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SPOR TURİZMİNDE İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ 
KOMİSYONU RAPORU 

 
1. Turizm amaçlı sportif faaliyetler çerçevesinde(antrenörlük hariç), Mesleki Yeterlilik 

Kurumu öncülüğünde ve ilgili kuruluşların desteğiyle ihtiyaç duyulan ulusalmeslek 

standartları belirlenmeli ve mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesine yönelikortak 

çalışmalar yapılmalıdır. 

2. Spor turizmine yönelik meslek standartları belirlendikten ve belgelendirme faaliyetleri 

başladıktan sonra kademeli geçiş esasıyla 5 yıl içerisinde istihdamda bu belgeler 

zorunlu tutulmalıdır. 

3. Turizm işletmelerinde turizm amaçlı sportif faaliyetler çerçevesinde istihdam edilen 

personel etkin bir biçimde denetlenmelidir. 

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından spor turizmine yönelik iç ve dış 

turizminindetaylı istatistikleri tutulmalıdır. (Spor branşı, gelinen bölge, seyirci mi 

sporcu mu?,turla mı geldi bağımsız mı?, harcama miktarı, yarışma mı antrenman mı?) 

5. Kamu ve özel spor turizm tesis envanteri çıkarılmalı, spor branşı ve yapılacak bölge 

belirlenmeli, öne çıkan ülkelerin örneklerinin incelenmeli ve ülkemize gelen turistlerin 

profili araştırılmalıdır. 

6. Spor turizmine katkı sağlamak amacıylaantrenör yeterlilikleri kapsamında yabancı dil 

yeterliliklerinin istatistikleri tutulmalıdır. 

7. Spor turizmi paydaşlarına yönelik yurtdışı değişim programları organize edilmelidir. 
 

SPOR TURİZMİNDE EĞİTİM 
 

8. Gençlik ve Spor Bakanlığıve TUREB ortaklaşa çalışmasıyla, Turizm Akademisyenleri 

Derneği’nin desteğiyle eğitim protokolü oluşturulmalı ve sonucunda sektöre uzman 

turist rehberi sağlanmalıdır. 

9. Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin zorunlu 

stajlarını turizm işletmelerinde yapmaları yönünde öğrenciler teşvik edilmelidir. 

10. Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında eğitim müfredatında yabancı dil ders 

saatleri arttırılmalı, mesleki yabancı dil eğitimi verilmesi zorunlu hale getirilmelidir. 

11. Federasyonların antrenörlük belgelerini verirken 1. ve 2. kademede yabancı dili teşvik 

etmesi sağlanmalı, 3. kademe ve üstünde yabancı dil dersleriyle desteklenmelidir. 

(branş temel terimleri) 

12. Spor turizmi eğitimine katkı sağlayabilmek için yerli ve yabancı literatür taranmalı 

vegerekli görülen yayınlar temin edilerek yaygınlaştırılmalıdır. 

13. Spor turizmi konusunda düzenlenecek akademik kongreler teşvik edilmelidir. 
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14. Turizm, Spor ve İşletmecilik ile ilgili yüksek lisans ve doktora programlarındaki tez 

öğrencileri; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak spor turizmi ile ilgili tez konularına yönlendirilmeli ve tezlerin 

desteklenmesi sağlanmalıdır. (mali destek, tezlerin yayınlanması vb.) 

15. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 

sektör kuruluşları işbirliği ile mesleki yeterlilikler ve istihdam koşullarının dikkate 

alınarak spor liselerinin spor turizminin ihtiyaçları çerçevesinde özel program ve proje 

uygulayan okullar kapsamına alınması, bu yapılandırılmada yoğunlaştırılmış dil 

eğitimi veren hazırlık sınıflarının uygulanması gerekmektedir. 

16. Yükseköğretim Kurumu öncülüğünde spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının 

müfredatının  standartlaştırılmasına  yönelik  çalışma  başlatılmalı,  bu  çalışmada spor 

turizmi insan kaynağı ihtiyacının göz önünde bulundurularak müfredatına spor 

turizmine yönelik dersler eklenmelidir. 

17. Turizmle ilgili ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına, spor turizmi ile ilgili 

spesifik dersler konulmalıdır. 

18. Üniversitelerin spor tesisleri geliştirilmeli ve spor eğitimine ilişkin olarak halkın 

faydalanmasına açılmalıdır. 

19. Halkın iç turizme katkısını arttırmak amacıyla spor kültürü, spor felsefesi ve spor 

turizmi alanlarında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

SPOR TURİZMİNDE AR-GE VE İNOVASYON 
 

1. Spor politikalarını belirlemek ve araştırma geliştirme yapmak üzere Ulusal Spor 

Enstitüsü kurulmalıdır. 

2. Spor turizminde yüksek rekabet gücü sağlayacak ulusal ve uluslararası çok sayıda spor 

branşına yönelik etkinliklerin düzenlenebileceği bir spor şehri oluşturulmalıdır. 

3. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda oluşturulacak birim marifetiyle ve 

ilgili paydaşların destekleriyle spor turizmi ar-ge yapılandırılması oluşturulmalı, bu 

süre zarfında ar-ge faaliyetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 

Bakanlığı koordinasyonunda ilgili paydaşların katılımıyla projelendirilmelidir. 

