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Ahmet TEMURCİ
Uluslararası Organizasyonlar ve  

Dış İlişkiler Genel Müdürü

SPOR DİPLOMASİSİNE AĞIRLIK 
VERECEĞİMİZ YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Diplomasinin en klasik anlamda devletlerarası diyalog olduğu-
nu biliyoruz. Çatışma sırasında iletişim kurmak, barış sırasında 
dış politika yönetmek için diplomatik yollara başvuruluyor. Ve 
bu tabii ki diplomatları işi. Bir ulusun hedeflerini, ideallerini, 
düşüncelerini, kültürünü kurumlarını başka ülkelerin kamuo-
yuna anlatma işi ise kamu diplomasisinin alanı içine giriyor. Bu 
yönüyle kamu diplomasisinin halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu 
ve bu çerçevede bir iletişim yönetimi etkinliğini içerdiğini söy-
leyebiliriz.

Eskiden diplomasi dendiğinde devletten devlete olan ilişkileri 
anlıyorduk, bugünkü diplomasi kavramı kamu diplomasisi yak-
laşımına evrilerek devletten devlete olmaktan çıkmış, devlet-
ten halka, topluma veya halktan halka şeklini almış durumda. 
Çünkü, küreselleşme ve yeni iletişim teknolojileri, diplomasi ve 
uluslararası ilişkiler alanının içine kamuoyunun çok daha fazla 
dâhil olmasını sağlamış durumda. Kamu diplomasisi iyi yürü-
tüldüğünde ülkelerle ilişkiler güçlenir, sosyal, kültürel ve eko-
nomik iş birlikleri geliştirilebilir, güven inşa edilebilir, saygınlık 
artırılabilir ve önyargılar ortadan kalkabilir. Kültür ve değerler, iç-
dış politika uyumu, medyanın etkin kullanımı, sivil toplum ku-
ruluşlarının etkin faaliyetleri, sanat, edebiyat, spor, bilim… Tüm 
bunlar ülkelere kamu diplomasisi yürütebilme olanağı sağlar. 

Günümüzde spor, insanları harekete geçiren ve büyüleyen bir 
toplumsal fenomen haline gelmiş durumda. Tam da bu neden-
le spor üzerinden kamu diplomasisi yürütmek pek çok ülkenin 
dış politika stratejilerinden biri. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz 
bugün spor; kültür, turizm, bilim, eğitim gibi etkili yumuşak güç 
unsurlarından belki de en güçlüsü. Çünkü zaman içerisinde 
gördük ki spor yoluyla verilen mesajlar hem çok daha geniş kit-
lelere ulaşıyor hem de sporun oluşturduğu aidiyet, kazanma ve 
hayranlık gibi duygular mesajların daha kalıcı olmasını sağlıyor. 
Dolayısıyla spor, en yumuşak olan duygusal gücü kullanıyor.

Küresel siyasette kartların yeniden dağıtıldığı, özellikle Türki-
ye’nin tarihî, kültürel, iktisadi ve siyasi hinterlandında dikkate 
değer değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, Ba-

kanlık olarak sporu Türkiye’nin dış politika hedeflerine ulaşma 
çabalarına katkıda bulunabilecek bir kamu diplomasisi aracı 
olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Türkiye’nin diplo-
matik repertuarına sporun etkili bir biçimde entegre edilmesi, 
eklemlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sahip olduğu jeopolitik 
ve jeostratejik konumu itibarıyla medeniyetlerin kavşak nokta-
sında bulunan Türkiye’nin, diğer birçok alanda olduğu gibi spor 
alanında da Asya ve Avrupa arasında, Doğu ile Batı arasında bir 
köprü vazifesi görebileceğine inanıyoruz. Türkiye daha geniş bir 
dünyayla, coğrafyayla ilişkilerini kolaylaştırma noktasında spor 
aracılığıyla kilit bir rol oynayabilir. Spora bölgesel ve küresel 
düzeyde kendimizi, kendi hikayemizi anlatmamıza, kendimizi 
tanıtmamıza imkân veren bir insani diplomasi faaliyeti olarak 
da bakıyoruz. Dolayısıyla, spor bizim için salt bir spor meselesi 
değil.

Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
olarak hemen hemen tüm faaliyetlerimiz spor diplomasisiyle 
ilgili. Ancak bunu bir çerçeveye oturtmak durumundayız. Spor 
turizminin stratejik bir sektör olarak 11. Kalkınma Planı’na gir-
mesinin ardından spor turizmiyle ilgili attığımız adımlar, ulus-
lararası ilişkilerimiz, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimiz ve iş 
birliklerimiz, ev sahipliği yaptığımız uluslararası organizasyon-
lar gibi pek çok faaliyetimizi spor diplomasisi çerçevesine otur-
tacağımız bir dönemin hazırlığını yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki 
Türkiye spor diplomasisi geleceği parlak bir ülke. 

Bu sayımızdan itibaren bültenimizde spor diplomasisi konula-
rına da yer ayırmayı planladık. Bu sayıda en iyi spor diplomasisi 
örneklerinden biri olarak gösterilen “ping pong diplomasisi”ne 
yer verdik. 6. sayımızda kış döneminde gerçekleştirdiğimiz fa-
aliyetlerle ilgili haberleri, Ağustos’ta Konya’nın ev sahipliğinde 
düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’yla ilgili kısa bilgi-
leri, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ile yaptığımız röportajı 
ve daha pek çok şey okuyabileceksiniz.

Keyifli okumalar.
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SAYILI GÜNLER…

İSLAMİ DAYANIŞMA
OYUNLARI’NA

İlk kez 2005 yılında Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen İslami Da-
yanışma Oyunları’nın beşincisine 9-18 Ağustos günlerinde Konya 
ev sahipliği yapacak. Organizasyona sayılı günler kala 5. İslami 
Dayanışma Oyunları Tanıtım Programı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığı koordinasyonunda düzenlendi. 31 Mart ve 1 Nisan günle-
rindeki toplantıda 26’sı büyükelçi olmak üzere yerli ve yabancı çok 
sayıda katılımcı yer aldı.

Toplantıda Konya Valisi Vahdettin Özkan, Filistin Büyükelçisi Faed 
Mustafa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Emir Salim Yüksel birer konuşma gerçekleştirdi. Oyunlar 
Genel Koordinatörlüğü İdari İşler Direktör Yardımcısı Talha Gedik 
ise 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın hazırlıklarına ilişkin bir sunum 
yaptı. Toplantıya Bakanlığımızı temsilen Uluslararası Kuruluşlar-
la İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Barış Öztürk, Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürü, Oyunlar Genel Koordinatörlüğü direktörleri katıldı. 

Program çerçevesinde misafirler Konya Büyükşehir Stadyumu, 
Tropikal Kelebek Bahçesi, Bilim Merkezi, Kalehan Ecdat Parkı, 
Mevlâna Müzesi, Tantavi Kültür Merkezi, Alaeddin Camii, Karatay 
Medresesi ve Panaroma Müzesi gibi Konya’nın tarihî ve turistik 
yerlerini gezdiler.

KAFİLE BAŞKANLARI BULUŞTU
Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları Birinci Kafile Başkanları 
Ziyareti, 47 ülkeden 70 delegenin katılımıyla 15-21 Mart 2022 tari-
hinde gerçekleştirildi. 9 ülkenin temsilcisi ise toplantıya çevrimiçi 
katıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Konya 2021 Genel Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, ISSF Birinci Başkan Vekili Ha-
mad Kalkaba, ISSF Denetleme ve Koordinasyon Komitesi ve orga-
nizasyonda görev alan tüm direktörlerin yer aldığı toplantıda Konya 
2021 Genel Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır Konya 

2021’e dair sunum yaptı ve delegasyonların sorularını yanıtladı. 
Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ve Hamad Kalkaba Oyunlar’ın hazırlık-
ları ve işletilen süreç hakkında basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. Delegeler organizasyonunda kullanılacak spor tesisleri, 
sağlık alanları ve konaklama alanlarını da gezdi.

