayı ve bunu 
yaşamlarının bir parçası haline 
getirmeyi amaçlamaktadır. 2014-
2015 eğitim-öğretim yılının ikinci 
döneminde sadece iki okulda pilot 
çalışma olarak başlatılan Proje, 2015-
2016 eğitim-öğretim döneminde beş 
ilkokulda uygulanmaktadır.

Belli bir spor branşına bağlı 
kalmadan çocukları hareket 
etmeye alıştırmayı amaçlayan Aktif 
Çocuklar projesi müfredatında 
denge, farkındalık, el-ayak-göz 

koordinasyonu, kas hakimiyeti, 
kuvvet gelişimi, spesifik motorik 
kuvvetlerin gelişimi çalışmalarına yer 
verilmektedir. Çocukların dikkat ve 
konsantrasyon süresi de göz önünde 
bulundurularak planlanan aktiviteler 
sadece ilkokul öğrencilerine yönelik 
olarak hazırlanmıştır. Aktiviteler 
okulların spor salonlarında hafta 
sonları belirlenen seanslarda düzenli 
olarak gerçekleşmektedir.

Aktif Çocuklar projesi kapsamında 
ayrıca her okulda ayrı veli bilgilendirme 
seminerleri düzenlenmektedir. 
Seminerlere katılan veliler Türkiye’de 
artmakta olan obezite oranı ve 
bunun genç nesil üzerindeki etkilerini 
görmekte, çocuklarına nasıl daha aktif 
ve sağlıklı bir gelecek sunabilecekleri 
konuları ile TMOK’un spora verdiği 
diğer destekler ve spor projeleri 
hakkında bilgilendirilmektedirler.

Aktif Çocuklar projesinin 2015-2016 
döneminde yürütüldüğü okullar:

–  Birlik İlkokulu, Ümraniye

–  Süleyman Çelebi İlkokulu, 
Seyrantepe

–  Tuncay Artun İMKB Doğanevler 
İlkokulu, Reşitpaşa

–  Kıraç İlkokulu, Esenyurt

–  Ragıp Kutmangil İlkokulu, 
Kemerburgaz
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Olimpik Anneler Projesi

Ülke genelinde çocukların spora 
teşvik edilmesi için farkındalık ve 
bilinç oluşturmak amacıyla TMOK 
ve Procter&Gamble (P&G) işbirliği 
kapsamında yürütülen Olimpik 
Anneler projesi 2015 yılında 
hayata geçirilmiştir. Çocukların 
sporla büyümesini sağlamak 
amacıyla oluşturulan Olimpik 
Anneler projesinin temel hedefi, 
Türkiye’de bireylerin yaşamlarını 
iyileştirmek için spor bilincini 
yaygınlaştırmaktır.

Olimpik Anneler’ projesi için bir 
yol haritası çıkarmak üzere önce 
Türkiye çapında 5-13 yaş arası 
çocuk sahibi olan 25-45 yaş 
aralığındaki anneler arasında bir 
araştırma yapılmıştır. Bu araştırma 
sonuçları Türkiye’de 10 çocuktan 
sadece ikisinin bilinçli olarak spor 
yaptığını ve Türkiye’de spor tesisi 
sayısı artmasına ve ücretsiz spor 
tesis oranının % 75’lere ulaşmasına 
rağmen spor yapma oranlarında 
yükselme gözlemlenmediğini, 

aileler ve çocuklar arasında düzenli 
spor yapma oranlarının düşük 
seviyelerde kaldığını göstermiştir.

Bu araştırma ışığında çocukların 
düzenli spor yapma alışkanlığı 
kazanmalarına ve daha öz 
güvenli, sosyal, başarılı, sağlıklı 
bireyler olarak yetiştirilmelerine 
katkı sağlayabilmek için Olimpik 
Anneler Projesi kapsamında çeşitli 
kampanyalar ve bilinçlendirme 
aktiviteleri düzenlenecektir. 
Kampanyaların ülke çapına yayılması, 
çocuklarına spor yaptırmak isteyen 
ama onları nerede, hangi spora 
yönlendireceği konusunda yardıma 
ihtiyacı olan annelere rehberlik 
edilmesi için Olimpik sporcu anneleri, 
çocuklarına spor yaptıran anneler ve 
fikir önderlerinden oluşan ‘Olimpik 
Anneler Kurulu’ oluşturulmuştur. 
Çocukların spora teşvik edilmesi 
için ülke çapında farkındalık ve bilinç 
oluşturmak amacıyla sporun çocuklar 
ve gençler üzerindeki fiziksel ve 
zihinsel faydalarını kendi deneyimleri 

üzerinden paylaşacak Olimpik 
Anneler Kurulu’, Olimpik Anneler 
Projesi’nin elçileri olmuşlardır. 
Olimpik Anneler Projesi 2 Nisan 2015 
günü İstanbul’da spor ve ekonomi 
basını için ayrı ayrı düzenlenen 
tanıtım toplantılarıyla medya ile 
paylaşılmıştır.

Türkiye’de spor kültürünün 
yaygınlaştırılması ve daha sağlıklı 
nesillerin yetiştirilmesine katkıda 
bulunulması hedefine gidecek olan 
yolda somut adımlar olarak Proje 
yetkilileri tarafından şehir ziyaretleri 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İlk 
olarak Bayburt, Çanakkale, Samsun 
ve Kocaeli Valilikleri’ne ziyaretler 
gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde, 
Olimpik Anneler Projesi’nin 
şehirlerde nasıl hayat bulabileceğine 
dair karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunulmuş, her şehrin ayrı ayrı spor 
olanakları ile ilgili mevcut durumun 
tespiti yapılarak belirlenen ihtiyaçlara 
göre uygulama planı hazırlanmış olup 
çalışmalar sürdürülmektedir.
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları 
(BESYO) Destekleri

• Yunanistan’ın Olympia kentinde 
her yıl düzenlenen ve Milli Olimpiyat 
Komiteleri tarafından seçilen 
gençlerin katıldığı ‘Uluslararası 
Genç Katılımcılar Toplantısı’nın 
55’incisi 23 Mayıs–06 Haziran 2015 
tarihleri arasında yapılmıştır. Ana 
konusu ‘Olimpik Hareket’ olan 
toplantıya ülkemizi temsilen Anadolu 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
öğrencisi Pınar Melodi ÇALIŞKAN ve 
Atatürk Üniversitesi yüksek lisans 
öğrencisi Kaan ORAL katılmıştır.

• 28 Ekim–1 Kasım 2015 tarihleri 
arasında Bakü’de gerçekleşen 2. 
Avrupa Milli Olimpik Akademileri 
Konferansı’na ülkemizi temsilen Gedik 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
doktora öğrencisi Gamze ÜLKER 
katılmıştır.

• Olimpik spor örgütlerinde spor 
koordinatörü, direktör, genel sekreter, 
hatta başkan vb. yönetici konumunda 
çalışan kişilerin mesleki anlamda 
gelişimlerini sağlamak amacıyla 
oluşturulmuş Executive Masters in 
Sport Organisations Management 
(MEMOS) programı 12’şer gün süren 
dört modülden oluşmaktadır. Her 
modülde verilen derslerden başarılı 
olan ve bitirme tezini sunan kişiler 
Louvain Üniversitesi’nden master 
derecesi almaya hak kazanmaktadır. 
18 yıldır uygulanmakta olan master 
programda, her ülkeden birer 
kişilik kontenjan sınırı dahilinde 35 
katılımcı yer almaktadır. IOC’nin Eylül 
2014–Eylül 2015 dönemini kapsayan 
MEMOS programına katılım için, 
daha önce Olimpizm konusunda 
araştırmalar yapan Adnan Menderes 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu’ndan Yrd. Doç Dr. Ömür 
DUGAN seçilmiştir. Ömür Dugan, 
31 Ağustos–1 Eylül 2014 tarihleri 
arasında Lozan’da, 18-28 Ocak 
2015 tarihleri arasında Beijing’de, 
24 Mayıs–3 Haziran 2015 tarihleri 

arasında Riga’da ve son olarak 
1-5 Eylül 2015 tarihleri arasında 
Lozan’da gerçekleşen modüllere 
katılmıştır. Program çerçevesinde 
‘Stratejik Yönetim’, ‘Finansal Yönetim’, 
‘Pazarlama Yönetimi’, ‘Sosyal Medya 
Yönetimi ve İletişim’, ‘İnsan Kaynakları 
Yönetimi’, ‘Proje ve Etkinlik Yönetimi’ 
dersleri alan Ömür DUGAN, TMOK’un 
“Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 
Programı’nın Değerlendirilmesi: 
Örnek Olay Analizi” tezini sunmuş ve 
programı başarıyla tamamlamıştır. 
Ömür DUGAN’ın tüm masrafları 
Olimpik Dayanışma Programı 
kapsamında TMOK tarafından 
karşılanmıştır.

• Norveç’in Lillehammer kentinde 
düzenlenecek 2. Kış Gençlik 
Olimpiyat Oyunları’nda genç elçi 
olarak görevlendirilmek üzere 
ülkemizi temsilen Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi BESYO doktora 
öğrencisi Alper KARTAL seçilmiştir. 
Lillehammer’de 37 ülkenin genç 
elçisinin yer aldığı seminere katılmıştır. 
Oyunlar süresince Olimpiyat 
Köyünde kalarak Türk sporcuların 
olimpik eğitim programlarına 
katılmaları konusunda koordinasyonu 
üstlenecektir.

• Lillehammer Gençlik Olimpiyat 
Oyunları Organizasyon Komitesi, 
katılımcı ülkelerin çocuklarının 
birbirleriyle kültür, tarih, coğrafya, 
spor vb. konularda bilgi alışverişinde 
bulunmaları amacıyla kardeş okul 
programı başlatmıştır. Ülkemizi 
temsilen İstanbul TED Koleji 
seçilmiştir.

• 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda 
görev yapmak üzere Organizasyon 
Komitesi tarafından adaylar arasından 
seçilen gönüllü ODTÜ öğrencisi 
Mücahit GÜRBÜZ’e Rio’ya ulaşım 
konusunda gidiş–dönüş uçak bileti 
alınarak destek olunmuştur.

• TMOK, amacı üniversite mezunu 
gençleri, spor ya da diğer alanlarda 
önemli projelerin yönetiminde 
uzun vadeli kariyer hazırlamak için 
yerel veya uluslararası iş gücü ile 
ilgili bilgilendirmek olan ‘Graduate 
Excellence’ programı kapsamında 
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 
ve Teknolojileri Fakültesi öğrencisi 
Akif YAZICI’yı Bakü 2015 Avrupa 
Oyunları’nda görevlendirilmiştir. 
Yazıcı, önce Bakü Organizasyon 
Komitesi’nde görevli uluslararası 
uzmanlar tarafından verilen eğitimlere 
katılmasının ardından bir yıl boyunca 
Bakü 2015 Avrupa Oyunları’nın 
organizasyonunun çeşitli bölümlerinde 
görev yapmış ve tecrübe kazanmıştır.

• Marmara Üniversitesi BESYO Yüksek 
Lisans Öğrencisi Giray ÇAVDAR Bakü 
2015 Avrupa Oyunları’nda genç elçi 
olarak görev yapmıştır. 

• ‘Olimpiyat ve Kadın’ konulu yüksek 
lisans araştırması yapan ve tez yazan 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden 
Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 
yüksek lisans ikinci sınıf öğrencisi 
Muzaffer AKYEL’in kütüphanemizde 
yaptığı çalışmayla ilgili olarak kendisine 
ulaşım hususunda finansal destek 
sağlanmıştır.

• TMOK, her yıl Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin 
kendilerini geliştirmeleri ve tecrübe 
kazanmaları için staj imkanı 
tanımaktadır. Bu çerçevede, Sakarya 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 
3. sınıf öğrencisi Çetin ÇEVİK ve 
Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 
4. sınıf öğrencisi Utku TUNA, TMOK 
bünyesinde staj yapmışlardır. Stajları 
süresince, spor, basın ve halkla ilişkiler, 
projeler, kütüphane, idari birimler ve 
insan kaynakları departmanlarında 
bilgi ve kariyerlerini geliştirmek 
amacıyla çalışmalarda bulunmuşlardır.
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IOC Acil İhtiyaç Fonu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(IOC), Dünyada yaşanmakta 
olan mülteci sorununa katkıda 
bulunmak üzere toplam 2.000.000 
USD tutarında bir ‘Acil İhtiyaç 
Fonu’ oluşturmuş ve fonu bu 
tür sorunlarla karşı karşıya 
bulunan ülkelerin Milli Olimpiyat 
Komiteleri üzerinden kullandırma 
kararı almıştır. Milli Olimpiyat 
Komiteleri tarafından sunulan 
proje başvuruları IOC tarafından 
değerlendirilmekte ve proje 
maliyetinin tamamı veya bir kısmı 
bu fondan karşılanmaktadır. 
Hibe mahiyetindeki bu fondan 

yararlanma koşulları, önerilecek 
projelerin çocuklar ve gençler öncelikli 
olmak üzere mültecilerin yaşam 
kalitelerini artırmaya yönelik spor 
bazlı projeler olması ve gerektiğinde 
ihtiyaç duyulabilecek her türlü spor 
malzemelerini de kapsamasıdır. 

Bu kapsamda, TMOK öncelikli olarak 
Suriyeli göçmenler konusunda devletin 
çeşitli birimlerince yapılan çalışmalar 
ve faaliyetlerin koordinasyonunu 
sağlayan AFAD ile konuyu paylaşmıştır. 
TMOK yukarıda anılan koşullar 
doğrultusunda Suriyeli göçmen 
çocuklara yönelik bir ön proje 
hazırlayarak IOC’ye başvurmuştur. 

