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SPOR TURİZMİNDE ÇEVRE PLANLAMA VE TESİSLEŞME 
KOMİSYONU RAPORU 

 
1. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili paydaşların da katılımı ile oluşturulacak bir 

komisyon marifetiyle spor turizmi kapsamına alınabilecek tesislerin ve alanların 

envanteri oluşturulmalı ve spor turizmi haritasının branşlara özgü olarak hazırlanarak 

söz konusu tesislerin tasnif edilmesi ve standartlarının oluşturulması gerekmektedir. 

Söz konusu haritaların dijital ortamda ve farklı yabancı dillerde olacak şekilde 

hazırlanması ve sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. 

2. Spor turizminin temel altyapı ve tesis gereksinimi tüm spor branşlarıiçin 

belirlenmelidir. 

3. Spor turizmi açısından potansiyel olabilecek yeni alanlar belirlenmelidir. 
 

4. Spor destinasyonu odaklı planlama çalışmaları doğrultusunda antrenman ve kamp 

amaçlı spor tesisleri yapılmalıdır. 

5. Yeni tesislerin bölgenin doğal özellikleri ve yerel mimarisi dikkate alınarak 

yapılmalıdır. 

6. Kış salon sporları tesislerinin kitle (yaz) turizminin yoğun olduğu bölgelerde de 

planlanması gerekmektedir. 

7. Sezon süresini uzatmak amacıyla kayak merkezlerinde suni kar uygulamasının 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

8. Kayak merkezlerindeki pistlerin ve mekanik tesislerin bakım, denetim ve kontrollerinin 

yasal bir zemine kavuşturulması gerekmektedir. 

9. Yerel yönetimlerde spor turizmine yönelik tesisleşme teşvik edilmelidir. 
 

10. Turizm bölgelerindeki imar planlarında spor tesisleri için ayrılan alanlarda özel sektör 

teşvik edilmelidir. 

11. Turizm destinasyonlarında yer alan; spor kompleksleri ve içerisinde uluslararası 

standartlara uygun sporcu sağlığı, performansı ve beslenmesi gibi birimleri barındıran 

spor dostu oteller teşvik edilmelidir. 

12. Üniversitelerin spor bilimleri ve turizm fakültelerinin işbirliğinde spor turizminde 

çevre, planlama ve tesisleşme konularında akademik çalışmalar yapılmalı, sektöre yön 

verilmeli ve katkı sağlanmalıdır. 

13. Spor turizmi faaliyetlerinin daha yoğun olduğu bölgelerde sporcu sağlığı ve 

performans ölçüm merkezlerinin kurulması, standartların belirlenmesi ve teşvik 

edilmesi gerekmektedir. 
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14. Doğa sporları etkinlik ve organizasyonlarının çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin 

asgariye indirilebilmesi amacıyla organizatörler ve ilgili kurumlarca gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

15. Özellikle spor turizmi kapsamında yeni yapılacak tesislerde çevre dostu yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılması ve mevcut tesislerdeki enerji kaynaklarının çevre 

dostu olarak yenilenmesi gerekmektedir. 

16. Federasyonların spor turizmiyle ilgili yönetim ve hizmet kapasitelerinin artırılmasına 

destek verilmelidir. 

17. Federasyonların spor turizmi potansiyeli olabilecek bölgelerde önemli spor 

organizasyonları düzenlemelidir. 

18. Spor turizmine yönelik işletmelerdeki tesislerin sertifikasyonu ve belgelendirilmesi 

konularında Gençlik ve Spor Bakanlığına daha fazla sorumluluk ve yetki verilmelidir. 

19. İlgili federasyonlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu 

kurumlarıyla eşgüdüm halinde ekstrem sporlara yönelik tesis ve altyapının 

planlanması yapılmalıdır. 