OYUNLAR 24 BRANŞTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
5. İslami Dayanışma Oyunları Tanıtım Programı’ndan sonra 11 
Nisan’da 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Bakanımız 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu Konya 5. İslami Dayanışma Oyun-
ları’nın 19 spor, bir geleneksel gösteri ve 4 para spor branşı olmak 
üzere 24 branşta yapılacağını belirterek, “Oyunlar köyünden 
ulaşıma, güvenlikten bilişim altyapısına kadar gerek tüm adım-
ları hep birlikte atıyoruz. Sadece Konyamıza değil, İslam alemine 
yaraşır bir şekilde mükemmel bir organizasyonu hep birlikte ger-
çekleştireceğiz” dedi.  Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin ilk Olimpik 
veledromunun Konya’da yapıldığını ve Mayıs ayında bitirileceğini, 
Olimpik yüzme havuzu ve atletizmin pistinin hizmete hazır hale 
geldiğini de kaydetti.
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UZMAN İŞ BİRLİĞİ 
TOPLANTILARI KİTAPÇIK
HALİNE GETİRİLDİ

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Gönüllülük ve Yaygın Eğitim Konulu Türk-Al-
man Uzmanlar Günü Toplantıları dijital ki-
tapçık haline getirildi. Türkiye ve Almanya’da 
Gönüllük, Gönüllü Çalışma ve Yaygın Eğitim 
başlıklı kitapçık Türkçe ve Almanca olarak ya-
yıma hazırlandı. Dört bölümden oluşan kitap-
çıkta Türk ve Alman gençlerin gönüllülük mo-
tivasyonları, Almanya’da gençlerin gönüllülük 
çalışmalarına katılımı, Türkiye’de gönüllülük 
kavramı ve gönüllülüğün gelişmesi gibi konu-
lara yer verildi.

Türkiye-Almanya arasında 1994’te imzalanan 
“Gençliğe Yönelik Politikalarda İşbirliği Protoko-
lü” kapsamında düzenlenen Gönüllülük ve Yay-
gın Eğitim Konulu Türk-Alman Uzmanlar Günü 
Toplantıları 3 modülde gerçekleştirilmişti. Mo-
dül I (8 Ekim) Gençlerde Gönüllülük ve Gönüllü 
Çalışma ve Yaygın Eğitim: Siyasi Strateji, Tarihsel 
Arka Plan, Mevcut Hedefler, Şekil ve Formatlar; 
Modül II (27 Ekim) Eğitim, Takdir, Sertifikalandır-
ma; Modül III (25 Kasım) Gelecekte Gönüllülük: 
Katılım, Kapsayıcılık, Yeni Hedef Grupları, Dijital-
leşme konularını içermişti.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), NEXUS-Sosyal Uyum 
ve Kariyer Rehberliği Projesi’nin 2020-2021 dönemlerinin de-
ğerlendirilmesi ve 2022 planlamasının yapılması amacıyla bir 
toplantı düzenledi. 20 Ocak tarihli toplantıya GIZ NEXUS Proje 
Yöneticisi Elke Krause-Hannak ve ekibi, Bakanlığımızı temsilen 
Uluslararası Projeler Dairesi Başkanlığı, Proje Uygulamaları Dai-
resi Başkanlığı, Ankara ve Gaziantep İl Müdürlükleri, MEB Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Dairesi 
Başkanlığı katıldı.

Projenin sürdürülebilirliği, gençlere yönelik kariyer yönlendirmesi 
yapılması, olası iş birlikleri, kaynakların etkin ve verimli kullanılması 
gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, 2022 döneminde gençlerin 

proje yazma ve uygulamasının sağlanması, genç katılımcılığının ar-
tırılması amaçlandı. Haziran 2020’de başlayan proje Aralık 2022’ye 
kadar sürecek.

NEXUS Sosyal Uyum ve Kariyer Rehberliği Projesi, Türkiye’de sığın-
macı olarak bulunan Suriyeli gençlerin Türk akranlarıyla sosyal uyu-
munu güçlendirmek ve gençlerin geleceğe daha bilinçli bakmasını 
sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Ankara, Gaziantep, Bursa ve 
Kahramanmaraş’ı kapsayan proje “Gelecek nesil bilimler”, “Sosyal 
uyum ve uyuşmazlık çözümü programı”, “Spor ile sosyal uyum” mo-
düllerinde sürdürülüyor; “Gönüllü gençlik hizmet programı” modü-
lü ise tamamlandı.

ALMANTÜRK

Kitapçığın Türkçesine QR 
koddan ulaşılabilir.

NEXUS
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile BM Uluslararası Çocuklara Acil Yardım 
Fonu (UNICEF) ortaklığı ile Türkiye’de hayata geçirilecek Genç 
UPSHIFT programı kapsamında gençler tespit ettikleri sosyal ko-
nularda ekipleri ile birlikte fikirlerini geliştirecekler ve ardından 
uzmanlarla birlikte bir eğitim programına katılarak fikirlerini jüri-
ye sunacaklar. Başarılı bulunan fikirler Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile UNICEF ortaklığında finanse edilerek hayata geçirilecek. Genç 
UPSHIFT programı Türkiye genelinde 81 ilde 162 Gençlik Merkezin-
de yürütülecek ve program kapsamında seçilen 40 proje destek-
lenmeye hak kazanacak.

Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şubat ayında gerçekleş-
tirilen UPSHIFT Tanıtım Toplantısı’nda gençlerle bir araya geldi. 

Toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bakanlık olarak UNICEF’le 
iş birliği yapmayı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu prog-
ram, gençlerin olumlu bir sosyal ve ekonomik değişim için po-
tansiyel haline gelmelerini ve rekabetçi iş gücüne sürdürülebilir 
ekonomik büyümeye ve aktif sivil topluma katkı sağlamalarını des-
teklemek için önemli bir süreç. Gençler bu programla yerel konula-
ra birtakım çözümler geliştirecekler. Bu ortaklık bizler için önemli” 
dedi. Programın gençlik merkezlerine nitelik ve nicelik bakımından 
değer katacağını ifade eden Kasapoğlu program ile gençlik merkez-
lerine uluslararası olma yönünde de ayrı bir derinlik kazandıracak-
larını söyledi.

5. Etnospor Forumu, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) ve 
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Bakü’de ger-
çekleştirildi. 5-6 Mart günlerini kapsayan ve sloganı “Geleneksel 
Sporların İhyası” olan toplantıya 45 ülkeden devlet yetkilileri, fede-
rasyon temsilcileri ve akademisyenler olmak üzere 140 kişi katıldı. 

Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantı kapsamında, 
moderatörlüğünü DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın üstlen-
diği “Uluslararası ortaklığın kurulması ve geliştirilmesinde bir itici güç 
olarak Etnospor” başlıklı üst düzey Bakanlar Paneli’ne katılım gös-
terdi. Bakan Kasapoğlu, geleneksel sporların hızlı bir yükselişte ol-

duğunu, popülaritesini her geçen gün artırdığını belirterek, “Türkiye 
olarak bu alanda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çok önemli 
yatırımlar yaptık, önemli projeler yürüttük. Hem tesisleşmede hem 
müsabaka sayısında hem de lisanslı sporcu sayısında yüzde yüzün 
üstünde artışlar gerçekleştirdik. Bunu pandemiye rağmen yaptık. 
Çıtamız hep daha yüksekte. Müthiş bir potansiyel var. Bizler el ele 
verdikçe, birliktelik ve kardeşliği spor ruhuna uygun güçlendirdikçe 
inanıyorum ki geleneksel spor dallarındaki çıtayı da yükselteceğiz.” 
dedi. Bakanımız Bursa İznik’te düzenlenecek 4. Göçebe Oyunları 
hazırlıklarına dair katılımcılara bilgi de vererek geleneksel sporları 
seven herkesi bu organizasyona davet etti.

Geleneksel sporların geleceğinin masaya yatırıldığı paneller, 
oturumlar ve çeşitli etkinliklerle icra edilen forumun kapanı-
şında panel ve oturumlarda istişare edilen konuların derlendiği 
Etnospor Forum Deklarasyonu ilan edilerek dünya kamuoyu ile 
paylaşıldı. Deklarasyonda hükümetlerin, geleneksel sporların 
korunması ve güçlendirilmesindeki rolü; gençlerin geleneksel 
sporlara yönlendirilmesi, geleneksel sporlar yoluyla becerile-
rinin geliştirilmesi; üniversiteler, federasyonlar ve kulüplerin iş 
birliği gündemleri yer aldı.

Etnospor Forumu, geleneksel spor ve oyunlarını tüm dünyada 
güncel hale getirmek, yaşatmak ve bilinirliklerini artırmak, gele-
neksel spor ve oyunların gelişmesinin önündeki zorlukları belir-
leyerek bunlara çözümler sunmak amacıyla her yıl düzenleniyor.

