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Spor lltkinılijli Ajıahilım [Fail 

1981 yılında yapılan bir kongrede FIMS 
ba˛kanı ›sveç'li Ejnar Eriksson ˛öyle bir 
konu˛ma yapıyor: "Bazı ülkelerde olduu 
gibi spor hekimlii bir uzmanlık dalıdır. 
Cenel olarak bu uzman spor bilimleri ko-
nusunda bilgi ve deneyimini arttırmı˛ bir 
pratisyen doktordur. Ancak günün ko˛ulla-
rı gerei performansın arttırılması ya da fi-
ziksel ve zihinsel uygunluun kazanılması 
amacıyla spor hekimliinde ara˛tırma ve 
bunların sonuçlarının uygulanması önem 
kazanmı˛ durumdadır. Bu konuda geli˛ime 
yönelik payla˛ım eitimle salanabilmekte-
dir. Tıp. fizik tedavi, beden eitimi öreni-
mi görenlere temel spor hekimlii bilgileri 
verilebilirse ileriki yıllarda spor adamı, 
spor bilimcisi, hekim i˛birlii gerçekle˛mi˛ 
olur." 

1996'da Dr. Ra˛it Serdengeçti ise ˛unları 
söylüyor: "Konu ile ilgilenen hekim arka-
da˛larınızın azımsanamayacak bir kısmı 
spor hekimliinin aırlık merkezini patolo-
ji ve tedavi alanında saymakta ve böylece 

tanıtıp savunmaktadır. Bu yüzden, Türk 
Sporunu idare edenler kolaylıkla ve yumu-
˛ak buldukları bu fikri i˛leyerek, spor arı-
zaları ve hastalıklarının tespit ve tedavileri 
için küratif hekimlik te˛kilatı kurarak bu 
davaya çözüm yolu bulacaklarını sanmak-
tadırlar." 
›leti˛im kopukluu nedenlerinden bir die-
ri ise, çalı˛tırıcı ve sporcunun tıbbi konula-
rın sporla ilgisi olabileceinden uzun za-
mandır habersiz olmasıdır. Haberi olanla-
rın korkusu ise. özellikle antrenörlerde, 
spor hekiminin burnunu i˛lerine sokacaı 
endi˛esidir. Bunun gerçek olmadıı, her 
meslekte olduu gibi spor hekiminin de bir 
sorumluluk boyutu bulunduu açıklık ka-
zanması gereken konulardan birisidir. 
Her ˛eyden önce spor hekimliinin konula-
rını sınıflamak gerekmektedir. 

A- SPORCU SA–LI–I: 
Hangi nedenle olursa olsun egzersizlere 
katılacak ki˛ilerin sistemleriyle ilgili patolo-
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jik bir durumu varsa ve bu antrenmanlarda 
yüklenmelerle bireyin salıını bozacak hat-
ta tehlikeli boyutlara ula˛abilecekse önce-
den saptanmalı ve tedavi yoluna gidilmeli-
dir. Bu patoloji fiziksel olabildii gibi aır 
yüklenmeler sonucunda ya da yan˛ öncesin-
de kendini gösteren önemli ruhsal yakınma-
lar ˛eklinde de olabilir. Ya da spora katılan 
bireyde çalı˛ma veya yarı˛mada ortaya bir 
yaralanma çıkabilir. Spor hekimi öncelikle 
bir pratisyen hekim gözü ile, ancak aynı za-
manda sporun özel ko˛ullarını da gözönüne 
alarak sporcuya yardımcı olur. Kısaca, spor 
hekiminin temel görevi sporcu salııdır. 
Bir ba˛ka deyi˛le spor hekimi spesifik bir 
populasyon (spor yapan, egzersiz yapan) 
ile ilgilidir. Bu durum pediatri, geriatri gibi 
uzmanlıklarda da görülmektedir. Bu tanı-
mı mutlaka tedavi edici ˛ekilde yorumla-
mak yerine salıın korunması için sporcu-
yu, çalı˛tırıcıyı bilinçlendirme çalı˛maları 
olarak da dü˛ünmek yerinde olur. Genel 
tıp bilgisinin yanında spor yaralanmaları-
nın daha iyi anla˛ılması, tedavi teknikleri-
nin yakından takip edilmesi gerekmekte-
dir. Salıın optimum düzeyde tutulması 
için sezon öncesi muayenelerin deeri bü-
yüktür. Çalı˛malar ya da yarı˛malar sırasın-
da ortaya çıkabilecek sakatlıkların önlen-
mesi ve kısa süre içinde doru olarak teda-
vi yoluna gidilmesi, uzun süren ura˛ılarla 
elde edilen ba˛arıların tehlikeye dü˛meme-
sini salar. 

B- ÖLÇME DE–ERLEND›RME: 
Burada sporcunun görünürdeki veya po-
tansiyeli olan performans kapasitesinin 
saptanması amaçlanmaktadır. Her spor di-
siplinin gerektirdii morfolojik ve fonksiyo-
nel özellikler farklıdır. Spora yeni ba˛laya-
cak çocukların mediko-biyolojik olarak seç-
me ve yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu-

larının deerlendirilmesi olarak iki ˛ekilde 
dü˛ünülebilir. Çocuklar için uygulanacak 
testler batarya ˛eklinde olabilir, fazla per-
sonel ve araç gerektirmeden yapılabilir. Oy-
sa ikinci ˛ekilde, yeteneklerini kanıtlamı˛ 
sporcular için bir uzman kadronun, olduk-
ça zengin donanmı˛ laboratuvarı olan bir 
merkezde çalı˛maları gerekmektedir. Ölç-
me deerlendirme spor bilimlerinin önemli 
bir alanıdır. Spor hekimi deneyimi çerçeve-
sinde bu ekipte görevlidir. 
Bireyin biotipinin saptanması antropomet-
rik ölçümlerle ba˛lar. Hatta çocuklardaki 
incelemelerde genetik geçi˛ gözönüne alı-
nıp ana ve babanın özelliklerinin de ara˛tı-
rılması sıklıkla uygulanmaktaydı. Bu mor-
folojik özellikleri somatotip komponentleri 
olarak biliyoruz. 

Ayrıca vücut kompozisyonu da morfolojik 
bir karakter olup performansı etkilemekte-
dir. Biotip özelliklerinden ikincisi (mezo-
morfı) i˛levsel olandır. Bran˛lara özgü efor-
larda verim daha çok antrenmanlarla kaza-
nılan bu özellie balıdır. Dier bir özellik 
ise psikolojik Ipsikotip) olanıdır. 
Ölçme ve deerlendirmeler için spor aktivi-
telerinin sınıflandırılması, inceleme konusu 
olacak öeyi doru saptamada bir temel 
olu˛turur. Kuvvet, dayanıklılık, beceri, sü-
rat, esneklik vb. gibi performansın ana bi-
rimlerinin spor, bran˛ına göre uygunluu 
detaylı olarak ara˛tırılır. 
Sonuç olarak, sporcunun mediko-sportif 
profili: 

a) Efora genel uyumu. 
b) Belirli bir spor disiplinine yatkınlıını. 
c) Atletik fiziksel uygunluk ve antrenmana 
uyumu. 
d) Olası performans artı˛ını gösterebilir. 