Başvurumuz IOC tarafından uygun 
bulunmuştur.

Daha sonra, Ankara’da AFAD 
Başkanlığı ziyaret edilmiş, kendilerine 
Proje ile ilgili bilgilendirmede 
bulunulmuş ve koordinasyonları 
talep edilmiştir. Bu toplantıda; 
esasen sportif eğitim ve malzeme 
yardımlarını içerecek proje 
detaylarının, AFAD’ın göçmen 
kampları ile ilgili sayısal ve fiziki 
şartlar konusunda derleyeceği 
bilgilerin tarafımıza iletmesinden 
sonra belirlenmesi ve daha 
sonra uygulamaya geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

• BESYO öğrencilerini bilgilendirmek 
ve gelişimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla Olimpik Hareket, TMOK 
faaliyetleri, sporcu ve antrenör destek 
programları, Olimpiyat Oyunları, 
Türkiye’de ve dünyada spor yönetimi 
ve BESYO öğrencileri için kariyer 
planlamaları konularında TMOK Genel 
Sekreteri Neşe Gündoğan tarafından 
Okan Üniversitesi, Kadir Has 
Üniversitesi, Enka Okulları ve Atletizm 
Milli Takım Kampı’nda sunumlar 
yapılmıştır.
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Olimpik Gün

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 
23 Haziran 1894’de kurulmasıyla 
Modern Olimpik Hareket’in doğum 
günü olarak kabul edilen ‘Olimpik 
Gün’, 1987 yılından bu yana dünyadaki 
tüm Olimpiyat Komitelerince 
çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 
Eşitlik, sürdürülebilirlik, insancıllık, 
evrensellik, dayanışma, spor, eğitim 
ve kültürler arasındaki ittifakı 
sağlamak gibi ilkeleri olan Olimpik 
Gün aktiviteleri ‘Olimpik İnsan’ 
yetiştirilmesi açısından önemli bir 
fırsat sağlamaktadır. TMOK, ülkemizde 
Olimpik değerlerle bütünleşen bir 
toplum yaratma yolunda sürdürdüğü 
çalışmalarında, Olimpik Gün’ü 
yalnızca bir kutlama etkinliği olarak 
değil, özellikle genç nesiller için 
önemli bir eğitim fırsatı olarak 
değerlendirmektedir.

Olimpik Gün etkinliklerinde 2014 
yılından bu yana Koç Holding 
sponsorluğunda farklı bir konsept 
uygulanmaktadır. Yarıdan fazlasını 
genç nüfusun oluşturduğu ülkemizde, 
çocuklara ileriye dönük spor alışkanlığı 
kazandırmak ve onları erken yaşta 
Olimpik değerlerle buluşturabilmek 
hedefiyle 9-12 yaş grubundaki 
öğrencileri hedef alan proje, sporun bir 
yaşam biçimine dönüşmesi ve Olimpik 
Ruh’un benimsenmesi için erken yaşta 
gerçekleşen bir dokunuştur.

Olimpik Gün, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi’nin Koç Holding 
sponsorluğunda 29 Mayıs–12 
Haziran 2015 tarihleri arasında çeşitli 
okullarda düzenlediği etkinliklerle 
kutlanmıştır. Amacı, her yaştan insanı 
bir araya getirerek spor yapmanın 
heyecanını yaşatmak, barışçıl ve 
sağlıklı toplumların yetişebilmesi 
için sporu her yerde insanlığın 
hizmetine sunmak olan Olimpik Gün 
kapsamında bu dönemde Antalya ve 

İstanbul’da yaklaşık 4.000 öğrenciyle 
buluşulmuştur.

Startı Antalya’da verilen ve sonrasında 
İstanbul’da sürdürülen 2015 Olimpik 
Gün etkinlikleri coşkusu, Belek Limak 
Ortaokulu, Kadriye Burhanettin 
Kara İlkokulu, Terakki Vakfı Okulları 
Tepeören Kampüsü, Topçular 
İlköğretim Okulu, Güzeltepe İlköğretim 
Okulu, Murat Karakuş İlköğretim 
Okulu, Hacı Arif Bey İlköğretim 
Okulu, Alibeyköy Ortaöğretim Okulu, 
Esentepe Ortaöğretim Okulu, Kıraç 
Koleji, FMV Işık Okulları Ispartakule 
Kampusu, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 
Beylerbeyi Kampusu, Sezin Koleji, 
Ragıp Kutmangil İlköğretim Okulu ve 
TED İstanbul Koleji’nde yaşanmıştır.

Okul yönetimleri ve öğrenciler 
tarafından heyecanla beklenen Olimpik 
Gün 2015 etkinlikleri, kapalı ve açık 

alan aktiviteleri olarak düzenlenmiştir. 
Etkinliklerin ilk kısmında; okulların 
konferans salonlarında sağlıklı 
beslenme, vücudumuz, çevre bilinci, 
sporcu ahlakı, Olimpik branşlar, 
Olimpik semboller ve Olimpiyat tarihi 
konularında eğlenceli ve interaktif 
sunumlara katılan öğrenciler, daha 
sonra okul bahçelerine yerleştirilen 
özel parkurlar aracılığıyla yer 
değiştirme, dengeleme gibi temel 
hareket becerilerini geliştirme 
imkanı bulmuşlar ve takım liderleri 
eşliğinde nesne kontrolü gerektiren 
ve birleştirilmiş hareketleri içeren 
parkurlarda spor yapmışlardır. 
Aktiviteye katılan tüm öğrencilere 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
Başkanı Thomas Bach ve Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener imzalı Olimpik Gün 
Sertifikası verilmiştir.

36



37



 
27. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 
geleneksel organizasyonu Samsung 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 
26 Temmuz Pazar günü İstanbul 
Boğazı’nda yapılmıştır. Anadolu 
yakasında Kanlıca’dan başlayan ve 
Avrupa yakasında Kuruçeşme Cemil 
Topuzlu Parkı’nda son bulan yaklaşık 
6,5 kilometrelik yarış 49 ülkeden 1.869 
sporcunun katılımıyla gerçekleşmiştir. 
Rekor katılımın olduğu 27nci Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışında 203’ü 
Türk 460 kadın, 851’i Türk 1.410 erkek 
olmak üzere toplam 1.869 yüzücü 
kulaç atarken, Kanlıca İskelesi’nden 
gruplar halinde start alan yüzücülerin 
dereceleri ayak bileklerine bağlanan 
çipler sayesinde elektronik olarak 
belirlenmiştir.

Samsung Elektronics’in isim 
sponsorluğundaki yarışa, Wilusa 
Turizm ve Sportive’in (Arena) önemli 
desteklerinin yanı sıra Coca-Cola, ETİ 
ve Hacıbekir firmaları da yiyecek–
içecek destekçisi olarak katkıda 
bulunmuşlardır.

Yarışmanın organizasyonu için 
Boğaziçi Organizasyon Komitesi 
Eylül 2014’ten başlayarak 20 
toplantı gerçekleştirmiştir. Ayrıca 
İstanbul Valiliği’nin başkanlığında 
iki koordinasyon, bir de güvenlik ve 
teknik toplantısı yapılmıştır. Bütün 
bu çalışmalarla organizasyon için 26 
resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum 
örgütünün desteği ve koordinasyonu 
sağlanmıştır.

Yüzücülerin güvenliği için 
profesyonel, eğitimli kurumlardan 
destek alınmıştır. Yakın takip ve 
korumada şişme botlar, dış korumada 
daha büyük sert gövdeli tekneler 
kullanılmıştır. Genelde deniz emniyet 
unsurları olarak havadan gözlem 
amaçlı bir adet helikopter, yakın 
müdahale, arama–kurtarma amaçlı 
37 adet şişme bot, yarışmacıların, 

basının ve VIP transferi, toplama ve 
hakemlik amaçlı irili ufaklı 23 adet 
sert gövdeli tekne görev yapmıştır. 
Bu teknelerde yaklaşık 350 personel 
çalışmıştır.

2012 yılında Amerikalı Mark Spitz, 
2013 yılında Avustralyalı Ian Thorpe, 
2014 yılında Hollandalı Inge de 
Bruijn’in onur konuğu olarak yer 
aldığı organizasyonların ardından bu 
kez İngiliz açık deniz yüzücüsü Adam 
Walker İstanbul Boğazı’ndaki şölende 
aramızda yer almıştır. Dünyada 
genel kabul görmüş yedi Okyanus 
Geçişi’nde başarıyla kulaç atan İngiliz 
yüzücü, organizasyona katılmaktan 
dolayı çok mutlu olduğunu belirterek 
“Harika bir yarıştı. Daha önceki 
deneyimlerimle kıyaslandığında 
burası en iyisiydi” şeklinde samimi 
açıklamalarda bulunmuştur.

27. yıl yarışına Türkiye dahil 49 
ülkeden toplam 3.710 kişi ön kayıt 
yaptırmıştır. Yabancı yüzücülere 250 
kişilik ülke kotası ve toplam 900 
kişiyle sınırlandırma getirilirken, 
Rusya ülke kotasını 4,5 dakika 
içerisinde doldurmuştur. Toplam 
yabancı kotası da 20 saatte 
tamamlanmış ve yabancı yüzücü 
kayıtları ilk günde kapanmıştır. Türk 
yüzücü adayları İstanbul, Adana, 
İzmir ve Ankara’da yapılan seçme 
yarışmalarında elemeye tabi tutulmuş 
ve. sonuçta 1996 kişiye yüzebilirlik 
onayı verilmiştir. Bunların 1879’u 
yarışma günü sabahı start almış, 
suya atlayanların 1.054’ünü Türk, 
815’ini yabancı ve 10’unu bedensel 
engelli yüzücüler oluşturmuştur. 
1.869 yüzücünün 28’i yarışı 
tamamlayamayıp hakem kararı ile 
sudan alınırken, 10 engelli yüzücü 
yarışı bitirmiştir.

En çok yabancı katılım 231 yüzücüyle 
Rusya’dan olurken, onu Birleşik 
Krallık 138, İtalya 88, Almanya 75 

ve Amerika Birleşik Devletleri 34 
sporcuyla izlemiştir. Varış şatındaki 
manyetik halılardan geçen yüzücülerin 
dereceleri bileklerindeki çipler 
vasıtasıyla bilgisayara taşınmış 
ve dev ekranlar vasıtasıyla anında 
duyurulmuştur.

27. Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı’nın onur konuğu olan 
İngiliz yüzücü Adam Walker, yarıştan 
bir gün önce İstanbul Boğazı’nda 
gösteri yüzüşü yapmıştır. Walker’a, 
Manş Denizi’ni geçen ilk Türk kadın 
yüzücü Nesrin Olgun, Cebelitarık 
Boğazı’nı geçen ilk Türk yüzücü Emre 
Seven ve 2014 FINA Dünya Masterlar 
Yüzme Şampiyonu Ahmet Nakkaş 
eşlik etmiştir. Adam Walker,24 
Temmuz günü Olimpiyatevi’nde 
düzenlenen basın toplantısında da 
TMOK Başkan Yardımcısı ve Boğaziçi 
Yarışı Organizasyon Komitesi Başkanı 
Nihat Usta, Samsung Electronics 
Türkiye Başkanı Joonie Young’la 
birlikte katılmıştır. Basın toplantısı 
sonrasında, önceki yıl düzenlenen 
26. Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışması kapsamında verilen 
‘Samsung Basın Ödülleri’ için tören 
düzenlenmiş ve dallarında birinci 
olan medya mensuplarına ödülleri 
verilmiştir.

27. Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı yazılı ve görsel medyada 
her zaman olduğu gibi geniş şekilde 
yer almıştır. ‘Periscope’ üzerinden 
TMOK tarafından naklen yayın 
gerçekleştirilirken, yarışma led 
ekranlardan, cep telefonlarından, 
tabletlerden ve bilgisayarlardan canlı 
olarak izlenmiştir. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’ndan billboard, 
afiş, üst geçit ve led ekran görünürlük 
desteği sağlanmıştır. Ana sponsor 
Samsung Electronics geniş bir tanıtım 
kampanyası yürütmüştür.
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Gelibolu Anı Yüzme Etkinliği

TMOK Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı 
nedeniyle 1 Ağustos 2015 tarihinde 
Anzak Koyu’nda ‘Gelibolu 1915 Anı 
Yüzme Etkinliği’ düzenlemiştir. 
Çanakkale Valiliği, Çanakkale 
Belediyesi ve Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanlığı’nın destekleriyle 
gerçekleşen ‘Dostluk ve Barış’ 
temalı etkinliğe 20 ülkeden 701 
yüzücü katılmıştır. Eceabat Belediye 
Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman 

Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Şube 
Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve 
Jandarma Komutanlığı da etkinliğe 
katkı sağlamışlardır.

Avustralyalı eski serbest stil 
yüzücü ve Olimpiyat altın madalya 
sahibi Chris Fydler’in de katılımı ve 
yüzücülerin kıyıdan 1.915 metre açıkta 
bir gemiden atlamasıyla başlayan 
Gelibolu 1915 Yüzme Etkinliği’nde, 
parkuru bitirenlere derecelendirme 

yapılmaksızın seri numaralı özel anı 
madalyası verilmiştir. Starttan hemen 
önce ise suya 100 adet barış çelengi 
bırakılmıştır.

NTV Spor tarafından canlı olarak 
yayınlanan Gelibolu 1915 Yüzme 
Etkinliği sonrası, aynı akşam 
Çanakkale Özgürlük Parkı’nda Antakya 
Medeniyetler Korosu halka açık bir 
konser vermiştir.
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Fair Play

TMOK’un 2015 yılındaki Fair Play 
çalışmaları yurt içi ve yurt dışı 
etkinliklerle sürdürülmüştür.