BAKÜ’DE
ETNOSPOR FORUMU

      İLE

GENÇ UPSHIFT 
İŞ BİRLİĞİ
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GENÇ VE DİNAMİK ÜYESİ TÜRKİYE
Youth Wiki Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı, 25 Mart 2022 tarihin-
de Ankara’da gerçekleştirildi. Youth Wiki platformunun tanıtılması; 
“Sosyal Uyum”, “Gençlik Katılımı”, “Gönüllü Faaliyetler” alanlarında 
çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri-
nin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla düzenlenen organizasyo-
na Genel Müdürlüğümüz de katıldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Ahmet Te-
murci, Youth Wiki’yi Avrupa’nın en büyük genç nüfusunu oluşturan 
Türk gençlerin dinamizmini ve heyecanını diğer Avrupa ülkeleriyle 
buluşturması noktasında çok önemli bir platform olarak gördüğünü, 
paydaşlar tarafından dile getirilen her teklif, fikir, eleştiri ve önerinin 
çok kıymetli olduğunu ifade etti. Uluslararası Projeler Dairesi Başkan-
lığı ise bir sunum gerçekleştirerek Youth Wiki platformunun amacını 
ve içeriğini anlattı.

YOUTH WIKI NEDİR?
Avrupa ülkelerinin gençlik politikaları hakkında bilgi sunan çevrimiçi 
bir platformdur. Temel amacı gençlik alanında Avrupa iş birliğini des-
teklemek olan platform, ulusal politikalar hakkında sürekli güncel-
lenen bilgiler içerir. Bilgi kaynağı her ülkenin gençlik politikalarından 
sorumlu yetkililerdir.

34 ülke Youth Wiki üyesidir. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan 
hibe çağrısına Genel Müdürlüğümüz de başvurmuş, bu kapsamda 
17 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu ile sözleşme imzalanarak 
“Youth Wiki 2021 Turkey Projesi” yürürlüğe girmiştir.

’NİN

Toplum Temelli Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (CLIP 2) yö-
neticisi Wolfgang Jessen ve ekibi ile NEXUS- Sosyal Uyum ve 
Kariyer Rehberliği Proje ekibi, Uluslararası Projeler Daire Baş-
kanlığı tarafından Altındağ Gençlik Merkezi’nde kabul edildi. 

Wolfgang Jessen, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun (GIZ) 
yürüttüğü CLIP 2’nin “koruma hizmetleri”, “yaygın eğitime eri-
şim”, “sosyal uyum” ve “kapasite geliştirme” başlıkları altında 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını deste-
lemek üzere kurulduğunu ifade etti.

2022 Aralık’ta sona erecek NEXUS-Sosyal Uyum ve Kariyer 
Rehberliği Projesi ile geliştirilen başarılı iş birliğinin CLIP 2 ara-

cılığıyla farklı alanlarda devam ettirilmesi planlanıyor. Proje, 
mülteciler ile ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensup-
larının psikolojik ve sosyoekonomik dayanıklılığını güçlendir-
meyi hedefliyor. Projenin, hibe desteklerinden görece daha az 
faydalanmış, Suriyeli haricindeki yabancı toplulukların yoğun 
olduğu Elazığ, Yozgat, Kütahya, Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, 
Burdur, Amasya, Zonguldak, Van gibi şehirlerimizde yürütülme-
si planlanıyor.

CLIP 2 İLE DEVAM
İŞ BİRLİĞİNE
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HABERLER

İlk kez 1963 yılında düzenlenen ve 1965’te uluslararası statü kaza-
nan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 11-17 Nisan gün-
leri arasında düzenlendi. 

Bireysel Genel Klasman, Sprint Klasmanı, Tırmanış Klasmanı, 
Türkiye Güzellikleri Klasmanı ve Takım Genel Klasmanı kategori-
lerinde 8 etaptan oluşan organizasyonda 1. Etap 207 kilometre-
lik Bodrum-Kuşadası, 2. Etap 158 kilometrelik Selçuk (Efes)-Ala-
çatı, 3. Etap 123 kilometrelik Çeşme-İzmir (Karşıyaka), 4. Etap 147 
kilometrelik İzmir (Konak)-Manisa (Spil), 5. Etap 192 kilometrelik 
Manisa-Ayvalık, 6. Etap 205 kilometrelik Edremit (Akçay)-Ecea-
bat, 7. Etap 135 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ arasında gerçek-
leştirildi.

Bireysel Genel Klasman şampiyonu Yeni Zelandalı Patrick Bevin 
turkuaz mayonun, Sprint Klasmanı şampiyonu Avustralyalı Jasper 
Philipsen yeşil mayonun, Tırmanış Klasmanı şampiyonu ABD’li 
Noah Granigan kırmızı mayonun, Türkiye Güzellikleri Klasmanı 
şampiyonu Batuhan Özgür beyaz mayonun sahibi oldu. Takım Ge-
nel Klasmanı’nı ise İspanyalı Equipo Kerne Pharma kazandı.

Organizasyon sırasında Bakan Kasapoğlu basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada bisikletin heyecan verici bir spor, Türkiye’nin hem 
altyapı hem coğrafi özellikleri hem iklimi ile bisiklet sporuna çok 
uygun olduğunun altını çizerek , “Türkiye’nin ilk Olimpik veledro-
munu Konya’da tamamladık. Mükemmel bir tesis oldu. Dünyadaki 
diğer veledromlara meydan okuyacak, rekabet açısından çok güçlü 
bir tesis oldu. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Bu 
vesileyle bisiklet sporcularını artık Türkiye’ye kampa davet ediyo-
rum. Bisiklet ile ilgili her türlü altyapımız tamamlandı.” dedi.

57. CUMHURBAŞKANLIĞI
TÜRKİYE BİSİKLET TURU
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Genel Müdürlüğümüzün, Türkiye’nin spor turizmi potansiyelini yurt dışın-
da güçlü bir şekilde tanıtabilmek için gerçekleştirdiği faaliyetler arasında 
“Spor Turizmi Portalı” da yer alıyor. Bu kapsamda 2 Şubat’ta federasyon 
temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirilerek sürece dair bilgi verildi. 

Toplantının açılış konuşmasını Genel Müdürümüz Ahmet Temurci yaptı. 
Ardından Genel Müdür Yardımcımız İnanç Özçakmak portalın gelişim sü-
recine dair bilgi verdi. Toplantı çerçevesinde federasyonlardan beklentiler 
dile getirildi ve onların Türkiye spor turizmi portalıyla ilgili görüş ve önerileri 
alındı. 

FEDERASYONLARLA

SPOR TURİZMİ PORTALI

TOPLANTISI

Libya Devleti Millî Birlik Hükümeti Gençlik Ba-
kanı Fatalla el Zuni ve beraberindeki heyet, 17-
21 Ocak günleri arasında Bakanımız Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’nun misafiri olarak İs-
tanbul’da ağırlandı. İki ülke arasındaki gençlik 
politikası ve gençlik çalışmaları üzerine iş bir-
liğini güçlendirmek amacıyla Gençlik Alanında 
İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Libyalı heyet İstanbul’daki Gençlik Merkezleri, 
Gençlik Kampları ve KYK Öğrenci Yurtlarına zi-
yaretler de gerçekleştirdi.

LİBYA’YLA
GENÇLİK ALANINDA
İŞ BİRLİĞİ
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Avrupa Spor Şartı, sportif katılımı artırmak, sporu herkes için 
erişilebilir kılmak, sportif dürüstlüğü yaygınlaştırmak, bütün 
Avrupa ölçeğinde sportif yapılanmanın genel çerçevesini 
belirlemek, spor organizasyonlarının kalite standartlarını 
yükseltmek ve ulusal düzeyde spor mevzuatlarının iyileşti-
rilmesini sağlamak amaçları doğrultusunda güncellenerek 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kararıyla kabul edildi. 

Son yıllarda sporda yaşanan birçok gelişmenin Avrupa Spor 
Şartı’nın güncellenmesini zorunlu kıldığı konusunda Avrupa 
Konseyi ülkeleri görüş birliğindeydi. Bakanımız Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu da 2021 yılı Ocak ayında katıldığı Avrupa 
Konseyi 16. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’nda bu 
güncellemeyle ilgili desteklerini ifade etmişti. Avrupa Kon-

seyi Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması (EPAS) Sekretarya-
sı’nın koordinasyonunda, 2021 yılındaki toplam 7 toplantıda 
revizyon çalışmaları ele alındı. Ülkemiz de EPAS’a taraf ola-
rak güncelleme çalışmalarına aktif katılım sağladı. 

AVRUPA SPOR ŞARTI NEDİR?
Avrupa Spor Şartı, Avrupa Konseyi üye devletlerine sporla 
ilgili mevcut mevzuatları veya diğer politikaları mükemmel-
leştirme ve spor için kapsamlı bir çerçeve geliştirme konu-
sunda rehberlik sağlayan sözleşmedir. Sporu yaygınlaştır-
ma ve spor ilkelerini belirlemenin yanı sıra tesisler, sporun 
finansmanı, çevreye saygılı ve etik değerlere bağlı spor anla-
yışı gibi konuları da içerir.