4. Spor turizmini geliştirmek amacıyla kalite standartları oluşturulmalı ve bu standartları 

sağlayan işletmelere spor turizmi mükemmeliyet belgesi verilmelidir. 

5. Spor turizmini geliştirmek adına engelli dostu otel standartları belirlenmeli ve bu 

kapsamdaki tesisler teşvik edilmelidir. 

6. Engelli kişiler için sportif materyaller geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmalı 

ve bu konudaki projeler desteklenmelidir. 
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7. Engellilerin sportif rehabilitasyon sürecini sağlamak, Türkiye’deki engelli sporcuların 
gelişimine ve spor turizmine katkı vermek amacıyla engelli sporları akademisi 

kurulmalıdır. 

8. Başta spor turizminin yoğun olarak yapıldığı yerler olmak üzere kamu ve özel 

mülkiyete sahip tüm spor tesisleri engelli bireylerin kullanımına uygun hale 

getirilmelidir. 

9. Spor turizmi arzı konusunda rekabetçi olduğumuz tüm spor branşlarında uluslararası 

pazar potansiyeli için Ar-Ge çalışmaları başlatılmalıdır. 

10. Pazar potansiyeli açısından uygun bulunan ve iklim koşulları, coğrafi yapı, spor 

tesisleri bakımından yetersiz imkanlara sahip ülkelerle işbirliği sağlanmalıdır. 

11. Spor turizminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla nitelikli yüksek irtifa kamp 

merkezleri kurulmalıdır. 

12. Kamp merkezlerinin bulunduğu bölgelerde uzmanlaşmış sporcu sağlığı ve performans 

ölçüm merkezleri kurulmalı, bu merkezlerdeoluşturulacak sağlık tarama paketleri ve 

performans ölçüm testleri ulusal ve uluslararası pazarlara sunulmalıdır. 

13. Tematik spor müzelerinin kurulması teşvik edilmelidir. 

14. Yenilikçi multidisipliner spor turizmi uygulamaları hayata geçirilmelidir. (örneğin su 

altı satranç turnuvası). 

15. Spor turizmi, döngüsel ekonomi (circulareconomy) prensipleri göz önünde 

bulundurularak yapılandırılmalı ve bu konudaki Ar-Ge projeleri desteklenmelidir. 

16. Performans sporcularının uzun süreli kamplarının yapılacağı merkezlerin (akademi) 

kurulması teşvik edilmelidir. 

17. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından geliştirilerek 7 yabancı dile çevrilen görme 

engelliler satranç öğretim metodolojisi yaygınlaştırılmalı ve diğer federasyonlarda 

benzeri çalışmalar yapması yönünde teşvik edilmelidir. 

18. TRT Spor 2 kanalı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında 

spor turizmine yönelik tanıtıcı ve eğitici programlar yapılmalıdır. 

19. Avrupa’da bulunan örneklerine benzer;ilgili kamu kurum ve kuruluşları, spor 

federasyonları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bir araya geldiği ulusal 

bir kurul oluşturularak gençler içintemel spor eğitimi temalı değişim programları 

hayata geçirilmelidir. 

20. Eğitim kurumlarında spor turizmine yönelik inovasyon içerikli yarışmaların 

düzenlenmelidir. 

21. Spor turizmine katkı sağlamak amacıyla e-spor branşı konseptinde oteller 
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geliştirilmeli, performans sporcu ve takım kamplarının ülkeye kazandırılması için 

planlama çalışmaları hızla başlatılmalıdır. 

22. Spor turizminin bütün bileşenleriyle temsil edileceği interaktif etkileşimli bir portal 

oluşturulmalı ve mobil versiyonu geliştirilmelidir. 

23. Toplumun her kesimini kapsayacak biçimde kodlama ve yazılım (hackathon) alanında 

spor turizmine yönelik yarışmalar yapılmalıdır. 

24. Federasyona bağlı olmayan branşlarda yapılacak spor turizmi organizasyonlarında, 

bürokratik işlemlerin hızlandırılması adına valiliklerden alınan onay yeterli olmalıdır. 

25. Federasyonların uluslararası turnuva başvurularında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ön 

onay süreci kısaltılmalıdır. 

26. Milli parklar kanunu, kıyı kenar kanunu ve barajlara yönelik mevzuat, spor turizmi 

faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından çevresel etki dikkate alınarak gözden 

geçirilmelidir. 

DİĞER BAŞLIKLAR 
 

27. Ülkemize özgü etnospor aktiviteleri (geleneksel Türk okçuluğu, cirit, yağlı güreş 

vb.)çeşitlendirilmeli, tanıtılmalı ve markalaşmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir. 

(ürün çeşitliliği komisyonu) 

28. Dünya Sağlık Spor ve Aktif Yaşam Fuarı (HESTOUREX)tanıtım ve pazarlama 

yönünden desteklenmelidir. (tanıtım-pazarlama komisyonu) 

29. Dalış yasaklarının kaldırıldığı tarihi alanlarda dalış turizmi (maske, palet, şnorkel) 

teşvik edilmeli, kontrollü ve sürdürülebilir şekilde gerçekleşmesi sağlanmalıdır. (ürün 

komisyonu) 