C- SA–LIK AÇISINDAN SPOR: 
Yarı˛ma olarak spor ve genel hareketlilik 
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olarak egzersiz, ya˛amın ayrılmaz parçası-
dır. Psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutla-
rı olan bu olgu toplumların kültüründen 
ayrı dü˛ünülmemektedir. Çok önceden be-
ri minimal düzeyde de olsa fiziksel aktivite-
lerin organizma için gerekli olduu görü˛ü 
gerek tıp gerekse beden eitimi konuların-
da kar˛ımıza çıkmaktadır. Dei˛en çevre 
ko˛ulları nedeniyle, hareketlilikten uzakla-
˛an insanolunun son yüzyılda hastalanma 
olasılıı artmı˛tır. Yarı˛ma amacı dı˛ında 
yapılacak her türlü fiziksel i˛in organizma-
ya yüklenmesi farklıdır. Burada ya˛ ve cins 
önemli rol oynayan faktörlerdir. II. Dünya 
Sava˛ı sonrası birçok ülke, devletin gözeti-
mi ve yönetimi ile spor konseyi olu˛tur-
mu˛lar ve egzersize katılan kitleyi arttırma 
çabası içine girmi˛lerdir. A.B.D., ›ngiltere 
ve Almanya bu konuda örnek gösterilebile-
cek ülkelerdendir. Dou Blou ülkeleri 
programlarını yüzyılın ba˛larında ba˛lat-
mı˛lar ve geli˛tirmi˛lerdir. Toplumda spo-
run yaygınla˛tırılması çabalarını Avrupa'da 
ilk olarak ›sveç'te açık olarak görmekteyiz. 
Spor hekimliinin çalı˛ma alanına, her ya˛-
tan ve cinsten tüm salıklı ve hasta ˛ahıs-
lar girmektedir. Konuyu yalnızca tıp, sanat 
ve bilimin spora uygulanması ˛eklinde de-
il, aynı zamanda egzersizlerin salıı ko-
rumada ya da bazı hastalıklarda tedavi edi-
ci yönünü kullanmada i˛lev gördüünü dü-
˛ünmek gerekir. Salıı korumada ya da 
hastalıkların tedavisinde uygulanacak eg-
zersizlerin, belirli prensiplerin (süre, ˛id-
det, sıklık) ı˛ıı altında yapılması optimum 
yararın salanmasında önemlidir. 
Akcier ve kalp hastalarında, diabette, ha-
reket sistemi rahatsızlıklarında egzersizler 
birer reçete olarak verilmektedir. Hamile-
lerde kolay doum ve toparlanma için öne-
mi yadsınamaz. Özürlülerde spor için ise. 
bugün tüm çalı˛malar yapılmaktadır. Fizik-

sel ya da ruhsal yönden rahatsızlıı olanla-
rın topluma kazandırılmasında spor tedavi-
si yardımcı olabilmektedir. 

D- SPOR H›JYEN›: 
Yukanda saydıımız dier üç ba˛lıın altın-
da incelenen konuların dı˛ında, sporcunun 
kendisi ya da çevresi ile ilgili olarak iki bö-
lümde ele alınabilen bir spor hekimlii ala-
nıdır. ›lk bölümde sporcunun çalı˛maları, 
dinlenmesi, zamanlaması, beslenmesi, alı˛-
kanlıkları, ergojenik yardım olarak kullan-
dıkları, genel vücut bakımı, doping, alkol, si-
gara kullanı˛ı gibi konular incelenmektedir. 
Sıkletlerde kilo dü˛me sorunu da burada 
ele alınmaktadır. ›kinci bölümde ise spor ya-
pılan yer (havuz, salon, saha), ortam (souk, 
sıcak, nemli), sporcunun kullandıı soyun-
ma odası, tuvalet gibi yerler, mücadele spor-
larında tehlikeyi önleyecek eldiven, ba˛lık, 
dirseklik, dizlik gibi elemanların kullanılma-
sı, bunların yeterince uygun olması, ilk yar-
dım istasyonları kurulması, doping ara˛tır-
ma merkezi konuları yer alır. 
Tablo ›de görüldüü gibi, özetle 4 ba˛lık 
altında ura˛ı veren spor hekimliinin kap-
samına giren farklı bilim alanları bulun-
maktadır. Bu multidisipliner bir özellik 
olu˛turmaktadır. Fonksiyonel anatomi, eg-
zersiz fizyolojisi ve biyokimyası, spor psi-
kolojisi, antropometri, spor biyomekanii, 
spor travmatolojisi, fizik tedavi, spor kardi-
yolojisi, ilk ve ivedi yardım, antrenman bil-
gisi, ergometri, beslenme vb. bu konuların 
temelini olu˛turan ve çou birer ara˛tırma 
alanı nitelii ta˛ıyan ba˛lıklardır. Günümü-
zün dei˛en ve geli˛en ko˛ulları sibernetik 
yakla˛ımla bilgisayar programcılıını, elekt-
ronik mühendislii, film ve fotoraf sanat-
larını (biyomekanik ara˛tırmalar için) me-
kanik konularını i˛leyen mühendislik bilim-
lerini bu zincire eklemi˛tir. 
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Tablo 1: Spor Hekimlii Ura˛ı Mardan 

A. Sporcu Salıı 
- Fiziksel ve zihinsel uygunluun 
korunması 
- Sakatlık ve hastalıkların tanı ve 
tedavisi 

B. Ölçme Deerlendirme 
- Mediko-biyolojik seçme ve yönlendirme 
- ›zleme 

C. Salık Açısından Spor 
- Koruyucu olarak egzersizler 
- Tedavi edici olarak egzersizler 

D. Spor Hijyeni 
- Bireysel 
- Çevresel 

Spor hekimlii konularının uygulanmasın-
da, dei˛ik nitelikteki personel görev yap 
maktadır. Ülkemizde egzersiz fizyologu, at-
letik çalı˛tırıcı (athletic trainer), egzersiz 
testi teknisyeni, spor rehabilitasyon uzma-
nı, rekreasyon uzmanı bu konuda yaygın 
ura˛ veren ki˛iler deildir. Olanlar ise sa-
yıca çok azdır. Dier ülkelerde bu tür per-
sonelin eitimi geni˛ olarak sürdürülmek-
te, böylece grup çalı˛maları ile daha fazla 
verim elde etmek mümkün olmaktadır. Ço-
unluk amatörler ise bunların hiçbirine sa-
hip olmama kaderine boyun emi˛lerdir. 
Özet olarak spor hekimi özelle˛mi˛ bir pra-
tisyen gibi görev yapar. Böylece, bizdeki 
uygulamada, masör dı˛ında iki ayrı kavram 
ortaya çıkmı˛ oluyor: Saha doktorluu ve 
spor hekimlii. Spor hekimliini daha önce 
gözden geçirmi˛, ura˛ı alanlarını sınıfla-
mı˛tık. 