HABERLER

AVRUPA
SPOR ŞARTI GÜNCELLENDİ

Azerbaycan’da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dün-
ya Kupası’nda kadınlar senkronize finalinde Sena Elçin 
Karakaş ve Sıla Karakuş altın madalya kazandı. Almanya’da 
düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda ise halka aletinde altın 
madalya kazanan isim İbrahim Çolak oldu. Cimnatikteki başarılarımız bu-
nunla sınırlı kalmadı Çekya’da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik 
Turnuvası’nda millî sporcumuz Emir Erışık, bireysel erkekler kategorisinde al-
tın madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim 
Şampiyonası’nda millî sporcumuz Aleyna Ertürk yıldız kadınlar epe kategori-
sinde altının sahibi oldu. Ertürk aynı organizasyonun genç kadınlar epe kate-
gorisinde ise bronz madalya elde etti.

ESKRİM VE CİMNASTİKTE

        GURUR



#KAYAKINTÜRKİYE

Dalyan’daki Kargıcak Koyu, Türkiye’nin turkuaz ren-
gi denize sahip lokasyonlarından biri. İztuzu Pla-
jı’na oldukça yakın olan koyda kano, yüzme ve dalış 
sporları yapılabiliyor. Doğal güzelliğini ve temizli-
ğini koruyabilmiş koyda Carettalara rastlamak da 
mümkün.

SPORTS IN
TÜRKİYE
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Uluslararası Bisiklet Federasyonu’nun yarışlarından biri olan Tour 
of Antalya, “İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü” temasıyla 10-13 
Şubat günleri arasında düzenlendi. Side-Antalya, Kemer-Antalya, 
Aspendos-Termessos ve Antalya-Antalya etaplarından oluşan ya-
rışmada toplam 600 kilometre boyunca pedal çevrildi. 13 ülkeden 
23 takım ve 161 sporcunun mücadele ettiği yarışmanın kazananı 
Dan bisikletçi Jacob Hindsgaul Madsen oldu.

Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Tour of Antalya’nın 
son etabında 2,5 kilometre bisiklet kullandı. Sonrasında basın men-
supları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, Türkiye’nin spor 
organizasyonlarında önemli bir aşama kaydettiğini belirterek şun-
ları söyledi: “Her branşta eşsiz coğrafyamızla, tarihî değerlerimizle, 
kültürümüzle sporu iç içe geçirmiş bir şekilde, her biri birbirinden 
değerli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da inanıyorum ki 
Türkiye, başta İslami Dayanışma Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları 
olmak üzere pek çok organizasyonu yine başarılı bir şekilde ger-
çekleştirecek. Bununla birlikte bisikletin ülkemizde gelmiş olduğu 

aşamayı biliyorsunuz. Özellikle ilk Olimpik veledromumuzun ta-
mamlanması, bundan sonraki süreçte hem bisiklet organizasyon-
ları noktasındaki çıtamızı yükseltecek hem de bisiklet branşındaki 
iddiamızı daha yukarılara taşımış olacak.” dedi.

HABERLER

2022 Erasmus+ Spor Destekleri Bilgilendirme Toplantısı, yak-
laşık 300 kişinin katılımıyla 3 Mart 2022’de çevrimiçi yapıldı. 
Toplantıda sağlıklı yaşam tarzını herkes için desteklemek, spor 
alanında bütünlüğü ve değerleri teşvik etmek, sporda ve spor 
aracılığıyla eğitimi teşvik etmek, şiddete karşı savaşmak ve 
sporda ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük ile mücadele et-
mek gibi 2022 Erasmus+ Spor Destekleri’nin önceliklerine de-
ğinildi. Ayrıca sporda iyi yönetişim ve bütünlüğün sağlanması, 
sporcuların ikili kariyerlerinin teşvik edilmesi, doping veya şike 
gibi sporun bütünlüğüne yönelik tehditlerle mücadele edil-
mesi, kadın-erkek eşitliği dâhil olmak üzere sporda ayrımcılığa 

karşı savaş verilmesi, spor ve fiziksel aktivitelere katılımın teş-
vik edilmesi gibi konular vurgulandı. 

2022 Erasmus+ Spor Destekleri Bilgilendirme Toplantısı, 
2019’dan bu yana her yıl düzenleniyor.

Erasmus + Spor Destekleri, spor alanında fikri, projesi olan ku-
rum ve kuruluşların projelerini hayata geçirebilmeleri için hibe 
vermektedir. 2014-2020 yılları arasında Spor Destekleri’nin 
bütçesi 265 milyon avro olmuş, sadece 2020 yılı için 57,5 mil-
yon avroluk bir hibe desteği sağlanmıştır. 2021-2027 yılları spor 
bütçesinin 550 milyon avroya çıkarılması planlanmaktadır.

2022 ERASMUS+
SPOR DESTEKLERİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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Genel Müdürümüz Ahmet Temurci, İstanbul Gedik Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi tarafından 12-13 Nisan günlerinde düzenlenen 
AB ve Spor Araştırmaları Sempozyumu’na katılarak bir sunum yaptı. 
Temurci, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan katılımcılara spor 
diplomasisi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor diplomasisi faali-
yetleri hakkında bilgi aktardı.

Sporun günümüzde insanları harekete geçiren ve büyüleyen top-
lumsal bir fenomen haline geldiğinin altını çizen Genel Müdürümüz, 
“Spor, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde, uluslararası kamuo-
yuna ve hedef kitleye daha olumlu ve etkili bir şekilde ulaşmada ve 
diplomatik açılımların yapılmasında önemli bir araç, spor diplomasi-
si de toplumların birbirine yakınlaşmasına ve ülkeler arasındaki algı-
ların olumlu yönde değişmesine zemin hazırlamakta.” diye konuştu. 
Genel Müdürümüz ayrıca, Bakanlığın sporu uzun vadede ülke mar-
kasının tesis edilmesi ve diplomatik alanda ilişki inşa etme sürecin-
de kritik bir enstrüman olarak gördüğünü belirterek, Türkiye’nin daha 
geniş bir coğrafyayla ilişkilerini kolaylaştırma noktasında sporun kilit 
bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Genel Müdürümüz Ahmet Temurci JICA Türkiye yetkililerini ma-
kamında kabul etti. JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Nobuhiro 
Ikuro’nun Türkiye’deki görev süresinin dolması nedeniyle düzen-
lenen görüşmeye Temurci ve Ikuro’nun yanı sıra JICA Türkiye Ofi-
si Başkan Yardımcısı Yurika Saito ve JICA Türkiye Ofisi Program 
Asistanı Seval Kayabölen de katıldı. Görüşmede yeni yapılacak 
psikososyal destek projesinin son durumunu değerlendirildi; 
gençlere yönelik yeni projeler geliştirilmesi konusunda görüş bir-
liğine varıldı.

ÜNİVERSİTEDE
SPOR DİPLOMASİSİ
KONUŞULDU

’YI AĞIRLADIK

Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda 
mücadele eden millî sporcularımızı ma-
kamında kabul etti. Kabule Kayak Fede-
rasyonu Başkanı Ali Oto, sporcular Berkin 
Usta, Fatih Arda İpcioğlu, Yusuf Emre Fırat, 
Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ka-
tıldı.

Bakanımız Kasapoğlu sporda uzun vade-
li, kapsamlı politikalarla başarıya ulaşı-
labildiğinin, altyapı yatırımı gerektiğinin 
altını çizerek “Kış sporlarında ekilen to-
humların meyvelerini almamız yakındır. 
Yarının dünya, Olimpiyat, Avrupa şam-
piyonları sizler olacaksınız. Bu hayalden 
öte realite.” dedi.

BAKAN KASAPOĞLU:
“KIŞ SPORLARINDA EKİLEN TOHUMLARIN 
MEYVELERİNİ ALMAMIZ YAKINDIR.”
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28 Mart-3 Nisan günleri arasında Macaristan-Buda-
peşte’de düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyona-
sı’nın en başarılı ülkesi Türkiye oldu. 24 ülkenin katıldığı 
şampiyonada Türkiye 7 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya 
kazandı. Ülkemiz ayrıca kadınlar serbest takım yarış-
masında da şampiyonluk elde etti.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Para 
Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda 3 altın, 3 gümüş madalya kazandı. 
40 ülkeden 200 sporcunun katıldığı ve Türkiye’nin en başarılı ikinci 
ülke olarak tamamladığı şampiyonada W1 erkek bireyselde Yiğit Ca-
ner Aydın, W1 erkek çiftlerde Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu, 
makaralı yay kadın çitlerde Sevgi Yorulmaz ve Öznur Cüre altın ma-
dalyanın sahibi oldu. W1 erkek bireyselde Nihat Türkmenoğlu, W1 
kadın bireyselde Nil Mısır, W1 kadın çiftlerde ise Nil Mısır ve Fatma 
Danabaş gümüşe uzandı.