5 Mart 2015 tarihinde Olimpiyatevi’nde 
basın toplantısı düzenleyen TMOK 
Fair Play Komisyonu, 2014 yılında 
hayata geçirilen ‘Fair Play Üniversiteler 
Kervanı’ projesinin ikinci etabını 
kamuoyuyla paylaşmıştır. Proje 
kapsamında Mart-Aralık 2015 
tarihleri arasında; İstanbul Esenyurt 
Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, 
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Denizli 
Pamukkale Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Balıkesir 
Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, 
Adana Çukurova Üniversitesi 
olmak üzere toplam 10 etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerde 
ilk olarak, üniversite rektörleri ve 
BESYO müdürleri ile makamlarında 
buluşulmuş, ardından Dünya Fair 
Play Karikatür Sergisi 45 seçkin 
eserle adı geçen okullarda öğretmen 
ve öğrencilerin ziyaretine açılmıştır. 
Sergi fuayelerinde ayrıca TMOK ve Fair 
Play Stantları ile proje sponsorlarının 
stantları oluşturulmuştur. TMOK 
standlarında Olimpiyat Dünyası dergisi, 
çeşitli tanıtım broşürleri, rozetler 
dağıtılmış, Fair Play standlarında ise 
Fair Play kavramı ile ilgili broşür ve 
rozetlerin yanı sıra Fair Play kitabı 
öğrencilere sunulmuştur.

Erdoğan Arıpınar, Murat Özbay, 
Teoman Güray, Bilge Donuk, Haldun 
Domaç, Sevim Güllü, Semra Demirel 
ve Avni Erboy’dan oluşan Fair 
Play Üniversiteler Kervanı ekibinin 
konferansları tüm okullarda yaklaşık 
üçer saat sürmüştür. Ahmet Ayık, 
İsmail Akçay, İsmet Karababa, Merve 
Yazıcı, Taha Akgül, Doğuş Balbay, Büşra 
Cansu, Emre Şimşek, Samet Kartal, 
Hülya Şenyurt, Umran Yetiş, Gübin Su, 

Özlem Yılmaz, Göksu Üçtaş, Ali Sarı, 
Erhan Yavuz gibi Olimpiyat Oyunlarında, 
Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında 
madalya kazanmış eski ve yeni milli 
sporcular ile Dünya Fair Play Konseyi 
(CIFP) ve Avrupa Fair Play Birliği 
(EFPM) ödüllerini kazanmış isimler, 
farklı etkinliklerde Kervan ekibine eşlik 
etmiştir.

TMOK Fair Play Kervanı ile ilgili 
haberler ve fotoğraflar, ajanslarda, 
yerel gazetelerde, televizyonlarda, 
ulusal gazetelerde ve çok sayıda 
internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yurt içi faaliyetleri çerçevesinde, 3-13 
Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul’da 
Basın Müzesi’nde Fair Play Karikatür 
Sergisi düzenlenmiştir.

Geleneksel TMOK Fair Play Ödülleri 
kapsamında, Büyük Jüri 2014 
yılının ödüllerini titiz bir çalışma ile 
belirlemiştir. Sportif Fair Play dalında, 
‘Büyük Ödül’, ‘Şeref Diploması’ ve 
‘Kutlama Mektubu’ olmak üzere 13, 
Toplumsal Fair Play dalında ise bir 
ödül dağıtılmıştır. Ödül töreni, 25 
Mayıs 2015 tarihinde Olimpiyatevi’nde 
gerçekleştirilmiştir.

TMOK Fair Play Komisyonu üyeleri 
8-10 Ekim tarihleri arasında Bakü’de 
yapılan Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) 
ve EFPM’nin müşterek kongresine 
katılmışlardır. EFPM kongresinde 
TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi ve 
İstanbul Üniversitesi BESYO Öğretim 
Görevlisi Sevim Güllü, TMOK Fair Play 
Kervanı projesini anlatan interaktif bir 
sunum yapmıştır. Fair Play olgusunu 
yaygınlaştırmak amacıyla iki yıldır 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde 
etkinlikler düzenleyen TMOK Fair Play 
Üniversiteler Kervanı da aynı tarihler 
arasında Azerbaycan Devlet Spor 
Akademisi tarafından Bakü’ye davet 
edilmiştir. Kervan ekibi önce Fair Play 

Karikatür Sergisi’ni açmış, Perviz 
Aran, Erdoğan Arıpınar ve Murat Faruk 
Özbay’ın konuşmalarının ardından, 
Kervan ekibinde yer alan Sevim Güllü, 
Semra Demirer, Teoman Güray, Haldun 
Domaç, Avni Erboy ve Bilge Donuk’un 
çeşitli görsellerle desteklenen 
sunumları ilgiyle izlenmiştir.

Türkiye’den Dünya Fair Play Şeref 
Diploması ödülüne değer bulunan 
Abdullah Kiğılı ve Konya Selçuk 
Üniversitesi Fair Play Topluluğu’nun 
ödülleri CIFP ve EFPM Kongrelerinin 9 
Ekim’deki gala gecesinde kendilerine 
takdim edilmiştir. Kongre sonrasında 
TMOK temsilcileri Azerbaycan Devlet 
Başkanı İlham Aliyev tarafından resmi 
konutta kabul edilmişlerdir.

2015 yılında TMOK Fair Play 
Üniversiteler Kervanı’na Hacıbekir 
ve Kiğılı firmaları sponsor desteği 
verirken, İstanbul Spor A.Ş. de ulaşım 
sponsoru olarak katkıda bulunmuştur.
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Spor Hukuku

TMOK Spor Hukuku Komisyonu 
spor hukukuyla ilgili araştırmalar, 
çalışmalar yapmakta, çeşitli 
dönemlerde buna ilişkin 
seminerler, sempozyumlar, 
paneller düzenlemektedir. Ülke 
sporuna yararlı olacak dokümanlar 
hazırlamak amacıyla dünya spor 
hukukunu derinlemesine araştıran 
Komisyon, bu bağlamda uluslararası 
çalışmaları da yakından izlemektedir.

TMOK Spor Hukuku Komisyonu 2015 
yılı içerisinde de çeşitli tarihlerde 
toplanarak spor hukukunda gelişen 
güncel konuları değerlendirmiş, 
ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle 
görüş alışverişinde bulunmuştur. 
İncelenmesi gereken hususlar ilgili 
yetkililere bildirilmiştir.

TMOK Spor Hukuku Komisyonu, 
Spor Hukuku Enstitüsü Derneği 
ile birlikte 21 Kasım 2015 tarihinde 
Olimpiyatevi’nde ‘Sporda Müsabaka 
Güvenliği ve Tahkim’ konulu bir 
panel düzenlemiştir. Geniş bir 
katılımla gerçekleşen ve yazılı, 
görsel ve elektronik medyanın büyük 
ilgi gösterdiği bu Panel’de 2011 yılının 
Nisan ayında yürürlüğe giren 6222 
Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerinin 
sporun tüm paydaşları için getirdiği 
yenilikler panelde tüm yönleriyle 
ele alınmış, spor müsabakalarında 
şiddetin önlenmesinin sadece 
alınacak güvenlik tedbirleri ile 
mümkün olamayacağı vurgulanmış 
ve bu konuda eğitimin önemine 
dikkat çekilmiştir.

Turgut Atakol Salonu’nda iki oturum 
halinde gerçekleşen panelin 
‘Sporda Müsabaka Güvenliği’ ile 
ilgili ilk oturumunda, Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) E-Bilet Proje 
Sorumlusu Kemal Hacıoğlu’nun 
‘E-Bilet Uygulaması ve Etkileri’, 
TFF Temsilciler Kurulu Başkanı 

Abdurrahman Arıcı’nın ‘Müsabaka 
Güvenliği’, İstanbul Cumhuriyet 
Savcısı Taner Tabel’in ‘Seyirden 
Yasaklanma ve Uygulama’, Spor 
Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı 
ve TMOK Spor Hukuku Komisyonu 
Üyesi Av. Alpay Köse’nin ‘Güvenlik 
Tedbirlerinin Şiddeti Önlemede 
Etkisi’ başlıklı konuşmaları ilgiyle 
izlenmiştir. ‘Sporda Tahkim’ 
konulu ikinci oturumda ise, 
Spor Genel Müdürlüğü 1. Hukuk 
Müşaviri Vekili Cafer Geyik 
‘Spor Genel Müdürlüğü Tahkim 
Kurulu Yargılaması’, TFF Tahkim 
Kurulu Başkanı, Spor Hukuku 
Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve 
TMOK Spor Hukuku Komisyonu 
Üyesi Av. Engin Tuzcuoğlu ‘TFF 
Tahkim Kurulu Yargılaması’ 
başlıklı konuşmalarında değerli 
bilgiler aktarmışlardır. Paneldeki 
konuşmalar TMOK’un ‘Spor 
Hukukunda Güncel Gelişmeler ve 
Sorunlar VII’ serisi kapsamında 
‘Sporda Müsabaka Güvenliği ve 
Tahkim’ başlığıyla kitap olarak 
yayınlanmaktadır.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Turgut Atakol Toplantı Salonu 
Olimpiyatevi 4. Kısım Sonu Ataköy, İstanbul

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Turgut Atakol Toplantı Salonu 
Olimpiyatevi 4. Kısım Sonu Ataköy, İstanbul

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER ve SORUNLAR - VII

SPORDA 
MÜSABAKA 
GÜVENLİĞİ VE 
TAHKİM

21 KASIM 2015
CUMARTESİ
10:00-13:00

21 KASIM 2015
CUMARTESİ
10:00-13:00

PROGRAM
10.00,  Açılış

I. OTURUM
SPORDA E-BİLET UYGULAMASI VE 

MÜSABAKA GÜVENLİĞİ

Av. Türker ARSLAN
Oturum Başkanı, CAS Hakemi, TMOK Başkan Vekili,

Spor Hukuku Komisyonu Başkanı,  
Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Başkanı

KONUŞMACILAR
10.10-10.30

E-Bilet Uygulaması - Etkileri
Kemal HACIOĞLU

10.30-10.50
Müsabaka Güvenliği

Abdurrahman ARICI

10.50-11.00
Seyirden Yasaklanma ve Uygulama

Taner TABEL

11.00-11.30
Güvenlik Tedbirlerinin Şiddeti Önlemede Etkisi

Av. Alpay KÖSE

11.30-11.50, Soru-Cevap

11.50-12.00, Ara

II. OTURUM
SPORDA TAHKİM

Prof.Dr. Haluk BURCUOĞLU
Oturum Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fak. Em. Ögr. Üyesi

TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi

KONUŞMACILAR

12.00-12.20
SGM Tahkim Kurulu Yargılaması

Cafer GEYİK

12.20-12.40
TFF Tahkim Kurulu Yargılaması

Av. Engin TUZCUOĞLU

12.40-13.00, Soru-Cevap

13.00, Kapanış

PROGRAM
10.00,  Açılış

I. OTURUM
SPORDA E-BİLET UYGULAMASI VE 

MÜSABAKA GÜVENLİĞİ

Av. Türker ARSLAN
Oturum Başkanı, CAS Hakemi, TMOK Başkan Vekili,

Spor Hukuku Komisyonu Başkanı,  
Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Başkanı

KONUŞMACILAR
10.10-10.30

E-Bilet Uygulaması - Etkileri
Kemal HACIOĞLU

10.30-10.50
Müsabaka Güvenliği

Abdurrahman ARICI

10.50-11.00
Seyirden Yasaklanma ve Uygulama

Taner TABEL

11.00-11.30
Güvenlik Tedbirlerinin Şiddeti Önlemede Etkisi

Av. Alpay KÖSE

11.30-11.50, Soru-Cevap

11.50-12.00, Ara

II. OTURUM
SPORDA TAHKİM

Prof.Dr. Haluk BURCUOĞLU
Oturum Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fak. Em. Ögr. Üyesi

TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi

KONUŞMACILAR

12.00-12.20
SGM Tahkim Kurulu Yargılaması

Cafer GEYİK

12.20-12.40
TFF Tahkim Kurulu Yargılaması

Av. Engin TUZCUOĞLU

12.40-13.00, Soru-Cevap

13.00, Kapanış
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Olimpik Tırmanış

TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 
Komisyonu’nun işbirliği ile gerçekleşen 
9. Olimpik Tırmanış, 24-28 Haziran 
2015 tarihleri arasında Orta Toroslar’da 
Bolkar Dağları’nda düzenlenmiştir. 

Çek Cumhuriyeti’nden gelen doğa 
sporcusu ve spor bilimci Ivo Jirasek 
eşliğinde yapılan ve Hacettepe 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Gıyasettin 
Demirhan’ın öncülük ettiği etkinliğin 
konusu ‘Spor, Olimpizm ve Dostluk’ 
olarak belirlenmiştir.

Program, önceki yıllarda genellikle bir 
gün tırmanış, bir gün seminer olarak 

gerçekleşirken, Çek spor bilimcisi Ivo 
Jirasek’in önerisiyle tartışmalar bu kez 
tırmanış esnasında verilen molalarda 
yapılmış ve değişik bir atmosfer 
yaratılmıştır. Üç bin metrenin üzerinde 
beş zirve çıkışı yapılan tırmanışta her 
doruğa Olimpiyat Bayrağı dikilmiştir.

9. Olimpik Tırmanış’a, Gıyasettin 
Demirhan (Hacettepe Üniversitesi), 
Ivo Jirasek (Çek Cumhuriyeti), Sinan 
Yıldırım (Hacettepe Üniversitesi), Emre 
Bilgin (Hacettepe Üniversitesi), Özgür 
Yaşar Akyar (Hacettepe Üniversitesi), 
Alper Yıldız (ODTÜ) ve Fatih Büyükkol 
(Kocaeli Üniversitesi) katılmışlardır.