Saha Doktorluu 
Resmi spor kar˛ıla˛maları boyunca orataya 

çıkabilecek, ilk ve ivedi yardım gerektirebi-
lecek durumlara müdahale etmek üzere bir 
hekimin spor alanında bulunması gerek-
mektedir. Travma riski sporda her zaman 
vardır. Bazı spor disiplinleri ise riski daha 
fazla ta˛ır. Özellikle mücadele sporları ve 
dier bazı yakın temas gerektiren takım 
oyunları bunlar arasındadır. 
Boks. güre˛. Uzakdou sporları, futbol, 
hentbol, buz hokeyi, dacılık, halter vb. 
bran˛lar travmaya fazlasıyla açık bran˛lar 
arasında sayabileceklerimizdendir. Bu spor-
larda yaralanmanın olu˛ mekanizmasının 
bilinmesi anatomik olarak saptanmasına 
olanak salar. Ayrıca, tedavi için de deer 
ta˛ıyan bu konu. saha doktorunun oyunu, 
yarı˛mayı dikkatle izlemesi ve sakatlanma 
anını yakalaması ile birlikte büyük kolaylık 
olu˛turur. 

Spor sahasında hekimin dikkat etmesi ge-
reken konular Fransa'nın Bordeaux ken-
tinde düzenlenen bir toplantıda ˛u ˛ekilde 
ele alınmı˛tır: 
• Alanda yaralananın kaldırılması konu-
sunda hata olması kötü komplikasyonlara 
yol açabilir. Bu nedenle sedyesiz olarak 
aır yaralıların kaldırılmaması, kırık varsa 
atelleme yapılması, boyun omurlarındaki 
travmalarda yatar posizyonda hasta hare-
ket ettirilmeden ba˛ ekstansiyonda ta˛ın-
ması önem ta˛ır. 

• Maçtan önce ya da maç içinde arı gide-
rici infiltrasyon uygulaması, alarm sempto-
munu ortadan kaldıracaından, ilk arızayı 
maskeler ve olgunun ciddi boyuta ula˛ma-
sına neden olabilir. 
• Açık yaralara saha ko˛ullarında sütür 
konması ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. 
Tetanoz sıklıkla kar˛ıla˛ılan bir komplikas-
yondur. 
• Yaralı oyuncunun tekrar yerini alması 
için ısrar etmek yeni bir travma tehlikesini 
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davet eder ve olay agırla˛abilir. Kısa bir sü-
re için de olsa bilinç yitimi gösterenlerin 
yer ve zaman oryantasyonunu yitirenlerin, 
servikal travma sonrası vertebralarda kasıl-
ması veya üst ekstremitelerde arısı olanla-
rın ve kaburga kırıı olanların oyuna de-
vam etmesi yasaklanmalıdır. 
Özetle, saha doktoru sportif travmatoloji-
nin bazı tuzaklarını bilmeli, tıbbi bilgisi sa-
hada bazı yararlı ivedi yakla˛ımlar (luksas-
yon redüksüyonu vb.) yapılmasını ve bazı 
hatalardan kaçınmasını mümkün kılacak 
˛ekilde geli˛tirmelidir. 
Takım Doktorluu 
Hekimlerin giderek artan bir hızla spor ol-
gusunun içine giri˛lerinin bir örneide ta-
kım doktorluudur. Takım doktorunun uy-
gulanması ve sorumluluklarının belirlen-
mesi hâlâ tartı˛ma konusudur. ›deal bir du-
rumda, doktorun sorumlulukları kulüp ya 
da organizasyonla ilk kar˛ıla˛masında ba˛-
lar. Kulüp ba˛kanı, antrenör ve üyeler ile 
ileriki çalı˛maların planını yapar. Bazı du-
rumlar dı˛ında sorumluluu sezon sonun-
da biter. Sezon içinde ortaya çıkan bazı sa-
katlıklar sürekli gözlem gerektirebilir. Sa-
katlıkların arkasında maksimum yüklenme 
gerektiren durumlar için önlem alınması ve 
bir sonraki sezon için ön çalı˛maların plan-
lanmasında yardımcı olması takım doktoru-
nun sorumluluudur. Sezon ba˛ı ilk deer-
lendirmelerle, sezon sonu durum arasında-
ki fark. sporcunun salıklı ve daha iyi fizik 
uygunluk içinde olduunu gösteriyorsa, bu 
doktorun sorumluluunu yerine getirdii-
nin en iyi kanıtıdır. 

Dünyada Spor Hekimli i 
Son yüzyıl içinde spor hekimlii büyük bir 
geli˛im göstermi˛tir. Spor hekimliine ne-
den bu denli ilginin arttıı ise oldukça açık-
tır. Daha önce deinilen sporda sava˛ımın 

dürtülenmesi yanında birçok ülke gazete, 
radyo ve tv. gibi ileti˛im yolları ile spora ka-
tılımı kitlesel olaya döndürmek ve bunu 
popüler hale getirmeye çalı˛maktadır. Bu-
rada amaç iki boyutludur. 
- Hem fiziksel olarak genç ya˛takilere spor 
yaptırırken, yarı˛ma sporu için seçme ve 
yönlendirmede geni˛ tabana sahip olmak. 
• Hem de fiziksel aktivitenin bu ya˛ta be-
nimsenmesi ve ileride salıı koruyucu yö-
nünü göz önüne alan yeti˛kinlere alı˛kan-
lık kazandırmak. Doal olarak bu geli˛im 
içinde spor hekimliine duyulan gereksi-
nim artmı˛tır. 
Spor hekimliinde çok yönlü bilimsel çalı˛-
malarda ilk adım 191 l'de Almanya'da atıl-
mı˛tır. 1912'de Oberhof (Almanya)'da ilk 
resmi Spor Hekimlii Kongresi düzenlen-
mi˛tir. 14 fiubat 1928'de 11 ülkeden 33 he-
kim Saint Moritz'de Uluslararası Spor He-
kimleri Birlii'ni kurmu˛lardır. Bu örgüt 
daha sonra 1952 yılında Dünya Salık Ör-
gütü (WHO) ve Uluslararası Olimpiyat Ko-
mitesi (IOC) tarafından Uluslararası Spor 
Hekimlii Federasyonu (FIMS) olarak 
onaylanmı˛tır. FIMS bugüne dek 29 kez 
uluslararası kongreler düzenlemi˛tir. Spor 
hekimlii dünyasından haberleri içeren bir 
yayını bulunmaktadır. 
FIMS'in Kurulu˛ Amaçlan fiunlardır: 

- ›nsanın moral ve fiziksel durumunun spo-
ra katılım ve kondüsyon kazanımla korun-
ması ve geli˛tirilmesi, 
- Antrenman ve spora katılımın doal ve pa-
tolojik etkilerinin bilimsel olarak ara˛tırıl-
ması, 
- Spor hekimlii konularında uluslararası 
düzeyde bilimsel nitelikte kurs. toplantı, se-
miner, kongre ve sergiler düzenlenmesi. 
- Spor hekimlii ile ilgili alanlarda ulusal ve 
uluslararası ili˛kiler kurulmasına zemin ha-
zırlanması, 

D › R › M/TtMUUZ-AgUSK» 2 0 0 1 
1 t 



Orijinal Makulde 

- Spor hekimlii ve ilgili alanlarda bilimsel 
bilgi akı˛ını salamak amacıyla yayın yapıl-
ması, 
- Spor hekimliinin tüm dünyada geli˛imi-
ni salamak için yukarıdaki maddelerde 
anılan konularda gerek federasyon olarak 
tek ba˛ına gerekse uygun birey ve kurum-
larla i˛birlii yapılması. 