GÜREŞTE
GELENEK 
BOZULMADI

PARA OKÇULARIMIZDAN

TARİHÎ BAŞARI

Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF), 
“Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” ana temasıyla 11-13 Mart 
2022 tarihinde gerçekleştirildi. Forum 75 farklı ülkeden dev-
let ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, iş dünyası 
üyeleri, basın ve akademi mensuplarını ağırladı. 

3 binden fazla kişinin katıldığı forum kapsamında ADF Youth 
etkinliği ve “Spor Diplomasisi” oturumu da düzenlendi. Etkin-
liğe Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu, Voleybol Federasyonu Başkan Mehmet 
Akif Üstündağ ve Kadınlar Voleybol Millî Takım Kaptanı Eda 
Erdem katıldı.

Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu spor turizminin 
önemine, tesisleşme ve altyapı çalışmalarının mükemmel-
leştirilmesinde Türkiye’nin geldiği noktaya değinerek, “Geçti-
ğimiz yıl pandemiye rağmen 164 organizasyona ev sahipliği 
yaptık. Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke haline gel-

di.” dedi. Olimpiyatlar’ı en güzel şekilde organize edebilecek 
ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Kasapoğlu, “Türkiye 
artık spor organizasyonlarında markadır. Kimse bunu gölge-
leyemez. Bizim kapımız tüm spor oyunlarına açık” şeklinde 
konuştu.

ADF YOUTH

HABERLER
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Tenisin tarihinin 12. yüzyıla uzandığı tahmin ediliyor. Fransa’da or-
taya çıkan bu spor o dönemde “jeu de paume” (avuç içi oyunu) ola-
rak adlandırılırmış ve adından da anlaşılacağı gibi elle oynanırmış. 
16. yüzyıldan bu yana ise raketler kullanılmaya başlamış.

Tenis 1 milyardan fazla takipçiyle dünyada en çok izleyicisi olan 
dördüncü spor. Batı için oldukça eski olabilir ancak Türkler te-
nisle 1900’lerin başında İngilizler vasıtasıyla tanışmış. İlk tenis 
turnuvası ise 1926’da düzenlenmiş. Günümüzde ülkemizde 
tenise artan bir ilgi var. Hem kayak veya deniz turizmindekinin 
aksine bu spora ulaşmak için seyahat etmek gerekmemesi, hem 
son yıllarda kort sayısında artış yaşanması, hem de tenisin genç 
yaşlı herkesin yapabileceği bir spor olması bu ilginin nedenleri 
arasında. 

Bununla birlikte tenis, diğer sporlar gibi sağlığa çok faydalı. Topa 
vurmak için koşmak ve zıplamak, kaçan topları toplamak kalp atı-
şını hızlandırıyor. Böylece daha derin nefes alınıyor ve ciğerlerin 
kapasitesi artıyor. Kan akışı hızlandığı için doku ve organlara daha 
çok oksijen ulaşıyor. Tüm bunlar kalp damar sistemini destekliyor. 
Uzanma hareketi ise kasları güçlendiriyor.

Herhangi bir spor yaparken, özellikle de yetişkin dönemde, en çok 
korkulan durumlardan biri kaza sonucu kemik kırılmasıdır. Hare-
ketli bir spor olması nedeniyle teniste bu risk daha yüksek olabilir. 
Ancak spor yapmak aynı zamanda kemikleri güçlendirir. Hatta os-
teoporozu yavaşlatır.

Teniste ileri geri, yan, çapraz hareketler ve eğilme kalkmanın fazla 
olması, dengede kalmak için çaba harcanması beyin ve vücut ara-
sındaki koordinasyonu güçlendiriyor.

Bunun yanı sıra tenis, kilo kaybetmek veya sağlıklı kilosunu koru-
mak isteyenler için mükemmel bir spor. Hobi olarak tenis oynayan 
biri saatte ortalama 400 kalori yakıyor. Rekabetçi oyunlarda bu 
sayı 700’e kadar çıkabiliyor.

Tenisin sağlığa faydaları sadece hareketlilikle ilgili değil. Sosyal ileti-
şime olanak sağladığı için ruh sağlığına iyi geliyor. Ayrıca, açık hava-
da icra edildiği için tenis oynayan kişi güneşten de yararlanabiliyor. 
Besinlerle alınan D vitamini güneş ışığında aktifleşerek vücutta 
kullanılabilir hale geliyor. D vitamini bağışıklığı, kemik ve kalp sağ-
lığını destekliyor, kanser riskini düşürüyor. Tabii ki güneşe çıkarken 
şapka, güneş kremi gibi gerekli önlemler alınmalı.

SPOR VE SAĞLIK



Piktogram
Konsepti

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük
aynı zamanda günümüzde

“bir kavramı resmetme” diye tabir edilen
piktogram teriminin de ilk örneklerini barındırıyor.

Çatalhöyük insanları M.Ö. 7400 yılında avlanmayı,
şenlik yapmayı, vahşi hayatı ve diğer önemli olayları

duvarlarına resmederek yazılı olmayan tarihi başlatmışlardı.

Bu sebeple yaklaşık 10.000 yıl önce çizilen
bu duvar resimlerinden ilham alarak

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın piktogramlarını
o günün çizim konseptine uygun olarak tasarladık.

Ana figürümüz hali hazırda Çatalhöyük’te
resmedilmiş bir avcıyı anlatıyor. Neolitik çağın en

önemli figürünü tüm branşlar için özenle yorumladık.

3X3 BASKETBOL

HENTBOL

ATLETİZM

FUTBOL

RİTMİK CİMNASTİK

ARTİSTİK CİMNASTİK

AEROBİK CİMNASTİK

MASA TENİSİ

ATICILIK

BİSİKLET / YOL

GÜREŞ

ESKRİM

HALTER

JUDO

TAEKWONDO

YÜZME

OKÇULUK GELENEKSEL OKÇULUK

PARA YÜZME

PARA OKÇULUK

KARATE

BOCCE

VOLEYBOL

BİSİKLET / PİST

PARA MASA TENİSİ

PARA ATLETİZM
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5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI

5. İslami Dayanışma Oyunları 9-18 Ağustos 2022 tarihinde Kon-
ya’da düzenlenecek. İslami Dayanışma Sporları Federasyonu 
ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında her dört yılda bir 
gerçekleştirilen organizasyon, spor aracılığıyla dostluğun pekiş-
tirilmesini amaçlıyor. Oyunlar daha önce Mekke (2005), Tahran 
(2010), Palembang (2013) ve Bakü’de (2017) düzenlenmişti.

OYUNLAR

ÇAĞLAR ÖTESİNDEN GELEN

İLK KEZ 
KONYA’DA

PİKTOGRAMLAR

5. İslami Dayanışma Oyunları’nın logosunun ana formunu lale 
oluşturuyor. 2 parçadan oluşan lalenin parçalarından biri Arapça-
daki “elif”, diğeri “kha” harflerini simgeliyor. Bu harfler “ihvan” (kar-
deş) sözcüğünü oluşturuyor. 2 ve 1 rakamlarına da benzetilerek 
tasarlanan lale parçaları aynı zamanda Oyunlar’ın düzenleneceği 
yıl olan 2021’e vurgu yapıyor. 

Lalede bayrağımıza gönderme yapan hilal ve ortasında yıldız figü-
rü göze çarpıyor. Mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve turuncu renkler oyunla-
rın dinamizmine vurgu yapıyor.

Piktogramlar insanlık tarihinin ilk yerleşimlerinden olan Çatalhö-
yük’te, yaklaşık 10 bin yıl önce çizilen duvar resimlerinden esinle-
nilerek oluşturulmuş. 

LOGODA

MÜCADELE

KARDEŞLİK VURGUSU

Sporcular 24 branşta yarışacak. Bu branşlar şunlar: Atıcılık, 
atletizm, basketbol, bisiklet, bocce, cimnastik (artistik, ae-
robik, ritmik), eskrim, futbol, geleneksel Türk okçuluğu, gü-
reş (serbest, grekoromen), halter, hentbol, judo, karate, kick 
boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, para 
atletizm, para masa tenisi, para okçuluk, para yüzme.