Sporda İyi Yönetişim Uygulamalarının 
Desteklenmesi (SIGGS) Projesi

TMOK 2015 yılı içerisinde Avrupa 
Konseyi’nin Erasmus + Sports 
programı kapsamında Avrupa 
Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) 
tarafından yürütülen ‘Sporda 
İyi Yönetişim Uygulamalarının 
Desteklenmesi Projesi‘ (SIGGS - 
Support the Implementation of Good 
Governance in Sport) içinde yer 
almıştır.

EOC’nin Avrupa Birliği Bürosu 
(EU Office) önderliğinde 11 
partnerin yer aldığı ve Aralık 
2016 tarihine kadar sürecek olan 
SIGGS Projesi, IOC tarafından da 
desteklenmektedir. Partnerler; 
Türkiye, Hollanda, Slovenya, 
Lüksemburg, Litvanya, Portekiz, 
Belçika ve Almanya Milli Olimpiyat 
Komiteleri, European Observatoire 
of Sport and Employment (EOSE), 
Führungs -Akademie des Deutscher 
Olympischer Sportbund ve Louvain 
Katolik Üniversitesi (UCL)’nden 
oluşmaktadır.

Proje’nin hedefi, yönetimlerin karar 
almalarından uygulamaya kadar 
geçen süreçte, yönetenle sürece 
dahil olan veya süreçten etkilenen 
tüm paydaşların karşılıklı iletişim 
içinde, açıklık, şeffaflık, sorumluluk, 
katılımcılık, etkileşim ve hesap 
verebilirlik kültürünün hakim olduğu 
bir yönetim anlayışı sağlanmasına 
katkıda bulunmaktır. Proje ile katılımcı 
ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri 
(MOK) ve ulusal spor federasyonları 
(USF) vb sporla ilgili kurumlarının 
AB ve IOC tarafından tanımlanmış 
iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda 
yönetişim güçlerinin artırılması 
hedeflenmektedir. Proje, aynı 
zamanda, IOC’nin Olimpik Gündem 
2020’nin hayata geçirilmesine de katkı 
sağlamaktadır.

Proje kapsamında ilk olarak, MOK 
ve USF’ların kullanımına yönelik, 
kurumların hali hazır durumlarının 
tespiti için bir ‘Özdeğerlendirme 
Aracı’ üretilmiştir. TMOK’un kendisi 

ve TMOK girişimleri sonucunda 
atıcılık, tenis, yelken, yüzme, okçuluk, 
cimnastik, atletizm, kızak, voleybol, 
kano, kürek, basketbol, judo, hokey, 
halter, taekwondo, binicilik, eskrim, 
hentbol, kayak, boks, golf, bisiklet, 
badminton ve güreş federasyonlarımız 
Özdeğerlendirme Aracı’nı doldurarak 
Proje Yönetimi’ne göndermiştir. 

Proje Yönetimince bilgisayar 
ortamında yapılacak analiz 
ve değerlendirmelerin amacı, 
proje paydaşı MOK ve USF’lere 
geleceğe yönelik rehberlik hizmeti 
sağlayabilmektir. Şubat 2106 ayında 
Yarı-dönem Konferansı yapılacak 
olan Projenin bu tarihten sonraki 
aşamalarında her bir MOK ve USF’na 
uyarlanmış ‘Eylem Planı’ adı verilen 
‘Eğitim Araçları’ oluşturulacak ve 
bilahare iyi yönetişim ilkelerinin 
MOK ve USF’nda uygulanmasını 
sağlamak üzere her ülkede ilgili 
kurumlara yönelik ‘Eğitim Toplantıları’ 
gerçekleştirecektir.
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Yayınlar, Web Sitesi, Sosyal Medya, Kütüphane

TMOK iletişime ayrı bir önem 
vermekte, harekete geçirdiği çoklu 
iletişim kanalları ile üyelerini, 
paydaşlarını ve kamuoyunu 
bilgilendirmeye özen göstermektedir.
Kurumsal İnternet sitemizde 
TMOK’un faaliyetleri, Olimpiyat 
Oyunları tarihi, Avrupa Olimpik 
Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri (EYOF) 
ve Akdeniz Oyunları tarihi, Olimpiyat 
Oyunları’na katılan sporcularımızın 
sonuçları, etkinlik takvimi, fotoğraf 
galerisi, ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonlarının linkleri yer 
almaktadır.

İnternet sitemiz bu dönemde sadece 
tasarım olarak değil, içerik olarak da 
yenilenmiş, daha zengin ve dinamik 
bir kimliğe kavuşturulmuştur. 
Ağırlıklı olarak sportif etkinlikler ve 
sporcu tanıtımlarını içeren haber ve 

röportajlara ek olarak zengin görsel 
ve verilerle desteklenen yeni sitemiz, 
dinamik içerik yönetimi sayesinde 
ziyaretçilerin aradıkları bilgilere 
daha çabuk ulaşmalarına imkan 
sağlamaktadır.

Mobil cihazlarla da uyumlu olarak 
tasarlanan web sitesi, sosyal medya 
entegrasyonuyla modern ve kolay 
kullanılabilir bir interaktif kimliğe, 
haber ve bilgilere Twitter üzerinden 
erişim için kullanımı kolaylaştıran 
paylaşım kutularına sahip konuma 
getirilmektedir. TMOK’un Youtube 
hesabından paylaşılan videolara 
kullanıcıların daha hızlı ve kısa yoldan 
erişebilmesi, böylece daha çok kişinin 
videolara ulaşması adına yeni bir 
bölüm ve digital dünyada kullanıcı 
sayısı hızla artan ve çok önemli bir 
sosyal medya aracı olan Instagram 

sayfamıza ulaşım için yeni linkler 
oluşturulmakta, Türkçe ve İngilizce 
sayfalar birbirleri ile daha senkronize 
olarak düzenlenmektedir.
Sitemizi daha aktif bir hale 
getirmek için kullanıcıların hızlı 
erişimini sağlayabilecek teknik 
ve görsel zenginlikler sitenin ana 
temasına uygulanmakta, sitemizin 
kullanılabilirliği kolaylaştırılmaktadır. 
Ziyaretçinin kolay ve hızlı olarak 
kullanabileceği şekilde tasarlanmış 
bir site oluşturmak, sosyal medya 
hesapları ile senkronize ve çok daha 
fazla kullanıcının takip edebilmesini 
sağlayacak güçlü bir yapıya 
kavuşmak amaçlanmıştır. Bu sayede 
TMOK resmi sitesine çok daha 
yüksek sayıda ziyaretçinin erişimi 
sağlanması ve sosyal medyada 
ciddi etkileşim ve geri dönüşler 
beklenmektedir.

Olimpiyat Dünyası
Olympic World

 Mayıs   May 2014  Sayı   Issue 53

Sochi’de Rüya Gibi Bir Olimpiyat 

A Dreamlike Olympics in Sochi

Sporun Liderleri Belek’te Buluştu 

The Sports Leaders Gathered in Belek

2013’e Fair Play ile Damga Vuranlar 

Those Leaving Their Mark in 2013 with Fair Play

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 50. Onur Yılı 

50 th Honours Year of the Presidential Cycling Tour of 

Turkey 
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TMOK’un sosyal medya hesapları 
olan ‘Facebook’, ‘Instagram’, ‘Twitter’ 
ve ‘Youtube’ da takipçi sayıları ve 
etkileşim oranlarında 2015 yılında çok 
büyük artış gözlemlenmiştir. Sporcular 
ve federasyonlar gibi paydaşlarımız 
TMOK sosyal medya hesaplarını 
daha çok takip etmeye ve etkileşim 
içerisine girmeye başlamışlardır. 
TMOK hesaplarının takipçi sayıları 
Facebook’ta 58.000, Twitter’da 1.435, 
Instagram’da 640’a ulaşmıştır. Sosyal 
medya hesaplarımız üzerinden 
günlük paylaşımlarda bulunmaya 
devam edilmektedir. TMOK internet 
sitesine eklenen haberler, bilgiler, 
duyurular ve fotoğraflar sosyal medya 
hesaplarımızdan da en hızlı şekilde 
duyurulmaktadır. TMOK’un sosyal 
medya hesaplarında sporcularımız 
ve katıldıkları turnuvalar ile ilgili 
günlük bilgilere yer verilmekte, 
yapılan paylaşımlarda sporcular ve 
bağlı bulundukları federasyonları ile 
etkileşime geçilmektedir. Takipçilerin, 
sporcular ile ilgili paylaşımlara daha 
fazla ilgi gösterdiği tespit edilmiştir. 
Bu verilere uygun olarak iletişimi daha 
da güçlendirmek adına Lillehammer 
2016 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’na 
ve Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’na 
katılacak sporcularımızla birebir 
görüşülüp röportaj çekimleri 
yapılmış, bu videolar sosyal medya 
hesaplarımızdan yayınlanmaya 
başlanmıştır.

TMOK faaliyetleri ve ülke sporumuzla 
ilgili önemli olayları ulusal ve 
uluslararası Olimpik spor çevrelerine 
aktarmak amacıyla Komitemizin 1995 
yılından beri resmi yayın organı olan 
Olimpiyat Dünyası dergisinin 55. ve 
56. sayıları 2015 yılı içerisinde zengin 
içeriklerle Türkçe ve İngilizce olarak 
yayınlanmıştır. Dergi; yurt içinde 
TMOK üyelerine ve sporumuzun tüm 
paydaşlarına, yurt dışında ise IOC ve 

EOC yönetimlerine, IOC üyelerine, 
uluslararası spor federasyonlarına 
ve tüm ülkelerin Milli Olimpiyat 
Komitelerine gönderilmiştir. Ayrıca, 
Mayıs ve Aralık aylarında çıkarılan 
haber bültenleri ile de TMOK üyelerine 
bilgi aktarımında bulunulmuştur.

Spor dalları, spor felsefesi, psikolojisi, 
hukuku, sağlığı, tarihi gibi konuları 
içeren kitaplar, basılı ve süreli 
yayınlarımız, Olimpiyat Oyunları 
adaylıkları için hazırlanmış dosyalar, 
Cumhuriyet öncesi dönemlere ait basılı 
bazı değerli eserler, fotoğraf arşivi 
ve filateli bölümü ile Türkiye’nin ve 
bölgenin tek Olimpik spor bilgi merkezi 
olan ‘Olimpiyat ve Spor Kütüphanesi’, 
10 bin kitap, CD ve dokümanlarla 
öğrencilere, öğretmenlere, 
araştırmacılara hizmet vermeyi 
sürdürmektedir. Kütüphanemiz, web 
ortamında da Olimpiyat Dünyası 
dergisinin tüm sayıları ile TMOK 
yayınlarına, spor kitaplarına ve Olimpik 
faaliyetlerin video görüntülerine 
erişilebilirlik sağlamaktadır.
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TMOK web sitesi ve sosyal medya adresleri
Web http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr, http://www.turkishnoc.org
Facebook http://www.facebook.com/TurkiyeMilliOlimpiyatKomitesi,
Twitter http://twitter.com/TMOK_Olimpiyat, http://twitter.com/TOC_Olympic
YouTube http://www.youtube.com/user/olimpiyatkomitesi
Instagram https://instagram.com/tmok_olimpiyat
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Kurumsal Yapılanma

TMOK’un Kasım 2014 tarihi itibari 
ile başlayan kurumsal yapılanma 
çalışmaları, uzman danışmanlık desteği 
ile uygulamalara ağırlık verilerek 
devam etmektedir.

TMOK’ta kurumsal yapılanma 
kapsamında ele alınan ve kurumun 
daha sağlıklı bir şekilde büyüyerek 
etkili yönetilmesi için sürdürülen 
çalışmalar; kurumsal stratejilere uygun 
etkili bir yönetim sistemi kurarak 
sistemi sürdürülebilir kılmak, doğru 
bir süreç yönetimi tesis ederek verilen 
hizmetlerin iyileştirilmesini mümkün 
kılmak ve organizasyon yapısında 
kadroları belirleyerek görev tanımlarını 

yapmak, insan kaynakları çalışma 
kural ve yöntemlerini belirleyerek 
insan kaynakları verimliliğini artırmak 
amacını gütmektedir.

2015 yılı çalışmalarında Organizasyon 
Yapısı, İnsan Kaynakları Yapısı ve İdari 
İşlemler alanlarında yoğunlaşılmıştır. 
Organizasyon Yapısı alanında 
organizasyon şeması ve görev 
tanımları belirlenerek tüm personele 
dağıtılmıştır. İnsan Kaynakları Yapısı 
ele alınarak İnsan Kaynakları El Kitabı, 
işe alım ve işten ayrılma, eğitim, izin, 
disiplin, seyahat ve avans yönergeleri 
ile, bu yönergelerle ilgili talimat 
ve formlar hazırlanmış, yürürlüğe 

konularak uygulamaya başlanmıştır. 
İdari İşlemler alanında hukuki işlemler, 
bütçe, satın alma, toplantı yönetimi, 
kütüphane kullanım vb idari yönergeler 
ve bunlara ait talimatlar hazırlanmış ve 
uygulamaya başlanmıştır.