Bir ba˛ka önemli kurulu˛ ise Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi'nin 1996 yılında olu˛-
turduu Tıp Komisyonudur. Bugün birçok 
ülkede spor hekimlii kurumla˛ırken. bazı-
ları eitimi akademik boyutlarda ele almak-
tadır. ›talya. Fransa ve Belçika'da Spor He-
kimlii 2-3 yıl lisans üstü çalı˛malar ile ka-
zanılan bir uzmanlıktır. Hollanda'da bu sü-
re 4 yıldır. Finlandiya'da 5 yıldır. Fonksiyo-
nel anatomi egzersiz fizyolojisi, antropo-
metri, fizyoterapi, spor travmatolojisi, spor 
kardiyolojisi ve dier spor bilimleri ile ilgi-
li konuların yer aldıı derslere, ara˛tırmala-
ra katılan hekimler daha sonra dei˛ik yer-
le˛im bölgelerinde kurulmu˛ olan sporcu 
salıı ya da spor hekimlii merkezlerinde 
görev almaktadır. 

Federal Almanya'da tıp örencileri fakülte-
de spor hekimlii dersleri almaktadır. Bu-
nun dı˛ında uzun ve kısa süreli kurslara 
katılıp alınan belgelerle spor hekimlii uy-
gulamalarına katılmak mümkündür. Uz-
manlık, bir program çerçevesinde sertifi-
kasyon ˛eklinde olmaktadır. ›ngiltere'de 
ise ayrı bir uzmanlık olarak yoktur. 6 aylık 
sürekli bir eitim ile "Diploma" düzeyinde 
bir spor hekimlii programı mevcuttur ve 
bu ücretli bir eitimdir. 
ABD'nde spor hekimlii konusunda, bran˛-
larında spor olgularına yönelmi˛ uzmanlar 
çalı˛maktadır. Amerikan Spor Hekimlii 
Koleji (ACSM) Wisconsin Üniversitesi ile 
organik baı olan bir kurulu˛tur. Özellikle 

egzersiz fizyologlarının eitimi, egzersiz 
testleri ve egzersiz uygulamaları ile ilgili 
olarak standardizasyon çalı˛maları yap-
maktadır. Eitim veren bir kurulu˛tur. An-
cak ABD'de spor hekimlii uzmanlıı tıp 
dalında alınan diploma sonrası lisans üstü 
programı ile deil 5 yıl süren bir yüksek 
okul örenimi ile kazanılmaktadır. Spor 
Akademileri içinde yer alan bu kurum "ath-
letic trainer" diye adlandırılan sporcunun 
beslenmesi, fiziksel uygunluu, sakatlıı gi-
bi konularla ilgilenen bireyler yeti˛tirmek-
tedir. Antrenman bilgisi konusunda da ö-
renim gören bu elemanlar kulüplerin bün-
yesindeki temel spor adamlarındandır. 
Dou Bloku ülkeleri ˛üphesiz bu alana en 
deer verenler arasındaydı. Dou Alman-
ya'nın sporda Rusya ve ABD'ne kafa tutan 
durumu spor bilimlerinin bütünlüü içinde 
spor hekimliinin bir uzmanlık dalı olu˛u 
ile ilgilidir. Rusya'da ise her hekim fakülte 
sıralarında 120 saatlik temel spor hekimli-
i dersleri almakla bu konuya adımını atı-
yordu. Çekoslovakya'da 1952'de Devlet 
Salık Örgütü spor hekimliini uzmanlık 
bran˛ları arasına alırken, ögrütlenmi˛ be-
den eitimine katılanların salık kontrolü, 
egzersiz ve antrenmanların tıbbi ve peda-
gojik yönden gözlenmesi, spor hijyeni uy-
gulaması, ilk yardımın yaygınla˛tırılması ve 
salık için egzersizlerin yararını tanıtmada 
planlı eitimi vermekteydi. Ayrıca tıp fakül-
telerinde beden eitimi zorunlu olduun-
dan birer beden eitimi kürsüsü kurulmu˛-
tur ve bunlar spor hekimlii kürsüleri ile 
i˛birlii yapmaktadırlar. 
Balkan ülkeleri arasında spor hekimlii ko-
nusundaki i˛birlii uzun yıllar kopukluk-
larla süre gelmi˛tir. 1972 yılında ilk kez 
Atina'da 1. Balkan Spor Hekimlii Kongre-
si düzenlenmi˛tir. 
Bulgaristan ve Roma tıp fakültelerinde 
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spor hekimlii dersleri verilmektedir. Yine 
bu ülkelerde spor hekimlii örgütü salık 
bakanlıı kurulu˛larıdır. Ülkenin hemen 
her yerinde mediko-sportif dispanserler bu-
lunmaktadır. Yunanistan geçirdii cunta 
döneminde ba˛lattıı sporda atılım politika-
sının bir bölümü olan spor ara˛tırmaları 
için spor hekimlii merkezini birkaç yıl 
önce Atina'da. Avrupa ve Dünya Atletizm 
fiampiyonasının yapıldıı yeni Olimpik sta-
dın yanında kurmu˛ ve hizmete açmı˛tır. 
Dei˛ik ülkelerde spor bilimlerinin dei˛ik 
bran˛larında uzmanla˛mı˛ ki˛ilerden kuru-
lu kadronun ba˛ına Kanada'da yıllarca ça-
lı˛mı˛ olan ve ikizler üzerindeki ara˛tırma-
ları ile tanınan Klissouras getirilmi˛tir. Da-
ha sonra bu merkezin ba˛kanlıı el dei˛-
tirmi˛tir. 
Spor Hekimlii ülkemizde ve dünyada ge-
li˛mekte olan bir bilim dalıdır. Ülkemizde 
geçtiimiz yıllarda Spor Hekimliinin gün-
dem maddesi olarak ele alınması için ge-
rekçeler ˛u ˛ekilde sıralanmı˛tır. 
• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 
7/70 sayılı spor faaliyetlerinin tıbbi yönleri 
konusundaki tavsiye kararı 
• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 
30/70 sayılı spor tesislerinde salıa ili˛-
kin tavsiye kararı 
• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 
27/73 sayılı spor hekimlii merkezleri ku-
rulmasına ili˛kin tavsiye kararı 
• 2 Austos 1990 tarih ve 20593 sayılı 
Resmi C.azete'de yayınlanan Tababet Uz-
manlık Tüzüü dei˛iklii 
• 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Ge-
nel Müdürlüünün Te˛kilat ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunun 2. Madde g fıkrasına 
istinaden salık eitimi veren kurulu˛lara 
dü˛en görev 
• 3461 sayılı kanunun 10. Maddesi 
• Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 13. 
Maddesine istinaden hekimlerin bilgi ve 

tecrübe sahibi olmadıkları konularda te˛-
his ve tedavi yapmamaları gerektii 
• Dünya Salık Örgütünün salıı "be-
densel, ruhsal ve toplumsal yönden eksik-
siz durum" ˛eklinde tanımlaması ve herke-
sin mümkün olan en yüksek salık düzeyi-
ne eri˛mesinde spor faaliyetlerine katkıda 
bulunması 
• T.C. Salık Bakanlıı Yüksek Salık fiu-
rasının Spor Hekimliini ›htisas tüzüüne 
alması 
• Üniversitelerarası Kurulun Spor Hekim-
liini Doçentlik bilim dalları arasına alma-
sı. 