24 BRANŞTA
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ARKA YÜZ

5th ISLAMIC SOLIDARITY GAMES

ÖN YÜZ

5th ISLAMIC SOLIDARITY GAMES

ÖN YÜZ ARKA YÜZ

5th ISLAMIC SOLIDARITY GAMES

ÖN YÜZ ARKA YÜZ

Oyunlar’ın sloganı “Unity is Power” (Birlik güçtür) olarak belirlen-
miş. Slogan sporun birleştirici, bütünleştirici özelliğine ve kardeş-
liğe vurgu yapıyor.

BİRLİK

GÜÇTÜR“ “
56 ÜLKEDEN

MÜSABAKALAR

MADALYADA

MASKOT

Oyunlar’a İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 56 ülkenin ka-
tılması bekleniyor. Sporcular 355 madalya mücadelesi 
verecek.

KATILIM

11 MERKEZDE

MERAM ÇİÇEĞİ ZARAFETİ

SELÇUKLU
KARTALI

5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış ve kapanış seremonilerine 42 bin 
kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ev sahipliği ya-
pacak. Müsabakalar bu stadyumun yanı sıra Konya Veledromu, Karatay 
Kongre ve Spor Merkezi, Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu, Konya 
Atletizm Pisti, Konya Olimpik Yüzme Havuzu, Saraçoğlu Spor Tesisleri, Sel-
çuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu, Karatay Mehmet Otkut Futbol 
Sahası, Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu ve TÜYAP Konya Uluslarara-
sı Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Madalyanın ön yüzünde, Oyunlar’ın logosunun yanı sıra “Meram 
çiçeği” desenine yer verilmiş. Konya’ya özgü olan bu çiçek tarih 
boyunca kutsal sayılmış ve yeniden doğuşu temsil etmiş. Mer-
kezde konumlandırılan logo ve Meram çiçeği desenlerini Selçuk-
lu yıldızı sarıyor. Sekiz yıldız sekiz cennet kapısının simgesi olarak 
gösterilmiş, yıldızın sekiz köşesi merhamet, şefkat, sabır, sır tutma, 
cömertlik, sadakat, şükür ve doğruluğu simgeliyor. Bu simgeleri ise 
buğday başağı sarıyor. Başak yeniden doğuş ve berekete vurgu ya-
pıyor. 

Madalyanın arka yüzünde, ISSF (Islami Dayanışma Oyunları Spor 
Federasyonu) logosu ve Oyunların ismi yer alırken, bunları buğday 
başağı sarıyor.

Oyunlar’ın maskotu olarak kartal belir-
lenmiş. Selçuklu bayrağındaki, yüzü hem 
Doğu’ya hem Batı’ya dönük çift başlı 
kartaldan esinlenerek oluşturulan mas-
kot güç birliğini temsil ediyor. Maskotun 
henüz bir adı yok; halk oylamasıyla belir-
lenecek. Anka, Balaban, Bido, Hodi, Toko 
isimlerinden birine oy vermek için QR 
koda tıklayabilirsiniz.
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RÖPORTAJ

Tenis Türkiye’de yükselişe geçen sporlardan biri. Ülkemizde hem tenise ilginin artması hem de 
uluslararası müsabakalara sık sık ev sahipliği yapmamız nedeniyle Türkiye Tenis Federasyonu 
Başkanı Cengiz Durmuş ile bir röportaj gerçekleştirdik. Durmuş son dönemlerde birçok tenisçimizin 
yükselen bir ivme yakaladığını vurgulayarak, “Sporcularımız uluslararası arenada birçok başarı 
elde ederek ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.” diyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı olarak, federasyo-
nun kuruluş amaçlarından ve yakın gelecekteki hedef-
lerinden bahseder misiniz?

1953 yılında bağımsız bir federasyon olarak yapılanan Türkiye Tenis 
Federasyonu, 14 Temmuz 1922’de kurulan Türkiye İdman Cemiyet-
leri İttifakı (TİCİ) örgütlenmesi içindeki Sportif Oyunlar Federasyo-
nu’na dâhil yönetimi baz alınırsa Cumhuriyet’le yaşıt bir federas-
yondur. Ülkemizdeki tenis faaliyetlerini yürüten federasyonumuz, 
bugün Ankara ve İstanbul’daki ana ofisleri dışında, İzmir’de bulunan 
dünya standartlarındaki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi, altyapı tesisleri 
ve 81 ilde yapılanan il temsilcilikleri ile hizmet vermektedir.

2004 yılında özerk yapıya kavuşan Türkiye Tenis Federasyonu, bu-
gün 270 federe kulüp, 70 binin üzerinde lisanslı tenisçiye sahiptir 
ve ülkemizde tenisi yurdun dört bir yanına götürmek için çalışmalar 
yapmaktadır. TTF’nin hedefi ülkemiz tenisini global arenanın aktif 
oyuncularından biri haline getirmek, performans sporcularımızın 
dünyanın en iyi sporcuları arasında yer almasını ve ülkemizi en üst 
seviyelerde temsil etmesini sağlamaktır.

Ülkemiz dünyada tenisle ilgili kuruluşların yönetim ve 
karar organlarında yer alıyor mu? Bu durumun önemini 
spor diplomasisi bağlamında değerlendirir misiniz?

Türkiye’nin Uluslararası Tenis Federasyonu’nun (ITF) komite ve 
komisyonlarında Teniste Cinsiyet Eşitliği Komitesi, ITF Dünya Te-
nis Turu Komitesi, Gençler Komitesi, Tekerlekli Sandalye Komitesi, 
Plaj Tenisi Komitesi, Antrenörler Komisyonu olmak üzere 6 üyesi 
bulunuyor. Avrupa Tenis Birliği’nde (Tennis Europe) ise Genç Tenis 
Komitesi, Profesyonel Tenis ve Hakemlik Komitesi, Senyör Tenis 

Komitesi ve Geliştirme Komitesi olmak üzere Türkiye’den 4 üyemiz 
bulunuyor. Avrupa Tenis Birliği’nin Danışma Kurulu’nda ben ülke-
mizi temsil ederken Başkan Vekilimiz Cem Tınaz da Avrupa Tenis 
Birliği’nin Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. Bir diğer Başkan Vekilimiz 
Ayda Uluç Avrupa Tenis Birliği’nin Onursal Başkanlığı görevinde bu-
lunuyor. Türkiye küresel tenisi geliştirme çalışmalarının çok önemli 
bir ortağı konumunda. Ülkemiz bütün karar alma süreçlerinde yer 
alırken sporun birleştirici, bütünleştirici gücü ve etkisini her organi-
zasyonda bire bir yaşıyoruz. Türkiye, uluslararası organizasyonların 
aranan adresi olurken erkeklerin dünya kupası olan Davis Cup’ta 
Ukrayna-Barbados karşılaşmasına da Ukrayna’nın savaş dolayısıyla 
gerekli koşulları sağlayamamasından dolayı ev sahipliği yaptı. Bu da 
Türkiye’nin tenis alanında da dış politikamızdaki yönetime paralel 
olarak kapsayıcı, bütünleştirici bir konumda olduğunun önemli bir 
göstergesi.

Dünyadaki prestijli tenis müsabakaları hangileridir? 
Ülkemiz hangi uluslararası müsabakalara ev sahipliği 
yaptı/yapacak?

Dünyada en prestijli tenis turnuvaları yılın dört farklı zamanında ya-
pılan Grand Slam’ler. Sonrasında ATP, WTA, ATP Challenger, ITF ve 
Tennis Europe turnuvaları geliyor. Türkiye Grand Slam’ler haricinde 
tüm turnuvalara ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. 
Federer İstanbul Open ile ülkemize gelirken, Serena Williams, Maria 
Sharapova, Victoria Azarenka, Agnieszka Radwanska, Petra Kvitova, 
Angelique Kerber gibi önemli isimler WTA Championships İstanbul 
Finalleri’nde ülkemizde mücadele etti. Düzenlediğimiz her ulus-
lararası turnuvada sporcuların ülkemizden ayrılırken birer elçimiz 
olacağını düşünürüz. Dünya 2 numarası Medvedev Avustralya Açık 

“TÜRKİYE ARTIK DÜNYA TENİSİNDE BİR 
MARKA OLDU DİYEBİLİRİM.”

TÜRKİYE TENİS 
FEDERASYONU BAŞKANI 
CENGİZ DURMUŞ:

Röportaj:
Pınar Ünsal



finali sonrası gerçekleşen basın toplantısında tüm dünya onu iz-
lerken Trabzon’daki EYOF 2011’in bugünlere gelmesinde ona ilham 
olduğunu söyledi. İşte bu örnek tam da bizim bu uluslararası turnu-
vaları düzenlerken motivasyon kaynağımızı oluşturuyor. 