20. Ülkemizin doğal güzelliklerini ortaya çıkaran ulusal veya uluslararası doğa sporları 

organizasyonları teşvik edilmelidir (Öncelikli olarak günübirlikihtiyaçların 

giderilmesine yönelik tesislerin yapılması gerekmektedir). 

21. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığıkoordinasyonunda tarihi ve 

kültürel varlıklar spor organizasyonları yoluyla tanıtılmalıdır. 

22. Ülke genelinde su sporları potansiyeline uygun olan göl, akarsu, baraj gibi alanlarının 

spor turizmi açısından etkinleştirilmesi için gerekli tesisleşme çalışmalarının 

planlanması gerekmektedir. 

23. Tarihi yapıların ve alanların spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması teşvik 

edilmeli ve izin süreçleri kolaylaştırılmalıdır. 

24. Orman vasfı taşıyan ve korunan alanlarda gerçekleştirilecek sportif faaliyetlerin 

yapılabilmesi için araştırma yapılması ve ilgili kurumların hazırladıkları planların ve 

mevcut mevzuatın talepler doğrultusunda revize edilmesiimkanları araştırılmalıdır. 

25. Doğaya uyumlu spor tesislerinin yapılması gerekmektedir. 
 

26. Spor turizmine yönelik mevzuat hazırlanması gerekmektedir. 
 

27. Milli parklarda il müdürlükleri koordinasyonunda düzenlenen her türlü sportif 

etkinliklerde akredite olmuş spor kulüplerinin lisanslı sporcularına ücret muafiyeti 

sağlanması gerekmektedir. 
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28. Kayak turizminde özellikle sezon öncesinde mekanik tesislerin ve pistlerin bakım, 

işletme kontrol ve denetimi için Türkiye Kayak Federasyonuna yetki ve sorumluluk 

verilmesi, ruhsatlandırma ve denetimin tek elde toplanması gerekmektedir. 

29. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliği dâhilinde 

“SPOR DOSTU OTEL” konseptinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik 

olarak sertifikasyon sistemi oluşturulmalıdır. 

30. Mevcut spor ve konaklama tesislerinin paralimpik standartlara uygunluğu 

denetlenmeli ve eksikler tamamlanmalıdır. 

31. Spor tesislerine ve hizmetlerine ulaşım ve erişilebilirliğin geliştirilmesi gerekmektedir. 
 

32. Spor turizmine yönelik tesislerin yapılmasında paralimpik uygunluk bakımından ilgili 

federasyonlardan danışmanlık alınmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. 

33. Konaklama tesislerinde inşa edilecek kapalı spor alanlarının Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’nın uygun görüşü ile imar planlarında emsal değerinin artırımı 

sağlanmalıdır. 

34. Doğada yapılacak sportif etkinliklerde kamusal alanların kullanımına ilişkin kurumlar 

arası koordinasyonun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılarak resmi izin 

süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırılmalıdır. 

35. Haritası çizilmiş, ilgili federasyonca onaylanmış alanların korunması, mümkün olduğu 

ölçüde harita değişikliğinin yapılmaması ve olası harita değişikliklerinin federasyonun 

görüşü alınarak işbirliği içinde yapılması ve bu alanların tesis olarak tanımlanması 

gerekmektedir (oryantiring, dağ bisikleti, trekking). 

36. Kamu arazilerinin tahsisinde bölgenin spor tesisi ihtiyacı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

37. Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde spor turizmi vizyonunu oluşturacak politikaları 

uygulayacak şirket kurulması (Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılında kurmuş olduğu 

USHAŞ gibi) düşünülmelidir. 

38. Yerel yönetimlerde spor turizmi ile ilgili potansiyelin yönetilmesi noktasında spor 

şirketlerinin kurulması teşvik edilmelidir. 

39. Ülkemizin spor turizm potansiyelini güçlendirmek ve başkent Ankara’da kış sporları 

turizminin gelişmesi için Elmadağ bölgesindeki kış sporları tesisleri modernize 

edilerek etkin hâle getirilmelidir. 
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