Kurumsal yapılanma faaliyetimiz, 
süreçlerin tanımlanması ve 
performanslarının izlenmesi 
amacı ile süreç odaklı yönetim 
sistemi, insan kaynaklarının eğitim 
ihtiyaçlarının tespiti ve bireysel 
yetkinliklerin artırılmasına yönelik 
eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile 
performans yönetimi çalışmaları ile 
sürdürülmektedir.
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Sponsorluk Sözleşmeleri

Koç Holding 2014 yılından bu yana 
TMOK’un ilk Ulusal Ana Sponsoru 
olarak Türkiye’de Olimpik ruhun 
gelişmesi, Türk toplumunun spora 
erişim imkânlarının ve ulusal 
sportif başarılarının artırılmasına 
yönelik çalışmalarına katkıda 
bulunmaktadır. Sporun temelini 
oluşturan bedensel ve ahlaki 
nitelikleri geliştiren eğitime ve 
spor marifetiyle barışçıl ortamların 
yaratılması çabalarına katkıda 
bulunan TMOK ile, bilhassa eğitim, 
sağlık, kültür sanat, çevre ve 
spor alanlarında önemli sosyal 
sorumluluk projelerini hayata 
geçiren ve katkıda bulunduğu 
projelerin toplumsal anlamda 
fayda üretmelerine, kalıcı yarar 
sağlamalarına özen gösteren Koç 
Holding arasında bir amaç birliği 
mevcuttur. Bu nedenle TMOK; 
Olimpik Hareket’in değerlerini 
tanıtmak ve topluma Olimpizm 
ruhunu aşılamak amacıyla çıkmış 
olduğu yolda, bugüne dek kendi 
şirketler topluluğu içinde ve 
sporda başkaca birçok ilham veren 
projeye öncülük etmiş Koç Holding 
işbirliğine özel önem vermektedir. 
Koç Holding ayrıca, TMOK’un spor 
seven bir nesil yetiştirmek amacıyla 
çocuklara ve gençlere yönelik olarak 
sürdürdüğü Spor Kültürü ve Olimpik 
Eğitim Projesi ve Olimpik Gün 
projelerinin de ana sponsorudur. 
Sporun ülkemizde bir yaşam 
biçimine dönüşmesi ve Olimpik 
ruhun yayılması için Koç Holding’in 
sağladığı imkanların, gelecekte 
genç nesillere spor alanında önemli 
başarılar getireceği şüphesizdir.

Kurumsal Sponsorumuz Samsung 
Electronics Türkiye, TMOK ile 10 
senedir süregelen işbirliğini 2014 
yılından bu yana Samsung Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın İsim 
Sponsoru olarak da sürdürmektedir. 
Her yıl artan sayıda yerli yabancı 
yüzücünün katıldığı bu geleneksel 
yarış yurtdışında da büyük ilgiyle 
takip edilmektedir. Samsung’un isim 
hakkını almasıyla daha da çok ilgi 
gören yarış, TMOK’un ‘Herkes için 
Spor’ temasında gerçekleştirdiği ve 
önemi giderek artan uluslararası bir 
organizasyondur.

‘Olimpik Anneler’ projesi ile TMOK 
sponsorları arasında yer alan 
Procter&Gamble Türkiye (P&G), 
ülke çapında çocukların spora 
yönlendirilmesi için farkındalık 
ve bilinç oluşturma amacıyla 
çalışmalarına 2015 yılında yoğunluk 
vermiştir. Gerçekleştirilen basın 
toplantısı sonrasında, yıl boyunca 
TMOK yetkililerinin de katıldığı birçok 
şehir ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
Valiliklere yapılan bu ziyaretler 
sonucu, şehirlerin sporla ilgili 
ihtiyaçları ortaya çıkarılmış ve Olimpik 
Anneler hareketi Türkiye’de yayılmaya 
başlamıştır.

Yapılan araştırmalar, yeni nesillerin 
fiziksel hareketsizliği ve bunun sonucu 
olarak çocuklarımızın bizlerden beş 
yıl daha az yaşama tehdidi altında 
kaldıklarını ortaya çıkartmıştır. Bu 
durumu düzeltmeyi, çocuklarımızı 
hareket etmeye alıştırmayı ve bunu 
yaşamlarının bir parçası haline 
getirmeyi amaçlayan TMOK, Nike 
Türkiye ile işbirliği içerisinde ‘Aktif 

Çocuklar’ projesini hayata geçirerek 
5 ilkokulda uygulamaya koymuştur. 
Belli bir spor branşına bağlı kalmadan 
çocukları hareket etmeye alıştırmak 
ve sevdirmeyi amaçlayan proje, 
belirlenen devlet okullarında hafta 
sonları gerçekleşmektedir. Dünyada 
beş ülkede gerçekleşen bu projenin, 
Nike Türkiye’nin sponsorluğu ile her 
yıl daha fazla sayıda okula ve çocuğa 
ulaşması hedeflenmektedir.

TMOK’un dar gelirli ailelerin spor 
yapma imkânından yoksun çocuk ve 
gençlerine spor yaptırmak amacıyla 
1996 yılından beri uygulamakta 
olduğu Ücretsiz Spor Okulları 
(ÜSO), 7-15 yaş grubu çocuklara 
yönelik olarak basketbol, voleybol 
ve eğlenceli atletizm branşlarında 
faaliyet gösteren bir projedir. ÜSO 
Projesi 2015-2016 eğitim-öğretim 
dönemi boyunca Coca-Cola 
Türkiye’nin desteği ile İstanbul’da iki 
okul ve bir özel grup, Sakarya, Kocaeli 
ve Van’da birer olmak üzere toplam 5 
okulda sürdürülmektedir.

Ana Sponsorumuz Koç Holding, 
‘Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ 
İsim Sponsoru Samsung Electronics 
Türkiye, ‘Olimpik Anneler’ Proje 
Sponsoru Procter&Gamble Türkiye, 
‘Aktif Çocuklar’ Proje Sponsoru 
Nike, ‘Ücretsiz Spor Okulları’ 
Proje Sponsoru Coca Cola gibi 
sponsorlarımızın yanında, ulaşım ve 
lojistik alanlarında Destekçilerimiz BP 
ve Hyundai’nin katkıları Komitemize 
güç katmakta, Türk sporuna 
vermekte olduğumuz hizmetlerimizin 
yaygınlaştırılıp gelişmesine imkan 
sağlamaktadır.

SponsorAna Sponsor Destekleyenler Proje Sponsorları
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Ödüller

2014 yılında yenilenen Tüzüğümüzün 
19. Maddesi, N. bendi uyarınca TMOK’ta 
15 yılını dolduran üyelerimiz gümüş, 
25 yılını dolduran üyelerimiz altın rozet 
almaya hak kazanmaktadır. TMOK’ta 
2015 yılı itibariyle 25 yılını dolduran 146 
üyemize Altın, 15 yılını dolduran 215 
üyemize Gümüş Rozetleri ile hizmet ve 
onur belgeleri hazırlanmış ve takdim 
törenleri planlanmıştır. İstanbul ve 
çevresinde ikamet eden üyelerimiz için 
tören 5 Ocak 2016 tarihinde, Ankara 
ve İzmir’deki törenler 20 ve 21 Şubat 
tarihlerinde yapılmıştır.

TMOK, Türk sporuna üstün hizmet 
gösteren ve değerli katkıları olan 
isimleri ‘Türk Sporuna Hizmet Ödülü’ 
ile onurlandırmaktadır. Bu kapsamda, 
2015 Türk Sporuna Hizmet Ödülüne 
Türk sporuna uzun yıllardır çok değerli 
katkılarda bulunmakta olan Enka Vakfı 
Başkanı ve Enka Şirketleri Onursal 
Başkanı Şarık Tara layık görülmüş 
ve 5 Ocak tarihinde Olimpiyatevi’nde 
düzenlenen törende ödülü Tara’ya 
TMOK Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener 
tarafından takdim edilmiştir.

TMOK, IOC tarafından 5 kıtada 
kadınların sporun her alanında 
gelişmelerini desteklemek, kadın ve 
kız çocuklarının spor veya fiziksel 
aktivitelere katılım olanağı sağlamak, 
kadınları spor kuruluşlarında 
yönetici ve liderlik pozisyonları için 
desteklemek veya onları bu yönde 
yetiştirmek amacıyla öncülük eden ve 
örnek olan kişi ve kurumlara verilen 
IOC Kadınlar ve Spor Ödülü için 1992 
Barcelona Olimpiyat Oyunları’nda 
judo branşında bronz madalya alarak 
Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’nda 
madalya kazanan ilk kadın sporcusu 
ünvanına sahip ve halen Ümit Bayanlar 
Milli Takımı Sorumlu Antrenörü olan 
Hülya Şenyurt Gebeş’i, Türkiye Judo 
Federasyonu’nun önerisiyle Türkiye’yi 

temsilen IOC’ye aday göstermiştir. “IOC 
2015 Kadınlar ve Spor” ödülüne layık 
bulunan Hülya Şenyurt Gebeş’e ödülü 5 
Ocak’ta yapılan törende TMOK Başkanı 
Prof.Dr. Uğur Erdener tarafından 
verilmiştir.

2003-2013 yılları arasında 10 yıl süreyle 
TMOK Yüksek Danışma ve Disiplin 
Kurulu Başkanı ve Konsey Üyesi 
olarak görev yapan Özcan Mutlugil’e 
TMOK Yönetim Kurulu tarafından ‘Onur 
Ödülü’ verilmiştir. Mutlugil’in ödülü 
TMOK Yönetim Kurulu adına Başkan 
Yardımcısı Nihat Usta, Genel Sekreter 
Neşe Gündoğan, Sayman Üye Oktar 
Tertemiz ve Bilal Porsun’un katıldığı bir 
törenle sunulmuştur. Mutlugil maalesef 
ödülünü aldıktan kısa süre sonra vefat 
etmiştir.

Türkiye’nin yaşayan en eski Olimpik 
sporcusu ve Komitemizin 122 sicil sayılı 
üyesi Talat Tunçalp, sporumuza olan 
önemli katkıları nedeniyle 2015 yılında 
TMOK Onur Ödülü’ne layık görülmüştür. 
Değerli spor insanı Tunçalp’e ödülünü 
kendisini evinde ziyaret eden TMOK 
Yönetim Kurulu Üyeleri Oktar Tertemiz 
ve Sema Kasapoğlu vermişlerdir.

IOC Başkanı Thomas Bach tarafından 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne 
gönderilen Kutlama Mektubu ve 
Özel Ödül, 28 Mart Cumartesi günü 
Olimpiyatevi’nde düzenlenen TMOK 
Olağan Mali Genel Kurulu’nda IOC 
Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK Başkanı 
Prof. Dr. Uğur Erdener tarafından 
Gökçe’ye takdim edilmiştir.
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DOPİNGLE MÜCADELE

TÜRKİYE 
DOPİNGLE MÜCADELE 
KOMİSYONU
TURKISH ANTI-DOPING
COMMISSION
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Dopingle Mücadele Çalışmaları

TMOK ile Spor Genel Müdürlüğü 
(SGM) arasında 24 Mayıs 2011 
tarihinde imzalanan bir Protokolle 
Türkiye’de dopingle mücadelenin 
kurumsallaştırılması ve etkin 
olarak yürütülmesi yolunda 
öncülük edilmiştir. 2015 yılı 
içerisinde dokuz toplantı yapan 
Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonun’un (TDMK) 
gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda 
başlıklar halinde yer almaktadır.

2015 Yılı Doping  
Kontrol Faaliyetleri

‘Türkiye Dopingle Mücadele 
Talimatı’na uygun olarak ulusal 
müsabakalarda 2.021 müsabaka 
içi ve 463 müsabaka dışı toplam 
2.484 idrar örneği, 144 müsabaka 
içi ve 78 müsabaka dışı toplam 222 
kan örneği olmak üzere, toplam 
2.706 doping kontrolü yapılmıştır.

Ayrıca uluslararası 
müsabakalarda, ilgili ulusal 
federasyonların talebiyle, WADA ve 
ilgili uluslararası federasyonların 
dopingle mücadele mevzuatına 
uygun olarak 314 müsabaka içi 
ve 24 müsabaka dışı toplam 338 
doping kontrolü yapılmıştır.

2015 Yılı Dopingle Mücadele  
Kural İhlalleri

Bu raporun hazırlanma 
aşamasında; Türkiye Atletizm 
Federasyonu’ndan 3, Türkiye 
Güreş Federasyonu’ndan 
2, Türkiye Taekwondo 
Federasyonu’ndan 1, Türkiye 
Vücut Geliştirme ve Fitness 
Federasyonu’ndan 20, Türkiye 
Boks Federasyonu’ndan 
1, Türkiye Hentbol 
Federasyonu’ndan 1, Türkiye 
Voleybol Federasyonu’ndan 
1, Türkiye Atıcılık ve Avcılık 

Federasyonu’ndan 1, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu’ndan 2, Türkiye Muay 
Thai Federasyonu’ndan 4 ve Türkiye 
Karate Federasyonu’ndan 1 olmak 
üzere toplam 37 sporcunun doping 
kontrol örneklerinde yasaklı madde 
ya da maddeler tespit edilmiştir.

Ayrıca Türkiye Vücut Geliştirme 
ve Fitness Federasyonu’ndan 1, 
Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan 
2 olmak üzere, toplam 
3sporcunun ‘Türkiye Dopingle 
Mücadele Kuralları’na aykırı 
davrandıkları tespit edilmiştir. 
Yukarıda bahsi geçen 40 sporcu 
ile ilgili yasal süreçlerin takip 
edilmesi konusunda ilgili ulusal 
federasyonlara yazılı bildirim 
yapılmış, ayrıca WADA ve ilgili 
uluslararası federasyonlara da 
talimatlar gereği bilgi verilmiştir.