Ülkemizde yılın hemen hemen her haftası bir uluslararası turnuva 
düzenleniyor ve sporcularımız da hiçbir ücret ödemeden bu turnu-
valarda yarışma fırsatı buluyor. Geçtiğimiz sene gençlerin dünya 
kupası niteliğindeki Junior Davis Cup Junior Billie Jean King Cup 
Finallerine Antalya’da ev sahipliği yaptık. Aspendos’un büyüleyici 
atmosferinde açılışını yaptığımız organizasyona 21 ülkeden 32 millî 
takım katıldı ve bu başarılı organizasyon sayesinde Türkiye bu sene 
yeniden 1-6 Kasım tarihlerinde Junior Davis Cup Junior Billie Jean 
King Cup Finallerine ev sahipliği yapacak. Son 3 senedir Federasyo-
numuzun İstinye’de şehrin merkezinde yer alan tesisi TTF İstanbul 
Tenis Merkezi’nde dünya yıldızlarını ağırladığımız WTA turnuvamız 
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’u düzenliyoruz. Bu 
sene ilk defa seyircili düzenlediğimiz organizasyona çok büyük bir 
ilgi vardı ve final maçını tamamı dolu tribünlerde büyük bir coşkuyla 
izledik. Ankara’daki tesisimizin tamamlanması ile oraya da bir ATP 
turnuvası almayı planlıyoruz. Uluslararası organizasyonlarımız arta-
rak devam edecek.

Ülkemizde düzenlenen turnuvaları spor turizmi bağla-
mında değerlendirir misiniz?

Biz ülkemizde düzenlediğimiz uluslararası turnuvalarla bir döngü 
yarattık. Bu döngüyü sponsor, sporcu ve tanıtımı bir araya getirerek 
oluşturduk. Sporcularımızın başka ülkelere seyahat etmek zorun-
da kalmadan kendi ülkelerinde başarı elde etmesi üzerine kurdu-
ğumuz sistemde turnuva oynamak için ülkemize gelen sporcular, 
velileri ve antrenörleri ülkemize ciddi bir döviz girişi sağlıyor. Bir tur-
nuvanın getirisini şöyle açıklayabiliriz; bir turnuvada bulunan 100 
katılımcı, ortalama 100 euro harcar ve 4 gün kalırsa, 100x100x4 = 
40.000 Euro eder. Buna göre yıl boyunca düzenlediğimiz 132 ulusla-
rarası turnuvanın getirisi ise, 132x40.000= 5.280.000 eurodur.

Ayrıca; gelen oyuncuların çoğu dünyanın en saygın hava yolu şirket-
lerinden biri olan Türk Hava Yolları’nı tercih etmektedir. Ortalama 
havayolu ulaşım ücreti 500 euro olarak düşünülürse (turnuvalara 
her kıtadan katılım olmaktadır). 132 turnuvaya 100 katılımcı üze-
rinden, yaklaşık 13 bin 200 oyuncu katılmaktadır. Bu ekonomik 
bileşenin katkısı ise; 132x100x500= 6.600.000 eurodur (şehir içi 
transferler hariç). Toplamda ise; 11.880.000 euro üzerinde Türkiye 
ekonomisine bir katkı TTF tarafından organize edilen bu uluslarara-
sı turnuvalar vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Türkiye artık dünya tenisinde bir marka oldu diyebilirim. Spor turiz-
mi Federasyon olarak en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Öte 
yandan şehirlerimizin tarihî ve kültürel özelliklerini ön plana çıkardı-
ğımız ulusal turnuvalarımıza da ilgi yoğun. Turnuvalar için şehir şehir 
gezen sporcularımız ve sporcularımızın velileri geldikleri şehirler-
den çok memnun ayrılıyorlar. Bu kaynaşmayı sağlamak, farklı illerin 
kültürel özelliklerini tanıtan o köprüyü kurmak bizim son derece 
önem verdiğimiz bir durum.

Dünyadaki uluslararası müsabakalarda Türk tenisçile-
rin durumunu nasıl görüyorsunuz?

Dünya sıralamalarında ilk 100’e girerek yeni jenerasyona örnek olan 
Marsel İlhan ve Çağla Büyükakçay’ın açtığı yolda son dönemlerde 
birçok tenisçimiz yükselen bir ivme yakaladı ve kariyerlerinin en 
iyilerini gördüler. Sporcularımız uluslararası arenada birçok başarı 
elde ederek ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Yakın dönem-
deki başarılarımızdan örnek verecek olursak geçtiğimiz aylarda İs-
panya gibi tenis alanında adından sıkça söz ettiren bir ülkede ATP 
Challenger turnuvasının finalinde iki temsilcimiz Altuğ Çelikbilek 
ve Cem İlkel karşı karşıya geldi ve binlerce İspanyol, Türk tenisçile-
rimizin başarılı performanslarını izledi. A Millî Erkek Takımımız tari-
hinde ilk kez Dünya Grubu I’e yükseldi. İpek Öz son dönemde hızlı 
bir yükseliş yakaladı ve Roland Garros elemelerinde oynamaya hak 
kazandı. Sporcularımız hız kesmeden turdaki mücadelelerinde ge-
lişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemiz tenisi her geçen gün 
başarılarına yenisini ekliyor.

Herkes tenis yapabilir mi, bu konuda neler söylemek is-
tersiniz?

Tenis sporunun en güzel özelliklerinden biri her zaman herkes 
tarafından oynanabilir olması. Bizim de Federasyon olarak temel 
hedeflerimizden bir tanesi tenisi ülkenin her noktasına götürmek 
ve genç, yaşlı herkesin bu sporla tanışabilmesini sağlamak. Kişisel 
gelişime ve sosyalleşmeye çok faydası olan kendinden önce raki-
bin hakkını savunarak oynayabildiğin bu sporla 7’den 70’e herkes 
tanışmalı.

Son yıllarda ülkemizde tenis sporuna ilginin arttığını 
söyleyebiliriz. Bakanlığımızın tenisle ilgili çalışmaları-
nın Türkiye’de tenis sporunun geleceğine sizce ne gibi 
katkıları olabilir?

Türkiye Tenis Federasyonu olarak bütün çalışmalarımızı yürü-
türken Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere çizmiş olduğu yol 
haritası ile hareket ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun tesisleşmeye verdiği 
önem ve destekle dünyaya açılan penceremiz TTF İstanbul Tenis 
Merkezi’ni faaliyete soktuk. Sporu Tabana Yayıyoruz projesinin 
ışığında Federasyonumuz artık 81 ilde turnuvalar düzenleyebi-
len bir yapılanmayı sağladı. Artık ilçelerimizden tenis turnuvası 
düzenleme talepleri geliyor. Bu anlamda çatısı altında bulun-
duğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her zaman branşımı-
za olan desteğini yakinen görüyoruz. Sporun tabana yayılması, 
daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve millî takımlara 
alt yapı oluşturulması, yetenek taraması ve spora yönlendirme 
projesinin desteklenmesi amaçlarıyla yapılan Anadolu Yıldız-
lar Ligi (ANALİG) ile de tenis artık yurdumuzun her köşesinde. 
Bakanlığımızdan aldığımız destekler ve ortaklaşa yaptığımız/
yapacağımız projelerle branşımızı günbegün daha ileri taşıya-
cağımıza inancım tam.

RÖPORTAJ
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Batman ve Joker, Tom ve Jerry, Coyote ve Road Runner… Ezeli ve 
ebedi düşmanlar. Bir de ezeli olup da ebediyen düşman kalama-
yanlar var; mesela Rocky ve Creed. Muhammed Ali’den esinlene-
rek yaratılan Yumruğun Kralı Apollo Creed, “Rocky IV”te Rus Ivan 
Drago’nun yumruğuyla yıkılıp Rocky’nin kollarında can verdiğinde 
“düşman olmak” ve “rakip olmak” arasındaki farkı anlarız. Birbir-
lerini filmler boyu yumruklamışlardır ancak nihayetinde dostluk 
kazanmıştır. Çünkü işin içinde spor vardır; dolayısıyla centilmenlik, 
etik, erdem…

Bir film senaryosuna değil de gerçek hayata bakalım. 1964 Tokyo 
Olimpiyatları… Yelken yarışlarının düzenlendiği sırada Avustralya 
ekibi alabora olunca İsveç ekibi yarışı bırakarak onları kurtarmaya 
koyuldu. Ve tabii ki madalya umutları da geride kaldı. Bir sporcunun 
en büyük hayali, en büyük başarısı Olimpiyatlar’da madalya kazana-
bilmek olsa da Tokyo’da iyilik, yardımseverlik, insanlık ağır basmıştı. 