Türkiye'de Spor Hekimlii 
Ülkemizde spora ilk bilimsel yakla˛ım yüz-
yılın ba˛ında, 1908'de. Me˛rutiyetin kabulü 
ile Sivil Okullar Beden Eitimi genel mü-
fetti˛i olan Selim Sırrı Tarcan ile olmu˛tur. 
Selim Sırrı 1908de ›sveç. 1909da Dani-
marka. 1910'da Almanya'da düzenlenen 
beden eitimi kongrelerine katılmı˛, 
1912de ›sveç'te Olimpiyat Oyunlarını izle-
mi˛tir. Olimpiyatlar sonrasında yazdıı 
"Spor" adlı kitapta Osmanlı devletinin spo-
ra gösterdii üvey evlat muamelesini ele˛-
tirmi˛tir. 

Türkiye ›dman Cemiyetleri ›ttifakı kurucu-
ları Ali Sami Yen ve Burhan Felek gibi yö-
neticiler. 1924 Paris Olimpiyatlarına hazır-
lanırken, sporcuların muayeneleri için as-
keri kurulu˛lardan yardım istediklerinde 
Dr. Sırrı Alıçlı'ya bu görev verilmi˛tir. Ken-
disinin sporda gerekli ko˛ullarla ilgili bilgi-
sinin olmadıını açıklaması üzerine çe˛itli 
bilimsel yayınların getirtilmesi yoluna gidil-
mi˛tir. 1938'de 3530 sayılı yasa ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüüne balı olarak 
kurulan Salık Dairesi Ba˛kanlıı sırasında 
Alıçlı yapmak istediklerinde çounlukla 
destek bulamamı˛tır. Alıçh'dan sonra bu 
kurumun ba˛ına spor hekimlii için ger-
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çekten unutulmaz bir isim. Dr. Ra˛it Ser-
dengeçti, gelmi˛tir. 1947. 1948 ve 1949 yıl-
larında ardarda kurslar düzenlenmi˛ ve bu 
arada Serdengeçti'nin iki kitabı yayınlan-
mı˛tır. 1950'de Ankara'da toplanan spor 
˛urasında spor hekimlii konusunda yapıl-
ması gerekenleri kısa ve uzun vadede ol-
mak üzere ikiye ayırmı˛, ancak öneriler ol-
duu gibi kalmı˛tır. 

Serdengeçti'nin Gazi Eitim Enstitüsü ö-
rencileri için hazırladıı "Beden Eitimi ve 
Spor Fizyolojisi" ve "Spor Hekimlii" adlı 
eser SSYB'nın yayınları arasındadır. 1954 te 
ise Dr. Necati Akgün'ün "Spor Fizyolojisi 
ve Salık El Bilgisi Kitabı" Maarif Vekaleti-
nin öretmen kitapları serisindendir. 1964 
yılında Ra˛it Serdengeçti'nin birikimine da-
yanan, biraz da spor hekimliindeki ura˛ı-
sına ramen kar˛ılıını göremedii bu ol-
gunun etraflı incelemesini "Spor Hekimlii 
Nedir. Ne ›çindir ve Nasıl Te˛kilatlanmalı-
dır?" adlı kitapta görüyoruz. 
1966da ›stanbul. ›zmir ve Ankara'daki 
Spor Hekimleri Dernekleri birle˛ip Fede-
rasyon haline gelmi˛tir. Aynı yıl F›MS üye-
si olan Federasyon 1971 yılında Spor He-
kimlii Temel Kursu düzenlemi˛tir. Türki-
ye Spor Hekimlii Dernei 1966 yılından 
beri yılda 4 sayı olmak üzere sürekli yayın 
çıkarmaktadır. 1973 yılında S.S.Y.B. uz-
manlık tüzüünde çıkan madde gereince 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bu bran˛ta 
uzmanlık verecek Türkiye'nin ›lk Spor He-
kimlii Enstitüsünü kuruyordu. Prof. Dr. 
Necati Akgün'ün çabası ile ortaya çıkan bu 
kurum bugüne kadar ancak 9 spor hekimli-
i uzmanı eitmi˛tir. Bu uzmanlık 2 yıllık 
bir program içinde 11 ayrı rotasyon içer-
mekteydi. (Egzersiz fizyolojisi, travmatolo-
ji, iç hastalıkları, cerrahi, fizik tedavi. KBB. 
göz. nöroloji, reanimasyon. beyin-cerrahisi. 
çocuk kardiyolojisi, biyokimya). 1982'de 
YÖK yasasıyla kurulan bu program 1990 

yılında tekrar açılarak 3 yıla çıkarılmı˛tır. 
Yabancı ülkelerde bu konuda çalı˛ıp diplo-
ma alan hekimlerin dı˛ında uzman olanlar 
12 ki˛idir. Bu sayının bu denli dü˛ük olu˛u 
üzücüdür. 1983-1990 yılları arasında spor 
hekimlii direk olarak alınan bir uzmanlık 
olamamı˛tır. Ancak travmatoloji, fizyoloji, 
fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlıkla-
rından sonra bir yıllık spor hekimlii eiti-
mi ile alınan bir uzmanlık olmu˛tur. 
S.S.Y.B. Salık fiûrasının Uzmanlık Tüzü-
ündeki dei˛iklii ile bu durumun ortaya 
çıkı˛ı spor hekimi yeti˛mesini kısırla˛tır-
mı˛tır. 

