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SPOR TURİZMİNDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SÜRDÜREBİLİRLİK 
KOMİSYONU RAPORU 

 

Türkiye Spor Turizm Envanterinin Hazırlanması 
 

1. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ve diğer kurumlara bağlıİl  

Müdürlükleri, yerel yönetimlerin, federasyonların temsilcileri, Üniversiteler, Özel 

Sektör Temsilcileri, Kalkınma Ajansları ve diğer ilgili paydaşların (Özel Sektör 

Yatırımları vb.) dahil olduğu “Spor Turizmi Komisyonu” marifetiyle mevcut ve 

potansiyel (Dalış noktaları, sualtı habitatları ve yapay resifler, dalga sörfü alan ve 

lokasyonları bisiklet parkurları, tırmanış rotaları, rafting, kano, milli parklar vb.) 

bölgesel spor turizmi envanterleri çıkartılmalıdır. 

2. Envanterlerin nasıl çıkartılacağı ile ilgili standartlarınbelirlenmesi gerekmektedir. 
 

3. Yerel bazlı envanterler derlenerek varlık ve değerler listesi oluşturulmalıdır. 
 

4. Oluşturulacak su altı habitatları ve yapay resifleri için ilgili federasyonlar ile işbirliği 

halinde uygun bölgeler seçilmeli ve koruma alanı ilan edilmelidir. 

Türkiye’deki Bölgelere Göre Spor Turizm Çeşitliliğinin Tespiti 
 

5. Spor turizminin türleri Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ve yerelde tüm 

aktörlerin katılımıyla oluşturulacak çalışma grubu ile belirlenmelidir. 

6. Oluşturulacak olan envanterlerin doküman, harita, web sitesi vb. iletişim kanallarından 

tanıtımı sağlanmalıdır. 

7. Spor turizm çeşitliliğin tespiti aşamasında ilgili bölgedegereksinimlerbelirlenmeli, 

fizibilite ve ekonomik etki değerlendirilmesi, pazar analizi, yer seçimleri yapılmalı 

veraporlandırılmalıdır. 

8. Planlama aşamasında mevcut sportif faaliyetlerin yanı sıra yapılması mümkün 

olanların belirlenerek, çeşitliliğin artırılması ve süreklilik arz edecek şekilde 

kullanılması sağlanmalıdır. 

Spor Turizminde Ürün Çeşitliliğinin Arttırılması 
 

9. NostaljiSporTurizmi başlığı altında faaliyetler planlanmalıdır. (Ör. Spor Müzeleri) 
 

10. Arkeolojik spor alanları ile tarihi stadyum ve tesislerin tanıtımı yapılarakgeçmiş ile 

gelecek arasında bağ güçlendirilmelidir. 
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11. Gönüllülerin sportif organizasyonlarda ve tanıtım faaliyetlerinde aktif rol almaları 
sağlanmalıdır. 

12. Başta yerel halk olmak üzere yaz ve kış spor turizmine ilişkin bilinçlendirme 

faaliyetleriyapılmalıdır. 

13. Spor Malzemelerinde ürün çeşitliliğini sağlamak ve yerli üretimi desteklemek için 

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda KOSGEB, Kalkınma Ajansları vb. 

kuruluşlar da dâhil edilerek teşvik ve destek paketleri hazırlanmalıdır. 

14. Özel gereksinimli sporculara yönelik malzeme ve diğer ekipmanların yerli imkânlarla 

üretilmesi amacıyla teşvikler sağlanmalıdır. 

15. Yerli üretim sportif malzemelerin pazarlanması ve ihracatı desteklenmelidir. 
 

16. Spor turizminde ürün çeşitliliği konusuna ilişkin ayrı bir çalıştayın yapılması 

planlanmalıdır. 

17. Hedef pazar ülkelerin dillerinde tanıtım materyalleri hazırlanmalıdır. 
 

18. Özellikle gelişmekte olan spor dallarındaki marka organizasyonlara ilişkin tanıtım 

faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak arttırılmalıdır. (yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım, 

etkin sosyal medya tanıtımı, tanıtım amaçlı kullanılan malzemelerin kalitesinin 

arttırılması, profesyonelce hazırlanmış kısa tanıtım videoları) 

19. THY ulusal ve uluslararası müsabakalar için seyahat eden yerli ve yabancı sporculara 

ait sportif malzemelerin ücretsiz taşınması, sporcuların konaklama vergisi vb. 

vergilerden muaf tutulmalıdır. 

20. Ulusal ve uluslararası organizasyonların canlı yayını konusunda destek sağlanmalıdır. 
 

21. Akdeniz ve Ege Bölgesinde Buz Sporları Kampları yaygınlaştırılmalı ve 

çeşitlendirilmelidir. 

22. Spor Turizmi faaliyetleri pilot bölgeler seçilerek uygulanmalı. Böylelikle 

uygulamadaki mevzuata ilişkin eksiklikler belirlenmelidir. 

23. Ülkemizi tanıtmak ve spor turizmi faaliyetlerini geliştirmek ve kolaylaştırmak 

amacıyla Büyükelçilikler bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda 

Spor Ataşeleri görevlendirilmelidir. 

24. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ulusal, uluslararası fuar, sempozyum ve kongre 

benzeri organizasyonlara etkin katılım sağlanmalıdır. 

25. Spor destinasyonları çerçevesinde özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin değerlendirilerek bölgedeki spor turizmi potansiyeli ortaya çıkartılmalı ve 

bölgenin spor turizmi açısından kalkınması sağlanmalıdır. 