2015 Yılı Tahkim İtiraz Başvuruları

Komisyonumuz tarafından, Türkiye 
Güreş Federasyonu’ndan 4, 
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness 
Federasyonu’ndan 3, Türkiye Atletizm 
Federasyonu’ndan 3, Türkiye Muay 
Thai Federasyonu’ndan 3, Türkiye 
Karate Federasyonu’ndan 1, Türkiye 
Tenis Federasyonu’ndan 1, Türkiye 
Bisiklet Federasyonu’ndan 1, Türkiye 
Boks Federasyonu’ndan 2, Türkiye 
Voleybol Federasyonu’ndan 1 ve 
Türkiye Triatlon Federasyonu’ndan 2 
olmak üzere, toplam 21 sporcu için 
Tahkim Kurulu’na itiraz başvurusu 
yapılmıştır. Yapılan başvurulardan 
15’inde itirazlar Tahkim Kurulu 
tarafından yerinde görülmüş ve bu 
sporcuların cezaları artırılmıştır. Halen 
Tahkim Kurulu’nda incelenmekte olan 
6 adet itirazımız bulunmaktadır.
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Eğitim Faaliyetleri

Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 2015 yılında 21 dopingle mücadele eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir.

No Tarih Toplantının Adı Yer

1 10.01.2015 Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Spor Hukuku Eğitim Programı Dopingle 
Mücadele Eğitim Semineri İstanbul

2 14.01.2015 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 52. Yıl Sporun Zirvesi Semineri “Dopingle Mücadele 
Paneli” Antalya

3 17.01.2015 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Çanakkale

4 7.02.2015 Atletizm Federasyonu Dopingle Mücadele Eğitim Semineri İstanbul

5 17.02.2015 Galatasaray Spor Kulübü Dopingle Mücadele Eğitim Semineri İstanbul

6 13.02.2015 Güreş ve Boks Eryaman Milli Takım Kampları Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Ankara

7 17.03.2015 Güreş Milli Takım Kampı Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Kahramanmaraş

8 19.03.2015 Güreş, Halter ve Atletizm Kampları Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Gaziantep

9 27.03.2015 Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Samsun

10 15.08.2015 
16.08.2015 Anti – Doping Athlete Outreach Program in Volleyball Women’s U23 World Championship Ankara

11 28.10.2015 Yüzme Federasyonu Antrenörlük Gelişim Semineri İstanbul

12 14.11.2015 Sutopu Federasyonu Dopingle Mücadele Eğitim Semineri İstanbul

13 20.11.2015 IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitim Programı Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Ankara

14 23.11.2015 Bocce Federasyonu Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Ankara

15 27.11.2015 IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitim Programı Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Çanakkale

16 11.12.2015 IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitim Programı Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Elazığ

17 13.12.2015 Turgut Özal Üniversitesi Beslenme Uzmanlarına Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Ankara

18 17.12.2015 Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Ankara

19 18.12.2015 Halter Federasyonu Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Antalya

20 18.12.2015 Atletizm Federasyonu Dopingle Mücadele Eğitim Semineri Ankara

21 24.12.2015 Okçuluk Federasyonu ve Eskrim Federasyonu Milli Takım Kampları Dopingle Mücadele 
Eğitim Semineri Ankara

23-26 Nisan tarihleri arasında ‘Doping Kontrol Görevliliği’ ve ‘Dopingle Mücadele Eğitmenliği’ kursu düzenlenmiş, katılan 
49 kişiden 46’sı kursu başarıyla tamamlamıştır. TDMK tarafından hazırlanan internet tabanlı ‘Dopingle Mücadele Çevrimiçi 
Eğitim Programı’ başlatılmış ve 1.586 katılımcının programı kullanmaları ve eğitim almaları sağlanmıştır.
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Ulusal Kuruluşlarla İlişkiler

Komisyon, WADA tarafından Mayıs 
ayında akredite edilen Hacettepe 
Doping Kontrol Merkezi yetkilileri ile 
akreditasyon öncesinde ve sonrasında 
bir araya gelmiş, yürütülecek çalışma 
programının tespitini karşılıklı olarak 
belirleyerek ana çalışma hatları 
üzerinde uzlaşılmış ve bu durum bir 
protokol ile somutlaştırılmıştır.

2015 yılı içerisinde Komisyona yönetim 
danışmanlığı hizmeti veren bir firma ile 
kurumsallaşma süreci sürdürülmüş, 
kuruluşun yapısı ve süreçler ile 
ilgili taslaklar oluşturulmuş, insan 
kaynakları, süreç yönetimi ve 
yapılanma konularında destek 
alınmıştır. Bu bağlamda uluslararası 
kurallara uygun bir işleyişe sahip 
kurum yapısı oluşturularak, ISO-
9001 standartlarının gerekliliklerinin 
sağlandığı bir kurum olarak faaliyet 
göstermek adına gerekli çalışmalar 
yürütülmektedir.

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
(TDMK), Ulusal Dopingle Mücadele 
Kuruluşları Birliği’ne (INADO) üye 

olmuş ve Mart 2015’te olağan genel 
kurul toplantısında temsil edilmiştir.

TDMK, WADA ve Norveç Dopingle 
Mücadele Kuruluşu (AND) arasında 
bu yılın birinci çeyreğinde prensip 
anlaşmasına varılan işbirliği projesinin 
ilk ayağı olan işbirliği protokolünün 
imzalanması ve proje planının 
belirlendiği toplantı 15-16 Nisan 
tarihlerinde merkezde yapılmıştır. 
Ayrıca, 17 Nisan tarihinde WADA’yı 
temsilen Rob Koehler, Gençlik ve 
Spor Bakanlığını temsilen Müsteşar 
Yardımcısı İbrahim Özekinci, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu’nu 
temsilen Başkan Av. Türker Arslan 
ve Norveç Dopingle Mücadele 
Kuruluşu’nu temsilen Rune 
Andersen’in katılımıyla işbirliği 
projesi imza töreni gerçekleşmiştir. 
Proje kapsamındaki çalışmalar, 
belirlenmiş olan takvim doğrultusunda 
sürdürülmektedir.

Uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler 
kapsamında, UNESCO, Avrupa 
Konseyi, WADA, CAHAMA (Ad Hoc 
European Committee for the World 
Anti-Doping Agency) toplantılarında 
TDMK temsil edilmiş, ilgililerle 
dopingle mücadele konusunda 

görüş alışverişinde bulunularak 
ortak çalışma projeleri için işbirliği 
yapılmıştır.

Uluslararası Spor Federasyonları 
ile olan ilişkilerin geliştirilmesi ve 
dopingle mücadelenin üst seviyede 
sürdürülmesi adına, ortak çalışma 
stratejileri belirlenmiş, buna 
ilişkin gerekli hukuki altyapıların 
oluşturulabilmesi için adımlar atılmaya 
başlanmıştır.

WADA tarafından hazırlanan ve 
dünyada gerek uluslararası spor 
federasyonları gerekse ulusal 
dopingle mücadele kuruluşları 
tarafından kullanılmakta olan, internet 
altyapısına dayalı ADAMS (Anti-
Doping Administration & Management 
System) isimli programın, ülkemizdeki 
sporcuların rahat kullanımını 
sağlamak ve yabancı dil sebebiyle 
oluşabilecek olumsuzlukları önlemek 
amacıyla Türkçe dil seçeneğinin 
eklenebilmesi adına gerekli çalışmalar 
başlatılmış, programın altyapısındaki 
terimlerin Türkçe çevirisi TDMK 
tarafından tamamlanmış ve test 
yayınına başlanmıştır. 2016 yılı 
içerisinde programın Türkçe olarak 
hizmet vermesi beklenmektedir.
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ULUSLARARASI  
ORGANİZASYONLAR

Başta Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları olmak üzere, 
yaz ve kış Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları 

(YOG), Avrupa Oyunları (EG), yaz ve kış Avrupa 
Gençlik Olimpik Festivalleri (EYOF & EYOWF), 

Akdeniz Oyunları gibi IOC patronajında veya 
IOC tarafından tanınan spor organizasyonlarına 

katılım konusunda IOC nezdinde Türkiye’nin 
yetkili kurumu konumunda olması nedeniyle 

TMOK bu Oyunlar ile ilgili olarak kendi 
sorumluluk alanına düşen tüm iş ve işlemleri, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü 
ve ilgili Federasyonlarımızın işbirliği ile 2015 
yılında da eksiksiz olarak yerine getirmiştir.
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2015 Vorarlberg & Liechtenstein Avrupa Gençlik 
Olimpik Kış Festivali 

Yaz ve Kış olmak üzere, tekli 
yıllarda ve her iki yılda bir 
düzenlenen Avrupa Olimpik 
Gençlik Festivalleri (EYOF), 14-18 
yaş aralığındaki Avrupalı genç 
sporcuların en önemli çok-sporlu 
yarışma etkinliğidir. 12. Avrupa 
Gençlik Olimpik Kış Festivali, 
25-30 Ocak tarihleri arasında 
Avusturya’nın Vorarlberg bölgesi 
ile Liechtenstein’da düzenlenmiştir. 
Oyunlar; ‘Alp Disiplini’, ‘Kayaklı 
Koşu’, ‘Kayakla Atlama’, 
‘Snowboard’, ‘Biatlon’, ‘Buz Pateni’, 
‘Kuzey Disiplini Kombine’ ve ‘Buz 
Hokeyi’ dallarındaki 20 kategoride 
yapılmış, 45 Avrupa ülkesinden 
889 genç sporcu ve 500’e yakın 
idarecinin katıldığı Festivale, 

Türkiye Alp Disiplininde 2 kız, 4 erkek, 
Biatlonda 4 kız, 4 erkek, Kayaklı 
Koşuda 4 kız, 4 erkek, Snowboardda 
1 kız, 4 erkek, Figür Pateninde 1 kız, 1 
erkek olmak üzere (12 kız, 17 erkek) 
toplam 29 sporcu ile iştirak etmiştir.

Festival, 25 Ocak Pazar akşamı 
Montofon Kuzey Disiplini Spor 
Merkezi’nde düzenlenen törenle 
Liechtenstein Prensi Alois ve 
Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz 
Fisher tarafından açılmıştır. Tarihte ilk 
kez iki ülke tarafından gerçekleştirilen 
festivalin yaklaşık beş bin kişi 
tarafından izlenen açılış töreninde, 
çeşitli dans ve ışık gösterilerinin 
ardından, 46 ülkenin sporcularının 
geçiş töreni yapılmıştır. Açılış töreninde 
Türk Bayrağını Alp Disiplini Sporcusu 

Ayşe Durlu taşımıştır. Festival, beş gün 
süren yarışmaların tamamlanmasının 
ardından, 30 Ocak akşamı düzenlenen 
kapanış töreni ile noktalanmıştır.

Kayak, Buz Pateni, Buz Hokeyi ve 
Kızak Federasyonlarına mensup 
sporcularımız Vorarlberg & 
Liechtenstein Avrupa Gençlik 
Olimpik Kış Festivali’nde madalya 
kazanamamıştır.

Oyunları TMOK Başkan Yardımcısı 
ve EOC Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
Arat ve TMOK Yönetim Kurulu Üyesi 
Perviz Aran izlemişlerdir. Başkanlığını 
Spor Genel Müdürü Yardımcısı Dursun 
Türk’ün yaptığı Türk kafilesinde, 
TMOK’u temsilen Alp Berker ve Sezel 
Tansel görev yapmışlardır.
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2015 Bakü 1. Avrupa Oyunları

Avrupa’nın tarihteki ilk Kıtasal 
Oyunları 12-28 Haziran 2015 tarihleri 
arasında Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de düzenlenmiştir. 50 ülkeden 
yaklaşık 6 bin sporcunun 30 branşta 
(atıcılık, atletizm, badminton, 
3x3 basketbol, bisiklet BMX, dağ 
bisikleti, yol bisikleti, boks, aerobik 
cimnastik, akrobatik cimnastik, 
artistik cimnastik, ritmik cimnastik, 
trambolin, eskrim, güreş, judo, 
kano sprint, karate, masa tenisi, 
okçuluk, plaj futbolu, sambo, sutopu, 
taekwondo, triatlon, voleybol, 
plaj voleybolu, yüzme, atlama, 
senkronize yüzme) yarıştığı oyunlar, 
beşi yeni, yedisi yenilenen, altısı da 
geçici olarak inşa edilen 18 tesiste 
gerçekleştirilmiştir.

Bakü’de düzenlenen tarihin ilk 
Avrupa Oyunları görkemli bir 
açılış töreni ile başlamıştır. 68.000 
kişilik Olimpiyat Stadyumu’nda 
gerçekleştirilen açılış töreninde Türk 
bayrağını karatede 2012 ve 2014 
Avrupa ve Dünya şampiyonu milli 
sporcumuz Enes Erkan taşımıştır. 
Sekiz sporcu tarafından stadyuma 
getirilen ve törenle göndere çekilen 
Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) 
bayrağını taşıyan sporculardan biri 
de taekwondoda Dünya ve Olimpiyat 
şampiyonu sporcumuz Servet Tazegül 
olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da hazır bulunduğu 1. 
Avrupa Oyunları’nın açılış törenini 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer 
Çelik, Milli Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, T.C. Bakü 
Büyükelçisi Alper Coşkun, TMOK 
Başkanı ve IOC Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof.Dr. Uğur Erdener ile TMOK 
Başkan Yardımcısı ve EOC Yönetim 

Kurulu Üyesi Hasan Arat izlemiştir.