Yine ki˛isel çabalardan birisi 1969'da ›s-
tanbul'da Mithatpa˛a Stadı altındaki spor-
cu salıı merkezinin kurulmasıdır. 1960'lı 
yılların ba˛ında Çapa Tıp Fakültesinde Dr. 
Münir Ahmet Sarpyener ile çalı˛maya ba˛-
layan Dr. Selahattin Akel spor hekimliin-
de arayı˛ı ›stanbul'da sürdürenler arasında 
sayabileceimiz isimlerdir. 
Aslında spor salıı hizmetlerini kapsayan 
konular 1938'deki 3530 sayılı yasadan he-
men sonra. 1941'de 4047 sayılı yasada ek 
olarak belirlenmi˛ti. ›lk be˛ yıllık planda 
spor salıı konusunda önlem ya da öneri 
yok iken daha sonrakilerde bu konu ele 
alınmı˛tır. 1973 yılında Gençlik ve Spor 
Bakanlıı Çalı˛ma Komisyonları genelgesi 
uyarınca spor salıı hakkında bir rapor 
hazırlanmı˛ olduunu görmekteyiz. Olduk-
ça detaylı olarak sorunların ele alındıı bu 
raporun üzerinden 13 yıl gibi bir süre geç-
mi˛ bulunuyor. Devlet Planlama Te˛kilatı-
nın 5. Be˛ Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık 
Çalı˛maları Spor Sektörü Raporunda geç-
mi˛ dönemlerin ele˛tirisi yapılmakta ve ye-
ni dönem için yine özel ihtisas komisyonla-
rı kurulması görü˛üne yer verilmektedir. 
Böylece 1983'te yeni bir komisyon çalı˛ma-
sı dönemine girilmi˛tir. 
Bugün Ege, Uluda. ÇATA, Ankara. ›s-
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tanbul. Akdeniz. Kayseri. Osman Gazi ve 
Atatürk Üniversitelerinde Spor Hekimlii 
Bilim Dalları bulunmakta ve yakla˛ık 10 
ara˛tırma görevlisi daha uzmanlık progra-
mına devam etmektedir. Yine de bu sayı ül-
kemiz sporcu salıına hizmet götürecek 
yeterlilikte deildir. 

Türkiye'de Sporcu Salıında 
Yasal Düzenlemeler 
Spor basınında yer alan güncel sporcu sa-
lıı sorunları zaman zaman dikkatleri bu 
konu üzerine younla˛tırmaktadır. Aslında 
hemen her zaman var olan ve ancak elit bir 
sporcunun sakatlıı durumunda basında 
yer alan bu olayların kamuoyunda ele alını-
˛ı ile yasa koyucuların bakı˛ı arasında 
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Sporcu 
salıında gerek hizmetin sunulması açı-
sından yeti˛mi˛ eleman ve kurumların ye-
tersizlii, gerekse sosyal güvenceler yete-
rince irdelenmemektedir. Ba˛ta Gençlik ve 
Spor Cenel Müdürlüü (G.S.G.M.) ve Sa-
lık Bakanlıı olmak üzere çe˛itli kurum ve 
kurulu˛lara yasal bo˛lukların doldurulması 
açısından önemli görevler dü˛mektedir. Bu 
yazı mevcut sorunların bir kısmını gözleme 
dayalı olarak incelemek ve bazı çözüm öne-
rileri sunmak üzere kaleme alınmı˛tır. 
1900'lü yılların ba˛ından itibaren spor he-
kimlii kavramı gündemde bulunuyor. Ül-
kemizde ise 1940lı yıllardan beri sporcu 
salıı konusu çe˛itli kurum ve ki˛ilerce 
ele alınmaktadır. Basına yansıyan her spor-
cu ölümü veya yıldız sporcu sakatlanması 
sonrasında sporcu salıı tekrar irdelenme-
ye ba˛lanmaktadır. Ancak sporcu salıı 
hizmetinin yaygınla˛tırılmasına yönelik ça-
baların oldukça sınırlı kaldıı görülmekte-
dir. Uzunca bir süredir ülkemizde sporcu 
salıı hizmeti verecek birimler olu˛turul-
maya çalı˛ılmaktadır. Bu birimlerin bir kıs-

mı gerçekten oldukça detaylı araç donanı-
mına sahiptir. Ancak beden eitimi dersi 
veren öretmenin salık bilgisinden, antre-
nörlerin ilkyardım ve sakatlık önlenmesi 
konusundaki birikimlerine, saha salık gö-
revlilerinin çantalarından, ambulans dona-
nımına kadar sporcuya antrenman ve yarı˛-
ma ko˛ullarında yardımcı olacak birçok 
nokta atlanmaktadır. 

Spor-Eitim-Salık 
Sporda eitim ve salık gibi devletin gü-
vencesinde olması gereken toplumsal ku-
rumlar arasında anılmakta ve Anayasa'da 
yer almaktadır. Tümü bakanlık düzeyinde 
ele alınan bu kurumların bütçeden aldıkla-
rı payların yetersizlii ise her zaman oldu-
u gibi tartı˛ma konusudur. Bazı çevreler-
ce sporun bir üstyapı kurumu olduu dü-
˛ünülmektedir. Eitim ve salıın öncelikli 
olduklarını kabul edenlerin güncel pers-
pektifte gözönünde bulundurmadıkları 
nokta ise sporun hem eitimde hem de sa-
lıın korunmasında önemli bir unsur oldu-
udur. Epidemiyolojik olarak kanıtlandıı 
üzere her ya˛taki bireylerin salıının ko-
runması ve geli˛tirilmesinde egzersizlerin 
önemli yeri bulunmaktadır. Ayrıca spor ço-
cuk ve gençlerin salıklı büyüme ve geli˛-
mesi için önemli bir etkendir. Spor basının-
da yer alan ˛ekli ile. sporcu sakatlıkları bel-
ki kamuoyunu daha farklı biçimde me˛gul 
ettii için öncelikliymi˛ gibi algılanmakta-
dır. Ancak bu yönüyle olsa olsa oldukça 
küçük bir boyutu akla gelmelidir. 
Sırayla sporcu salıı hizmetinin sorunları-
nı ve bunların çözümü için gerekli yasal 
düzenlemeleri dört ba˛lık altında toplamak 
mümkün görünmektedir. 
1) ›nsan gücü 
2) Hizmetin sunulması 
3) Sosyal güvenceler 
4) Doping 
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›nsan Gücü Ve ›stihdam 
Sporcu salıı yalnızca te˛his ve tedavi hiz-
metlerinin sunulması ile sınırlı deildir. Ko-
ruma, ilk yardım ve rehabilitasyon konula-
rı da bu ba˛lık altında dü˛ünülmelidir. Do-
layısıyla yalnızca hekimler deil ilgili her 
meslek grubunun uygun bilgilerle donanı-
mı ve uygulama becerisi geli˛tirmesi hedef-
lenmelidir. Hekimlik açısından konuya ba-
zı açılımlar getirmek gerekirse sporcu sa-
lıı konusu multidisipliner çerçeve içerisin-
de birçok uzmanlık dalını ilgilendirmekte-
dir. Bunlar arasında spor hekimlii, fiziksel 
tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmato-
loji ba˛ta gelmektedir. Uzmanlık unvanı al-
mı˛ spor hekimi sayısı 10, youn biçimde 
spor cerrahisi ile ilgili ortopedi ve travma-
toloji uzmanlarının sayısı 30, sportif reha-
bilitasyon ile ilgili fiziksel tıp ve rehabilitas-
yon uzmanlarının sayısı ise 15 kadardır. 
Ayrıca dier uzmanlık alanlarında olup 
(cerrahi ve dahili tıp dalları) sporcu salıı 
konusunda ara˛tırma ve yayın yapanların 
sayısı son derece sınırlıdır. Bu arada pratis-
yen hekim olup çe˛itli kurslara katılan ve 
spor hekimlii nosyonu alanların sayısı 
600 kadardır. 