26. Veteran katılımcılara yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde yarışma ve etkinlikler 

düzenlenmelidir. 
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27. E-spor dalının bilinirliği arttırılarak bu konudaki uluslararası fırsatlar araştırılarak 

değerlendirilmelidir. 

28. Geleneksel sporlar konusundaki faaliyetlerin desteklenerek ulusal ve 

uluslararasıbilinirliği arttırılmalıdır. 

29. Niş turizmine yönelik alanların belirlenip etkinliklerle tanıtılması ve spor turizmine 

katkı sağlayacak hale getirilmelidir. (Ör: Avcılık, sportifbalıkçılık vb.) 

Tesislerin Çok Yönlü Hale Getirilmesi Ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması 
 

30. Destinasyon yönetim modeli gibi etkin yönetim modelleri ile spor turizmi tesisleri çok 

amaçlı hale getirilmeli ve sürdürülebilirlik sağlanmalıdır. 

31. Tesisler inşa edilirken spor mimarisi kapsamındabölgenin özelliklerine uygun tesisler 

çok amaçlı hale getirilmeli ve sürdürebilirliğin sağlanmasında konumlandırmaya özen 

gösterilmelidir. Atıkların önlenmesi ve azaltılması, enerji ve su kaynaklarının 

korunması gibi Dünya’da yeşil tasarıma ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun 

olması sağlanmalıdır.(Ör: Buz pisti ve Yüzme havuzlarının aynı alanda yapılacak 

şekilde tasarlanması - soğutma yapılırken doğan Isının kullanımı – Enerji tasarrufu ve 

kullanımı) 

32. Turizminde yapıldığı üzere) özel Yetki Belgesi (Lisans) verilmeli ve uzmanlaşmaları 

sağlanmalı ve denetleme birimleri kurulmalıdır. 

33. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 

Ulaştırma Bakanlığı, Üniversiteler, Özel Sektör temsilcileri ve STK’lar) birer 

temsilcisiyle oluşacak üst kurul tarafından iç ve dış spor turizm politikalarını belirleyip 

hayata geçirmelidir. 

34. İlgili yabancı medya mensupları tanıtım amaçlı ülkemizde misafir edilmelidir. 
 

35. Türkiye’deki dizilerde oynayıp yurt dışında fenomen olan oyuncularla tanıtım filmleri 

çekilmelidir. 

36. Türkiye’nin spor ve turistik değerlerinin birlikte işlendiği sinema filmleri ya da diziler 

çekilerek yurt dışına pazarlamalıdır. 

37. İlk ve orta dereceli okullarda spor kültürünün yükseltilmesini sağlayacak (Ör: 

olimpizm) dersler müfredata konulmalı ve spor toplumununtemelleri atılmalıdır. 
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38. Uluslararası organizasyonlara fayda maliyet unsuru da gözetilerek ev sahipliği 

yapılması suretiyle ulaşım, konaklama ve benzeri hizmet alanlarında farklı bölgelerde 

bu tecrübelerin artırılması için çalışmalar yapılmalı ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 

39. Spor turizmi alanında çalışacak meslek profesyonelleri yetiştirilmelidir 

40. İzleyicinin, aktif katılımcının motivasyonu canlı tutmak ve potansiyel izleyici ve 

sporcuları kazanmak için e-link sistemi kurulmalıdır. (E-link: yıllık faaliyetlerin ve 

spor alanlarının web sitesi üzerinden düzenli paylaşımı) 

41. Teması olan spor parkurları ve etkinlikler yapılmalı,her spor dalına tematik unsurlar 

yerleştirilerek ilgili spor dalının pazarlanmasına katkı sağlanmalı vesürdürülebilirliği 

arttırılmalıdır. (Ör: Gelibolu Maratonu, Likya Yolu Koşusu, Boğaziçi Kıtalararası 

Yüzme Yarışı) 

42. Temel ihtiyaçları karşılayan çok amaçlı spor tesisleri ve alanlarının artırılması 

suretiyle her gelir katmanından yurtiçi ve yurtdışı katılım maliyeti düşürülerek 

erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik arttırılmalıdır. 

43. Sportif alanların sürekli kullanımı merkezden yerele değişmeyecek şekilde uzun vadeli 

planlanlamaları içermeli ve tedbirler alınmalıdır. 

44. Yöre halkının spor turizminin sosyo-ekonomik fayda, kültürel ve çevresel katkılarına 

ilişkin bilinçlendirilmesi hususunda çalışmalar yapılmalıdır. 

45. Spor turizmi alanlarının korunması amacıyla Çevre Koruma hakkında farkındalığın 

sağlanması ve organizasyonlarda şartnamelere çevre duyarlılığı ile ilgili maddeler 

eklenmelidir. 

Bürokratik İşlemlerin Hızlandırılması Ve Engellerin Kaldırılması 
 

46. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Federasyonlar ve ilgili paydaşlar bir araya gelerek mevzuat ile ilgili uygulamada 

ortaya çıkan sorunlar(Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği ve TURSAB 

Yönetmeliği) giderilmelidir. 

Özel Gereksinim Sporculara ve Engelli Sporculara Yönelik Spor Tesisleri (Paralimpik) 
 

47. Yaz ve kış spor tesisleri tasarlanırken paralimpik sporcuların ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak refakatçileriyle birlikte spor turizmine katkı vermeleri sağlanmalıdır. 