Türkiye, Bakü 2015 1. Avrupa 
Oyunları’na Atıcılıkta 1 kadın, 4 erkek, 
Atlamada 1 erkek, Artistik Cimnastikte 
1 kadın, 3 erkek, Badmintonda 3 
kadın, 3 erkek, 3x3 Basketbolda 4 
kadın, 4 erkek, Bisiklette 2 kadın, 
4 erkek, Boksta 4 kadın, 9 erkek, 
Eskrimde 2 kadın, 2 erkek, Görme 
Engelliler Judoda 2 kadın, 1 erkek, 
Güreşte 8 kadın, 16 erkek, Judoda 
6 kadın, 6 erkek, Kanoda 3 kadın, 3 
erkek, Karatede 6 kadın, 5 erkek, 
Masa Tenisinde 1 kadın, 1 erkek, 
Okçulukta 3 kadın, 3 erkek, Plaj 
Voleybolunda 4 erkek, Samboda 1 
erkek, Voleybolda 14 kadın, 14 erkek, 
Yüzmede 5 kadın, 7 erkek, Senkronize 
Yüzmede 10 kadın, Sutopunda 13 
erkek, Taekwondoda 3 kadın, 5 erkek, 
Triatlonda 2 kadın 1 erkek olmak 
üzere (81 kadın, 109 erkek) toplam 
190 sporcu ile katılmıştır. Başkanlığını 
Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer 
Altunsoy’un yaptığı Türk kafilesinde 
TMOK’u temsilen Alp Berker ve Sezel 
Tansel görev yapmışlardır. TMOK Genel 
Sekreteri Neşe Gündoğan, EOC’nin 
Bakü Avrupa Oyunları Koordinasyon 
Komisyonu’nda görev yapmıştır. 17 
gün süren yarışmalarda sporcularımız, 
atıcılık, atlama, artistik cimnastik, 
badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, 
boks, eskrim, görme engelli judo, 
güreş, kano, karate, masa tenisi, 
okçuluk, plaj voleybolu, sambo, 
senkronize yüzme, sutopu, taekwondo, 
triatlon, voleybol ve yüzme dallarında 
mücadele etmiştir.

Türkiye 1. Avrupa Oyunları’nda 6 altın, 
4 gümüş, 19 bronz, toplam 29 madalya 
kazanmış ve Avrupa’nın ilk kıtasal 
oyunlarında madalya klasmanında 14. 
olmuştur. Rusya 79 altın, 40 gümüş, 
45 bronz madalya ile ilk sırayı alırken, 
organizasyona ev sahipliği yapan 

Azerbaycan 21 altın, 15 gümüş, 20 
bronz madalya ile ikinciliği, Büyük 
Britanya 18 altın, 10 gümüş, 19 bronz 
madalya ile üçüncülüğü elde etmiştir.

Türkiye’nin üçü altın dokuz madalya 
kazandığı karatede, Enes Erkan 
erkekler kumite +84 kilo, Burak 
Uygur erkekler kumite 67 kilo, Serap 
Özçelik de kadınlar kumite 50 kiloda 
podyumun zirvesine çıkmışlardır. 
Kadınlar kumite kategorisinde Meltem 
Hocaoğlu +68, Merve Çoban ise 
61 kiloda gümüş madalya almıştır. 
Erkekler kumitede Uğur Aktaş 84 
ve Erman Eltemur 75 kiloda bronz 
madalyanın sahibi olurken, Mehmet 
Yakan erkekler kata, Dilara Bozan 
da kadınlar katada bronz madalya 
kazanmıştır.

Güreşçilerimiz iki altın, bir gümüş ve 
yedi bronz madalya elde etmişlerdir. 
Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 
kilo, Rıza Kayaalp de grekoromen 
130 kiloda şampiyonluğa ulaşmıştır. 
Erkekler serbest stil 74 kiloda 
yarışan Soner Demirtaş, gümüş 
madalya kazanırken, Metehan 
Başar grekoromen 85, Cenk İldem 
grekoromen 98, Sezer Akgül 
grekoromen 57, Mustafa Kaya erkekler 
serbest stil 65, Yakup Gör erkekler 
serbest stil 70, Merve Kenger kadınlar 
serbest stil 53 ve Elif Jale Yeşilırmak 
kadınlar serbest stil 58 kiloda bronz 
madalyanın sahibi olmuşlardır.

Türkiye, iki madalyanın dağıtıldığı 
voleybolda ise kadınlar takımıyla altın 
madalya elde etmiştir. Taekwondoda 
2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın 
bronz madalyalı ismi Nur Tatar, 
kadınlar 67 kiloda bronz madalya 
alırken, bu dalda madalyaya ulaşan tek 
sporcumuz olmuştur.

Sporcularımız ayrıca, judo, badminton, 
boks, artistik cimnastik, atıcılık ve 
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masa tenisi dallarında da madalyalara 
ulaşmıştır. Kadın judocularımızdan 
Ebru Şahin 48 kiloda gümüş, Belkıs 
Kaya +78 kiloda bronz madalyanın 
sahibi olmuştur. Badmintonda 
Neslihan Yiğit ile Özge Bayrak çift 
kadınlarda, boksta Muhammed 
Ünlü erkekler 46-49 kilo ve Elif 
Coşkun kadınlar 48-51 kiloda, 
artistik cimnastikte İbrahim Çolak 
erkekler halkada, atıcılıkta Abdullah 
Ömer Alimoğlu erkekler 50 metre 
tabancada, masa tenisinde Melek 
Hu tek kadınlarda bronz madalya 
kazanan sporcularımızdır.

1. Avrupa Oyunları, 17 gün süren 
sportif mücadelenin ardından 
28 Haziran akşamı Bakü Ulusal 
Stadyumu’nda düzenlenen kapanış 
töreniyle sona ermiştir.
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2015 Tiflis Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 

13. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz 
Festivali (EYOF) 26 Temmuz–1 
Ağustos tarihleri arasında Gürcistan’ın 
başkenti Tiflis’te yapılmıştır. Gelecekte 
Olimpiyat Oyunları’na katılma ve 
madalya şansı olan genç sporcuların 
yer aldığı Festival’de 50 ülkeden 14-18 
yaş grubundaki sporcular; atletizm, 
basketbol, bisiklet, cimnastik, hentbol, 
judo, yüzme, tenis ve voleybol 
olmak üzere dokuz spor dalında 
yarışmışlardır. Etkinliğe 2.334 sporcu, 
300 ulusal ve uluslararası medya 
mensubu, yaşları 15-78 arasında 
değişen iki binden fazla gönüllü 
katılmıştır.

Türkiye Festival’de, Artistik 
Cimnastikte 3 kız, 3 erkek, Atletizmde 
8 kız, 8 erkek, Basketbolda 12 kız, 
12 erkek, Bisiklette 2 kız, 2 erkek, 
Judoda 4 kız, 4 erkek, Teniste 2 
kız,2 erkek, Yüzmede 8 kız, 8 erkek, 
Voleybolda 12 kız, 12 erkek olmak 
üzere (51 kız, 51 erkek) toplam 102 
sporcu ile yer almıştır. Başkanlığını 
SGM Uluslararası Organizasyonlar 
D. Bşk. Ozan Çetiner’in yaptığı 
Türk kafilesinde TMOK’u temsilen 
Neşe Gündoğan, Sezel Tansel ve 
Kübra Yıldırım görev yapmışlardır. 
Festival’in açılış töreni 26 Temmuz 
günü 23 bin seyirci kapasiteli Mihail 
Kamara (Lokomotiv) Stadyumu’nda, 
kapanış töreni ise 1 Ağustos’ta sporcu 
köyünde gerçekleştirilmiştir.

Gürcistan Başbakanı Irakli 
Garibashvili’nin açılışını yaptığı 
törende Türk bayrağını, judo dalında 
yarışan sporcumuz Uğurcan Zehir 
taşımıştır. Avrupa Olimpiyat Komitesi 
(EOC) Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK 
Başkan Yardımcısı Hasan Arat, 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 
Metin Yılmaz ve Türkiye’nin Tiflis 
Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü 
açılışı izleyenler arasında yer almıştır.

Yarışmalar sonunda madalya 
sıralamasında; Rusya 17 altın, dokuz 
gümüş ve 11 bronz olmak üzere 
toplam 37 madalya kazanarak birinci, 
İtalya 12 altın, iki gümüş, 10 bronz 
madalya ile ikinci, Macaristan dokuz 
altın, üç gümüş, 11 bronz madalya ile 
üçüncü olmuştur.

Türkiye, bir altın, iki gümüş, üç bronz 
olmak üzere toplam altı madalya 
kazanarak 26. sırada yer almıştır. Tek 
altın madalyamızı Voleybol Kız Milli 
Takımımız elde ederken, atletizmde 
Mahsum Korkmaz ve Nurkan 
Dağtekin gümüş, Dünya Ezgi Sayan 
bronz madalya elde etmiştir. Diğer 
bronz madalyalarımız da judoda İrem 
Korkmaz ve yüzmede 4x100 kız bayrak 
takımımızdan gelmiştir. Kız Voleybol 
Milli Takımımız, İtalya’yı 3-2, Rusya ve 
Gürcistan’ı 3-1 yenerek grup birincisi 
olduktan sonra, yarı finalde Belçika’ya 
3-0, finalde Sırbistan’a 3-2 üstünlük 
sağlayarak şeref kürsüsünün birincilik 
basamağına çıkmıştır. Voleybolda 
erkekler final maçını başhakem olarak 
Ali Bağda yönetmiştir.

Sportif mücadelenin tamamlanmasıyla 
1 Ağustos günü düzenlenen kapanış 
töreniyle 13. EYOF sona ermiştir. 
Kapanış töreninde bayrağımızı 
atletizmde gümüş madalya alan 
sporcumuz Nurkan Dağtekin 
taşımıştır.
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Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu 
Toplantısı, Semineri ve Olağanüstü Genel Kurulu – Belek

Avrupa Olimpiyat Komiteleri’nin 
(EOC) Yönetim Kurulu toplantısı, 36. 
Semineri ve Olağanüstü Genel Kurulu 
14-16 Mayıs tarihlerinde Antalya’nın 
Belek beldesinde, Gloria Golf Resort’te 
yapılmıştır. 14 Mayıs günü gerçekleşen 
EOC Yönetim Kurulu toplantısının 
başlangıcında EOC Başkanı Patrick 
Hickey, EOC Onursal Başkanı Mario 
Pescante ve TMOK Genel Sekreteri Neşe 
Gündoğan birer konuşma yapmışlardır. 
EOC Başkanı Hickey, organizasyona 
katkıları nedeniyle TMOK’a ve Türkiye’yi 
EOC yönetiminde temsil eden TMOK 
Başkan Yardımcısı Hasan Arat’a 
teşekkür etmiştir. Toplantıda, Bakü 
1. Avrupa Oyunları’nın, 2015 Tiflis 
Avrupa Olimpik Gençlik Festivali’nin 
ve 2017 Saraybosna Avrupa Olimpik 
Gençlik Festivali’nin organizasyon 
komiteleri, yürüttükleri hazırlıklarla ilgili 
olarak yönetim kuruluna raporlarını 
sunmuşlardır.

EOC 36. Seminerin açılışında konuşan 
EOC Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK 
Başkan Yardımcısı Hasan Arat EOC 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, 
Avrupa Olimpiyat Komitelerinin 
temsilcilerine ve organizasyona ev 
sahipliği yapan Gloria Golf Resort’e 
teşekkür etmiş, böyle bir organizasyona 
ev sahipliği yapmaktan dolayı onur 
duyduğunu belirtmiştir.

İlk gün, Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları 
Organizasyon Komitesi ayrıntılı bir 
sunum yapmıştır. 16 Mayıs sabahı 
da Bakü 2015 Avrupa Oyunları, Tiflis 
2015 Yaz Gençlik Olimpik Festivali ve 
2016 Lillehammer Gençlik Oyunları’yla 
ilgili sunumlar izlenmiştir. Seminerin 
16 Mayıs günü öğle saatlerinde sona 
ermesinin ardından, EOC Genel Kurulu 
başlamıştır. Açılışta konuşan IOC 
Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK Başkanı 
Prof.Dr. Uğur Erdener, toplantıya 
Belek’te ev sahipliği yapmaktan 

duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. 
EOC Başkanı Patrick Hickey de bu 
organizasyon vesilesiyle bir kez daha 
Türkiye’de olmaktan memnuniyet 
duyduğunu söylemiş ve kusursuz ev 
sahipliği için Prof. Erdener’e, ayrıca 
katkılarından dolayı da Gloria Hotels 
ve TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Elif 
Özdemir’e teşekkür etmiştir.

EOC Olağanüstü Genel Kurulu’nda, 
2019 yılındaki 2. Avrupa Oyunları’nın 
Hollanda’da düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır. 2015 yılı EOC Genel 
Kurulu için de Çek Cumhuriyeti’nin Prag 
kenti belirlenmiştir. EOC Başkanı Patrick 
Hickey, Belek’te alınan kararlardan 
bir süre sonra, Hollanda hükümetinin 
yeterli finansal kaynağı sağlayamadığı 
için 2019 yılındaki 2. Avrupa Oyunları’nı 
düzenlemekten vazgeçtiğini açıklamıştır. 
2. Avrupa Oyunları’na ev sahipliği için 
henüz yeni bir kent belirlenmemiştir.
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2017 Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali

2017 Avrupa Olimpik Gençlik 
Kış Festivali’nin (EYOWF) Bosna 
Hersek’in başkenti Saraybosna 
kentine verilmesini takiben 
2019 Avrupa Olimpik Gençlik 
Kış Festivali’nin Erzurumda 
düzenlenmesi için gerekli tüm 
teknik çalışmalar ile tanıtım ve 
lobi faaliyetleri Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, 
Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ve ilgili federasyonlar ile 
işbirliği içerisinde TMOK tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Adaylık 
Dosyası’nın detaylı ve eksiksiz 
olarak hazırlanması ve Avrupa 

Olimpiyat Komiteleri’ne (EOC) 
sunulması ile başlayan çalışmalar, 
adaylık süreci boyunca yapılması 
gereken tanıtım, lobi ve kulis 
çalışmaları TMOK koordinasyonu 
altında yürütülmüş ve neticede 
Erzurum 2019 EYOWF ev sahipliğini 
kazanmıştır.