Ülkemizde lisanslı olarak spor yapanların 
sayısının 550.000 kadar olduu tahmin 
edilmektedir. Dolayısıyla her 10.000 spor-
cuya bir uzman hekim dü˛tüü dü˛ünüle-
bilir. Ancak bunun ülke geneline daılımı-
nın çok verimli olmayacaı ortadadır. 
Hekimlerin eitim ve istihdam sorunları ay-
rı bir boyut olu˛turmaktadır. Henüz spor-
cu salıı ile ilgili uzman hekim sayısı sınır 
lı olduundan çe˛itli salık kurumlarında 
istihdam mümkün olabilmektedir. Kurum-
da sunulan salık hizmetinin dı˛ında - ör-
nein kulüplerde • herhangi bir yapılanma 
mevcut deildir. Bazı büyük kulüplerin 
sporcu salıı konusunda yatırımları bu-
lunmaktadır. Bu uygulamaya zemin olu˛tu-

racak herhangi bir yasal düzenleme bulun-
mamaktadır. Oysa i˛yeri hekimlii uygula-
masına benzer bir model ile profesyonel 
futbolcu alan kulüplerin hekim ve salık 
personeli istihdamı zorunlu tutulabilir. Bu 
konu yasada oldukça mulak bir ifade ile 
yer almakta ve balayıcı bir hüküm içerme-
mektedir. 
Maçlar ve müsabakalarda sahalarda hekim 
bulunması zorunluluu yoktur ve bu i˛lem 
salık memurları - personeli ile yapılmakta-
dır. Gözlemlere dayalı olarak belirtilecek 
olursa bu personelin oldukça yetersiz oldu-
u izlenmektedir. 
Hasta ta˛ıma konusunda bile bir eitim al-
madıkları, çounun ancak yara bakımı ya-
pacak bilgiye sahip olduu görülmektedir. 
Bu çe˛it personelin alımı, eitimi ve meslek 
uygulamalarına ili˛kin yönetmeliklerin göz-
den geçirilmesi ve güncelle˛tirilmesi bir zo-
runluluktur. Çou ani ölümlerin sahada ol-
duu dü˛ünülürse iyi eitim aldıında bu 
meslek grubunun bu tür istenmeyen du-
rumlarda belkide mutlak ya˛am kurtarıcı 
olabilecei hatırlanmalıdır. 
Masörler sporun vazgeçilmez salık ele-
manları grubunu olu˛turmakla birlikte de-
netimsiz bir uygulama içindedirler. Yetki 
ve sorumlulukları tam olarak çizilmeyen 
bu meslek grubunda ˛üphesiz dier mes-
lek alanlarının uygulamalarına ta˛madan 
görev yapanlar bulunmakla birlikte bir kı-
sım masörlerin cesur bir ˛ekilde te˛his ko-
yup tedavi uygulamaları yaptıkları bilin-
mektedir. Bu meslek grubu için eitim (ser-
tifikasyon) programlarının gözden geçiril-
mesi, meslek içi eitim uygulamaları yapıl-
ması, yetki ve sorumluluklarına ili˛kin yasal 
düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. 
Masörlük uygulamalarının yüksek okul dü-
zeyinde bir eitimle örenilmesi konuya en 
radikal çözüm olacaktır. Özellikle A.B.D. 
örneinde olduu gibi (athletic trainer -
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kaba bir tanımla sporcu salıına özelle˛-
mi˛ fizyoterapist) bazı ara meslek grupları-
nın olu˛ması salanabilir. Benzer bir dü-
˛ünceyle ilk uygulama Hacettepe Üniversi-
tesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yükseko-
kulu tarafından ba˛latılmı˛tır. Ülkemizdeki 
bir farklı durum ise fizyoterapi yüksek 
okullarının varlııdır. Bu nedenle A.B.D. 
örneinde olduu gibi bizdeki mezunların 
fizyoterapi uygulaması yapması mümkün 
deildir. Yine de bu grubun (sporcu salık 
teknisyeni) zaman içinde önemli bir fonksi-
yon kazanacaı hissedilmektedir. Böyle bir 
meslek alanının 657 sayılı personel yasa-
sında bir hizmet sınıfı içinde anılmasının 
salanması gerekmektedir. Öte yandan fiz-
yoterapistin sporcu saglıgındaki yadsına-
maz yerinin daha netle˛mesi ve bu meslek 
grubunun da personel istihdamında önem-
le dikkate alınması salanmalıdır. 
Yabancı sporcu ve antrenörlerin Türki-
ye'de çalı˛abilmeleri bazı yasal düzenleme-
lerle mümkün olabilmektedir. Ülkemizde 
birçok kulüp masör adı altında yabancı 
(özellikle eski demir perde ülkelerinden) 
hekimleri çalı˛tırmaktadırlar. Hekimlik uy-
gulamaları yasasına göre ülkemizde bu 
meslein icra edilebilme hakkı ancak Türk 
tıp fakültelerinden mezun olmu˛ diploma 
almı˛ hekimlere verilmektedir. Belki hasta-
nın hekimini seçme hakkı ya da hedeflenen 
Avrupa Birliinde mesleklerin e˛deer ka-
bul edilmesi ve serbestçe uygulanması gibi 
gerekçelerle ülkemiz sınırları içinde yaban-
cı hekimlerin çalı˛masının mümkün olabi-
lecei akla gelebilir. Bu konu ba˛ta Çalı̨ -
ma ve Salık Bakanlıı olmak üzere birçok 
bakanlıı ilgilendirmektedir. Daha kötüsü 
bu ˛ekilde çalı˛anların ucuz ba˛arı ve ka-
zanç uruna doping dahil her türlü farma-
kolojik yöntemi denedikleri ve birçok spor 
yapan gencimizin bu uygulamalardan me-
det umdukları görülüyor. 

Özetle saha ve kulüp hekimlii kavramları 
kurumla˛mak ve zorunlu hale getirilmelidir. 

Kurumlar 
Spor açık ve kapalı mekanlarda yapılmak-
tadır. Antrenman için ayrılan süre her za-
man için yarı˛ma süresinden daha uzun-
dur. Ancak ciddi sakatlanmaların daha çok 
yarı˛malar sırasında olduu bilinmektedir. 
Bu yüzden yarı˛ma sırasında bir ambulans 
ve görevli bulundurulması zorunlu tutul-
maktadır. Deneyimler göstermi˛tir ki: her 
spor dalının yarı˛ma düzenlemesi farklı ka-
lıplarda gerçekle˛mektedir. Bazen bir am-
bulans ve personel yeterli olmayabilir. 
Spor dalının relatif risk düzeyine, katılan 
sporcu sayısına, en yakın salık kurumuna 
sayılabilecek daha birçok faktöre balı ola-
rak muhtemel problemlerde müdahale ede-
cek ekiplerin standardize edilmesi gerek-
mektedir. Nasıl ki bir müsabaka organizas-
yonunun hakem ve personel sayısı, katılan 
sporcu sayısına göre belirlenmekteyse. sa-
lık ekiplerinin de aynı ˛ekilde kompozisyo-
nu salanmalıdır. 