Aynı yıl Innsbruck’daki Kış Olimpiyatları sırasında İngilizlerin kızağı 
arızalanmış, İtalyan Eugenio Monti İngiliz ekibe arızayı giderecek 
parçayı kendi yedeklerinden temin etmişti. Sonuç ne mi oldu? İn-
gilizler altın kazandı, İtalyanlar bronz.

Sporun en güzel tarafı bu, aslında “insan” olduğunu hatırlamak, ba-
rışın önünü açmak. Modern Olimpiyatlar’ı hayata geçiren Baron de 
Coubertin de dememiş miydi zaten: “Sporun barışın en güçlü un-
surlarından biri olduğuna ikna oldum ve gelecekteki eylemlerinden 
eminim.”

İnsanlığın iletişimi, hoşgörüsü, yardımlaşması gibi konularda bu ka-
dar etkili bir unsurdan neden politikada da faydalanılmasın ki. Bu 
yüzden spor diplomasisi kavramı son yıllarda epey revaçta. Spor, 
çağımızın en önemli kamu diplomasisi araçlarından biri.  

Spor diplomasisini dış politika stratejileri arasına koyan ve bu ko-
nuda türlü çalışma yapan ülkeler var. Ancak bazen spor, kendili-
ğinden diplomasiye katkı sunuyor. Bir planlama, strateji olmadan. 
Literatüre “ping pong diplomasisi” olarak geçen olay gibi.

“Ping pong diplomasisi”nin aktörleri, Rocky ve Creed kadar sempa-
tik olmasalar da, ABD ve Çin. Araları hiçbir zaman çok iyi olmayan 
bu iki ülke, Mao’nun komünist devrimiyle birbirine her açıdan daha 
da uzaklaştı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Çin, dışa kapalı bir politika 
izlemekteydi. Sovyetler Birliği ile de arası bozuk olan Çin’in ABD ile 

yakınlaşması Sovyetler Birliği’ne gözdağı verebilirdi. ABD açısından 
da Çin ile ilişkileri düzeltmek mantıklıydı. Vietnam Savaşı’nın geniş-
lemesiyle ABD hükûmeti Asya’daki komünist ülkelere bakış açısını 
gözden geçirdi. Fakat yine de iki ülke de yıllarca neredeyse hiçbir 
adım atmadı. O tarihî adımı kim atacaktı? 

Nisan 1971’de Japonya’nın Nagoya kentinde Dünya Masa Tenisi 
Şampiyonası düzenlenecekti. Dünyanın dört bir tarafından gelen 
sporcular Japonya’da buluşmuştu. Her şey Amerikalı masa tenisi 
oyuncusu Glenn Cowan’ın kendi takım otobüsünü kaçırmasıyla 
başladı. Bu durumda Cowan, Çin takımını taşıyan otobüse bindi. 
Tüm Çinliler ona kuşkuyla bakıyordu, bir kişi hariç: “Kahrolsun Ame-
rikan emperyalizmi!” ideolojisiyle büyümüş Zhuang Zedong. Masa 
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tenisinde defalarca dünya şampiyonu olmuş Zedong, Cowan’ın eli-
ni sıktı ve konuşmaya başladılar. Vedalaşırlarken Zedong Cowan’a 
Huangshan Dağları’nın serigrafi tekniği ile yapılmış bir resmini he-
diye etti. Cowan, bu nazik davranışa karşılık bir hediye sunamadığı 
için üzülmüştü. İki oyuncu otobüsten indiklerinde Çinli ekibi takip 
eden Japon gazeteciler deklanşöre bastı. Çinli ve Amerikalı oyun-
cuların yan yana görüntülenmesi dünya kamuoyunun da ilgisini 
çekerdi.

Ertesi gün Cowan, Zedong’a üzerinde Amerikan bayrağının renk-
lerinde barış işareti olan bir tişört ve The Beatles’ın meşhur şarkısı 
“Let It Be”nin sözlerini hediye etti. Her şey böyle başladı. Tarihî adı-
mı Zedong ve Cowan atmıştı.

Daha önce ABD Tenis Takımı, Çin’i ziyaret etmek istemiş, Çin Dış İş-
leri Bakanlığı talebi reddetmişti. Çin Komünist Partisi Merkez Komi-
tesi Başkanı Mao, gazetelerde Cowan ve Zedong’u görünce, bunun 
yumuşama için bir fırsat olacağını düşündü ve ABD Tenis Takımı’nı 
Çin’i ziyarete davet etti. 11-17 Nisan günlerinde takımın 9 oyuncusu 
ve bazı yetkililer, Çin’in turistik ve kültürel yerlerini gezdiler. Karşı-
lıklı resmî ziyaretlerle süregiden ilişkiler, 28 Şubat 1972’de, Başkan 
Nixon’ın Çin’e ziyaretinin son gününde, olumlu mesajlar veren Şan-
gay Bildirisi’nin yayımlanmasıyla sonuçlandı. 

ABD ve Çin arasındaki ilişkiler günümüzde yeniden gerilmiş ola-
bilir. Ancak o dönemde bu yakınlaşma pek çok ülkeyi etkilemiş, 
dünyada kartlar yeniden dağıtılmıştı adeta. Ne demişti Nobel 
Barış Ödülü sahibi Nelson Mandela? “Spor dünyayı değiştirecek 
güce sahiptir.” 
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Dünyaca ünlü ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson’ın kaleme aldığı Demir Yumruk: Cus 
D’amato ile Hayatım, Tyson’ın antrenörü Cus D’Amato ile tanışmasını ve şampiyonluğuna 
uzanan yolu konu ediniyor. 

Çocuk yaşlarında yoksulluk ve şiddetle mücadele etmek zorunda kalan Mike Tyson, geçi-
nebilmek için dövüşmektedir. 12-13 yaşlarında Cus D’Amato ile tanışması, hayatının dö-
nüm noktası olur. D’amato, Tyson’ı hem boks konusunda eğitir hem de ona babalık yapar. 
ABD’de 2018 yılında yayımlanan, 2021’de Türkçeye çevrilerek okuyucuyla buluşturulan 
Demir Yumruk: Cus D’amato ile Hayatım, Tyson’ın “Dünyada hiç kimse Cus gibi ruhuma 
dokunamamıştır.” dediği antrenörüne bir teşekkür niteliği de taşıyor. 

FİLM

KİTAP

Creed: Efsanenin Doğuşu
Ryan Coogler

Demir Yumruk: Cus D’amato ile 
Hayatım
Mike Tyson

SPOR VE KÜLTÜR SANAT

Tüm zamanların en iyi spor filmleri arasında gösterilen “Rocky” 
serisinin yedinci filmi olan “Creed: Efsanenin Doğuşu”, Apollo Cre-
ed’in oğlu Adonis’in boks şampiyonluğuna giden hikayesini konu 
ediniyor.

Efsane sporcu Apollo Creed’in oğlu Adonis, yetiştirme yurdunda 
büyümüştür ve profesyonel olarak boks yapmak istemektedir. Ken-
disini çalıştırması için çeşitli antrenörlerle görüşür ancak ret cevabı 
alır. Nihayetinde Rocky ile görüşmeye karar verir. Rocky Balboa, 
hem babasının rakibi hem de arkadaşıdır. Karısının ölümünden 
sonra yalnızlaşan ve boks yapamayacak kadar yaşlanan Rocky, 
Philadelphia’da bir restoran açmıştır. 

2015 yapımı 95 dakikalık filmin yönetmen koltuğunda Ryan Coogler 
oturuyor. Başrollerinde ise Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan 
bulunuyor. 
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BİLİYOR  
MUSUNUZ?

1971’de Ay’da golf oynandığını 
biliyor musunuz?

NASA astronotu Alan Shepard, Apollo 14 Ay’a indikten bir süre sonra, video çekimi 
sırasında hobisini sergilemek istedi. Golf oynamayı seven Shepard, nasıl olduysa 
iki golf topunu yanında götürmüştü; golf sopası yerine ise numune toplama çubuğu 
kullandı. Hareketlerini kısıtlayan astronot giysileriyle iki atış yaptı. 

Bu olaydan yaklaşık 50 yıl sonra Apollo 14 görevinin uçuş görüntüleri yüksek 
çözünürlüklü hale getirildi. Görüntülerde toplar da belliydi. Vuruş yerlerinden topların 
gittiği mesafe ölçüldüğünde 22 ve 37 metre bulundu. Toplar hâlâ ay yüzeyinde 
bulunuyor.
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