Organizasyonu daha önce 
Saraybosna’ya verilen 2017 Avrupa 
Olimpik Gençlik Kış Festivali 
(EYOWF) ile Erzurum’un kazandığı 
2019 EYOWF’a ev sahipliği, iki 
ülke arasında varılan anlaşma ile 
karşılıklı değiştirilmiştir. 2017 yılında 
Saraybosna’da düzenlenecek EYOWF 

için gerekli hazırlıkların vaktinde 
yetiştiremeyeceğini Ağustos 2015 
tarihinde EOC’ye bildiren Bosna-
Hersek, EOC’den gelen öneri 
üzerine Türkiye’ye takas teklifinde 
bulunmuştur. Türkiye’nin bu resmi 
talebe yardımlaşma ve işbirliği 
içerisinde olumlu cevap vermesi 
ile 2017 EYOWF Erzurum’a alınmış, 
2019 EYOWF’nin ise Saraybosna’da 
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 
Konuya ilişkin protokol Çek 
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 
20 Kasım 2015 tarihinde yapılan 
EOC Genel Kurulu’nda, TMOK ile 
Bosna Hersek Olimpiyat Komitesi 
arasında imzalanmıştır. Anlaşmaya 
Türkiye adına TMOK Başkanı Prof.Dr. 
Uğur Erdener, Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 
ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden 
imza atmışlardır.

TMOK önümüzdeki yıl bir yandan 
Erzurum HDK’ndaki görev ve 
sorumluluklarını sürdürürken bir 
yandan da organizason için gerekli 
her türlü desteği sağlayacaktır.

72

72

72



73



2016 Lillehammer Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları

Gençlik Olimpiyat Oyunları, sporun 
kültür ve eğitimle bir araya getirildiği 
bir etkinliktir. Oyunların vizyonu, dünya 
gençliğine spor yapmaları ve Olimpik 
değerlere uygun yaşamaları yolunda 
ilham vermektir. 15-18 yaş aralığındaki 
gençlerin sadece üst düzey spor 
müsabakalarında değil, aynı zamanda 
eğitim ve kültürel programlarla 
kendilerini geliştirebilecekleri bir 
platformdur. Bu Oyunlarda başarılı 
olan pek çok genç daha sonra 
Olimpiyat Oyunları’nda da başarı 
göstermiştir. Lillehammer Kış Gençlik 
Olimpiyat Oyunları programında 15 
klasik Olimpik kış spor dalının yanında 
oyunların ruhuna uygun olarak, 
eğlenceli ve hızlı Monobob, Kuzey 

takım, Biatlon Süper Sprint gibi yeni 
disiplinler de yer alacak, sporcular 
70 altın madalya için mücadele 
edeceklerdir.
12-21 Şubat 2016 tarihleri arasında 
Norveç’in Lillehammer kentinde 
düzenlenecek tarihin ikinci Kış 
Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın hazırlık 
çalışmaları 2015 yılında başlatılmış, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor 
Genel Müdürlüğü ve sporcuların bağlı 
bulunduğu federasyonlarla toplantılar 
yapılmış, federasyon yetkililerine 
teknik bilgilendirmede bulunulmuş, 
akreditasyonlar gerçekleştirilmiş, 
oyunlar ile ilgili tüm bilgi ve 
dokümanlar ilgili federasyonlara 
ulaştırılmıştır.

15-18 yaşları arasında yaklaşık 70 
ülkeden 1.100 genç sporcunun yarıştığı 
oyunlara, Türkiye’den Alp Disiplininde 
1 kız, 1 erkek, Kayaklı Koşuda 1 kız, 1 
erkek, Curlingde 2 kız, 2 erkek, kızakta 
1 kız, 1 erkek, Kayakla Atlamada 1 
erkek, Snowboard Crossda 1 kız, 1 
erkek olmak üzere (6 kız, 7 erkek) 
toplam 13 sporcu katılma hakkı elde 
etmiştir.
Başkanlığı’nı SGM Uluslararası 
Organizasyonlar Dairesi Destek 
Hizmetleri Şube Müdürü Zekayi 
Ayan’ın yapacağı Türk kafilesinde, 
TMOK’u temsilen Sezel Tansel görev 
yapacaktır.
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2015 Pescara Akdeniz Plaj Oyunları

Uluslararası Akdeniz Oyunları 
Organizasyon Komitesi’nin (ICMG) 
düzenlediği tarihin ilk Akdeniz 
Plaj Oyunları, 28 Ağustos–6 Eylül 
2015 tarihleri arasında İtalya’nın 
Pescara kentinde gerçekleşmiştir. 
Açılış töreninde bayrağımızı açık 
deniz yüzme takımında yer alan 
sporcularımızdan Berkhan Sakal, 
kapanışta bayrağımızı plaj futbolu 
takımı oyuncularından Erkan Akbal 
taşımıştır.

24 Akdeniz ülkesinin katıldığı 
oyunlarda, Plaj Voleybolunda 4 
erkek,4 kadın, Plaj Hentbolunda 10 
erkek, 10 kadın, Plaj Futbolunda 

12 erkek, Paletli Yüzmede 6 erkek, 6 
kadın, Açık Deniz Yüzmede 3 erkek, 3 
kadın olmak üzere (23 kadın, 35 erkek) 
toplam 58 sporcu ile yer alan Türkiye 
bir altın, iki gümüş, iki bronz madalya 
kazanarak sıralamada yedinci 
olmuştur.

Ülkemize tek altın madalyayı, plaj 
voleybolunda Murat Girginoğlu ve 
Volkan Göğtepe’den oluşan erkek 
takımımız kazandırırken, paletli 
yüzmede Zeynep Ak, Beste Tuğçem 
Akgün, Zühre İşici ve Ecem Tekin’den 
oluşan 4x100 kadın bayrak takımımız 
ile Berker Çakar, Özcan Esen, Can 
Şerifoğlu ve Taya Hamit Tayfur’dan 

oluşan 4x50 erkek bayrak takımımız 
gümüş, plaj hentbolu kadın ve erkek 
milli takımlarımız ise bronz madalya 
almışlardır.

Oyunlar öncesi, sporcuların bağlı 
bulundukları federasyonlar ve 
Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri ile 
toplantılar yapılmış, akreditasyonlar 
gerçekleştirilmiş, federasyon 
yetkililerine teknik bilgilendirmede 
bulunulmuştur. Başkanlığını SGM 
Uluslararası Organizasyonlar D. Bşk. 
Ozan Çetiner’in yaptığı Türk kafilesinde 
TMOK’u temsilen Neşe Gündoğan, 
Sezel Tansel ve Kübra Yıldırım görev 
yapmışlardır.
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2016 Rio Olimpiyat Oyunları Hazırlıkları

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları, 28 Olimpik 
sporun 42 disiplininde 306 madalya 
için yarışacak 206 Milli Olimpiyat 
Komitesi’nden dünyanın en iyi 10.500 
sporcusu, 6000’e yakın idareci, hakem, 
25.000’den fazla basın mensubu ve 
70.000 gönüllünün katılımı ile 5-21 
Ağustos 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir.

2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları ile 
ilgili hazırlıklarımız 2015 yılı içerisinde 
başlatılmış olup, TMOK üzerine düşen 
tüm yükümlülükleri zamanında 
yerine getirmiş ve getirmektedir. 
Bu bağlamda ilk olarak, Oyunlara 
Katılım Kriterleri tüm Olimpik Spor 
Federasyonlarımıza gönderilmiştir. 

Bunun yanı sıra T.C. vatandaşlığına 
geçen sporcuların oyunlara katılım 
şartlarına ilişkin bilgiler de tüm 
Olimpik Spor Federasyonlarımıza 
iletilmiştir.

2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 
programı, yarışma kuralları, yarışma 
ve antrenman tesisleri ile Olimpiyat 
Köyü hakkındaki bilgiler spor 
federasyonlarımızla paylaşılmıştır. 
Federasyonlarımıza; yarışma kuralları, 
yarışma programları, yarışma ve 
antrenman tesisleri, konaklama, 
transfer, sağlık servisi, doping 
kontrolü, yarışma biletleri ve madalya 
konularını içeren ‘Spor Dalı Rehberi’ 
gönderilmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor 
Genel Müdürlüğü, TMOK, Türkiye 
Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri 
ile Olimpik ve Paralimpik Spor 
Federasyonları Başkanlarının 
katılımlarıyla, Oyunlara gidiş–dönüş, 
lojistik, akreditasyon gibi konuları 
içeren hazırlık toplantıları yapılmıştır.

Oyunlara Türkiye’den katılacak basın 
mensupları için Türkiye Spor Yazarları 
Derneği’nin koordinasyonu ile 
akreditasyon işlemi başlatılmış, basın 
kuruluşlarının talepleri doğrultusunda 
Rio Olimpiyat Oyunları Organizasyon 
Komitesi ile yürütülen iletişim 
içerisinde basın mensuplarımızın 
akreditasyonları gerçekleştirilmiştir.
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KOMİSYONLARI VE ORGANİZASYON 
KOMİTELERİ
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TMOK Komisyonları ve Organizasyon Komiteleri

SPOR HUKUKU KOMİSYONU

Av. Türker ARSLAN Başkan

Prof.Dr. Aziz Can TUNCAY Üye

Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER Üye

Prof.Dr. Haluk BURCUOĞLU Üye

Av. Yılmaz SAVAŞER Üye

Av. Suat Cavit VULAŞ Üye

Av. Levent POLAT Üye

Av. Alpay KÖSE Üye

Av. Engin TUZCUOĞLU Üye

Av. Uğur MUTLU Üye

Av. Nil GÜVENÇ Üye

SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM KOMİSYONU

Bilal PORSUN Başkan

Tugay ALADAĞ Üye

Necdet AYAZ Üye

Akar ÇİÇEK Üye

Vedat YÜKSEL Üye

Prof.Dr. Attilla ERDEMLİ Üye

Burhanettin HACICAFEROĞLU Üye

Prof.Dr. Hasan KASAP Üye

Murat KAYA Üye

Funda ÖZYURT Üye

Süleyman ŞAHİN Üye

Ramazan ŞANIVAR Üye

Merve OKAN Üye

BOĞAZİÇİ ORGANİZASYON KOMİTESİ

Nihat USTA Başkan

Gürsel ŞEN Başkan Yardımcısı

Cahit İSTİKBAL Komodor

Nilüfer SANVAR Üye

Ersen KINAYYİĞİT Üye

Öner MANGUT Üye

Celal PORSUN Üye

Pelin ÇELİK Üye

Emir KUZU Üye

Gökmen ÜNLÜ Üye

Nejat KOÇAR Üye

Samsung Temsilcisi Üye

FAIR PLAY KOMİSYONU

Perviz ARAN  Komisyondan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Faruk ÖZBAY Başkan

Doç.Dr. Bilge DONUK Başkan Yardımcısı

Semra DEMİRER Raportör

Erdoğan ARIPINAR Üye

Haldun DOMAÇ Üye

Avni ERBOY Üye

Teoman GÜRAY Üye

Mine KASAPOĞLU Üye

Remzi YILMAZ Üye
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SPORCU KOMİSYONU

Çağla BÜYÜKAKÇAY Başkan Tenis

Yusuf DİKEÇ Üye Atıcılık

Çiğdem ÖZENİR Üye Atıcılık

Emel DERELİ Üye Atletizm

Halil AKKAŞ Üye Atletizm

Ezgi EPİCE Üye Badminton

Mehmet TURAL Üye Badminton

Şaziye İVEGİN ÜNER Üye Basketbol

Esra KÜRKÇÜ Üye Bisiklet

Uğur MARMARA Üye Bisiklet

Onur ŞİPAL Üye Boks

Kerem Tuna İSLAM Üye Buz Hokeyi

Alper UÇAR Üye Buz Pateni

Alisa AGAFONOVA Üye Buz Pateni

Göksu ÜÇTAŞ ŞANLI Üye Cimnastik

Ümit ŞAMİLOĞLU Üye Cimnastik

İrem KARAMETE Üye Eskrim

Tevfik Burak BABAOĞLU Üye Eskrim

Taha AKGÜL Üye Güreş

Yasemin ADAR Üye Güreş

Sibel ÖZKAN KONAK Üye Halter

Bünyamin SEZER Üye Halter

Güneş VİTER Üye Hentbol

İbrahim DEMİR Üye Hentbol

Sezer HUYSUZ Üye Judo

Hilal AVCI Üye Kano

Çağrıbey YILDIRIM Üye Kano

Emre ŞİMŞEK Üye Kayak

Kelime AYDIN ÇETİNKAYA Üye Kayak

Burcu Büşra ŞEN Üye Kızak

Cengizhan KAPLAN Üye Kızak

Onat KAZAKLI Üye Kürek

Gencay MENGE Üye Masa Tenisi

İpek KARAHAN Üye Masa Tenisi

İpek AKŞİN Üye  Modern Pentatlon

Canberk Hulusi EKİN Üye  Modern Pentatlon

Damla ERGİN Üye Okçuluk

Sermet ÇINAR Üye Okçuluk

İpek ALTAN Üye Sutopu

Can GÖZÜSULU Üye Sutopu

Servet TAZEGÜL Üye Taekwondo

Nur TATAR Üye Taekwondo

Ece BAKICI Üye Triatlon

Ali MUTLU Üye Triatlon

Neslihan DEMİR GÜLER Üye Voleybol

Deniz ÇINAR Üye Yelken

Nazlı Çağla DEMİRTAŞ Üye Yelken

Gizem BOZKURT Üye Yüzme

Kemal ARDA GÜRAL Üye Yüzme

ÜSO ORGANİZASYON KOMİTESİ

Oktar TERTEMİZ  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Rüveyda Suzan KUM Sorumlu Koordinatör
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