Sedye, ambulans, ambulans donanımı, sa-
lık çantası, salık odası konunun dier 
önemli detayları arasındadır. Ambulansın 
bir hasta ta˛ıma aracından çok gerektiin-
de müdahale yapılabilecek bir ya˛am kurta-
rıcı araç olarak bulundurulması, hastaneye 
yol alırken telsiz ile ileti˛im kurularak acil 
servise hastanın durumu hakkında bilgi ve-
rilip ekibin hazırlıklarının yönlendirilmesi-
nin salanması çada˛ uygulamalardır. 
Bunlar aslında salık sistemimizi tümden 
ilgilendiren sorunlardır ve maalesef durum 
genel sorunun spora yansımasından ibaret-
tir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüünün 
1980T› yılların ortalarında ba˛lattıı güzel 
bir ugulamayla dört sporcu salık merkezi 
(Ankara. ›stanbul. ›zmir ve Bursa) perfor-
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mans sporu yapan gençlere hizmet ver-
mektedir. Ancak bu merkezlerin i˛leyi˛ açı-
sından bazı sıkıntıları bulunmaktadır. ›l 
Müdürlüüne veya tıp fakültesine balı ol-
mak gibi farklı uygulama sorunları, perso-
nel alımındaki kriterlendirmelerin net ol-
mayı˛ı, federasyonlarla ili˛kilerin istenildii 
düzeyde gerçekle˛meyi˛i akla ilk gelen 
noktalardır. Merkezlerin aday milli sporcu-
lar ba˛ta olmak üzere hizmet sunacaı 
sporcu kesimine daha verimli olabilmesi 
için uygulamaların standardizasyonu ge-
rekmektedir. G.S.M.N.'nün yeniden yapı-
landırmaya çalı˛tıı salık kurulunun ko-
misyon çalı˛maları çerçevesinde bu konu 
ciddiyetle ele alınmakta ve merkezlere bir 
statü getirilmeye çalı˛ılmaktadır. Bu statü-
de personel ihtiyaçlarının, bütçenin yıllık 
hedeflerinin i˛leyi˛ biçiminin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedilen merkezlerin dı˛ında 
her il müdürlüünün sporcu salık birimle-
rinde ba˛ta lisans muayenesi olmak üzere 
çe˛itli hizmetler sunulmaktadır. Bu mer-
kezlerde çalı˛an personelin seçimi, hizmet 
içi eitimi, bu birimlerin donanımının ve 
muayenelerin güncel geli˛meler ı˛ıı altın-
da standartla˛tırılması gerekmektedir. 
Özellikle spora yeni ba˛layan gençlerin li-
sans muayenelerinde izlenen yolun genel -
geçer bir çerçeveye oturtulması zorunlulu-
u bulunmaktadır. 

Okul. kulüp, il müdürlüklerinin dı˛ında ba-
zı özel kurulu˛ların spor salonlarında çe˛it-
li spor aktiviteleri düzenlemektedir. Gerek 
okul, gerekse özel kurulu˛ salonlarında 
salık düzenlemeleri ve uygulamalarına 
ili˛kin mevcut bir yönetmelik yoktur. Varo-
lanlar ise oldukça yetersiz kalmaktadır. 
Özel kurulu˛ salonlarında salık dolabı ol-
ması ve muayene zorunluluu yer almakla 
birlikte daha detaylı açıklamalara rastlan-
mamaktadır. 

Bir ba˛ka kurum örnei sporcu eitim 
merkezleridir. Öncelikle güre˛ spor dalın-
da hizmet eden ve 12-16 ya˛ ergen grub-
daki gençleri barındıran bu merkezlerin 
çok önemli sorunları bulunmaktadır. Bu 
sorunlar fiziksel salıktan çok ruhsal ve 
sosyal problemler yönündedir. Sayıları 13 
olan bu merkezlerde istihdam edilen uz-
man personelin kriterlendirmesi ve verim-
lilii ara˛tırılmalı, bir denetleme mekaniz-
ması geli˛tirilmeli, bu merkezlerin daha 
salıklı biçimde i˛letilmeleri için önlem 
alınmalıdır. 

Doping 
Doping sorunları çe˛itli platformlarda ele 
alınmı˛tır. Ülkemizdeki boyutları sayısal 
olarak ifade edilmemekle birlikte ciddiyeti 
giderek artan bir sorun olu˛turduu kabul 
edilmektedir. Bu konu Doping Kontrol 
Merkezi ve Dopingle Mücadele Vakfının 
dı˛ında C.S.G.M.'nün yukarıda bahsedilen 
ve yeniden olu˛turulmaya çalı˛ılan Salık 
Kurulunun bir komisyonunda (Anti-Do-
ping) incelenmeli, yasal düzenlemeler, anti-
doping propaganda, cezai yaptırımlar üze-
rine çalı˛ılmalıdır. Doping örnei toplama 
konusunda baımsız bir organ meydana 
getirilmelidir. Baımsız Doping numune 
toplayıcıları olarak isimlendirilebilecek bu 
grup her türlü baskı ve etkiden uzak çalı-
˛abilmelidir. Federasyonların doping uygu-
lamaları uluslararası federasyonların öner-
dikleri ölçülerde gerçekle˛tirilmelidir. Do-
ping özelinde ancak salık genelinde fede-
rasyonların yalnız salık deil tüm kurulla-
rının olu˛turulması ve çalı˛ması belirlen-
melidir. Özellikle salık kurullarının çalı˛-
ma ˛ekli hiçbir zaman istenildii yönde ola-
mamı˛tır. 

Sporcu salık merkezleri sayı ve donanım 
olarak geli˛tirilmeli, bu merkezlerde çalı-
˛an personel eitimli ve uzman olmalıdır. 
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Sosyal Güvenceler 
Profesyonel futbol kulüplerindeki sporcu-
ların gerek S.S.K. gerekse özel salık sigor-
tası kapsamından yararlandıkları bilinmek-
tedir. Bazı dier spor dallarında da (voley-
bol, basketbol gibi) özel salık sigortası sis-
temi kullanılmaktadır. Zayıf olunan nokta 
daha çok amatör sporcuların güvenceleri-
dir. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfe-
derasyonu gibi bazı kurulu˛ların yaptıkları 
kısmi destekler çou zaman bir iyi niyet öl-
çüsünde kalmakta ve gerçek sorunu çöze-
bilmekten öteye gidememektedir. Anne-ba-
bası emekli sandıı mensubu olan sporcu-
ların çe˛itli hastanelerden yararlanmaları 
söz konusu olabilmektedir. Sporcu salık 
sigortası sisteminin geli˛tirilmesi gerek-
mektedir. 

Sonuç 
Sporcu salıı konusunda hissedilen eksik-
lerin giderilmesi için mevcut yasal düzenle-
melerin güncelle˛tirilmesi ve denetleme 
mekanizmalarının etkili duruma getirilme-
si gerekmektedir. 
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