AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKLERĠNDE
SPOR YÖNETĠMĠ VE YAPISI (I)
(5)
Doç. Dr. Hakan Sunay

Avrupa Birliği Ülkelerinde Hükümet ve Hükümet dıĢı
KuruluĢlar
 Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki spor yönetimlerinde iki
ana kesim olarak; hükümete bağlı (governmental) veya
hükümet dıĢı (Non-governmental) kuruluĢlar yer
almaktadır.
 Bu ülkelerde, spor hizmetleri ile ilgili olarak bir veya birkaç
bakanlık görevlidir.
 Bu bakanlıklar, hükümetler dışı, özerk ve demokratik olan
spor örgütlerine parasal, planlama ve programlama dahil
her yönden destek vermektedirler Spor iĢleri, ilgili
bakanlıklar içinde, genel spor sekreterlikleri, spor genel
müdürlükleri veya spor bölümleri adını alan birimlerce
yönetilmektedir.
 Avrupa'nın bazı ülkelerinde, parlamentolarda da sporla
ilgili kurullar bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Hükümet ve Hükümet dıĢı
KuruluĢlar (2)

 Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde sporun,
hükümet dıĢı ve özerk örgütlerle yönetimi
esastır.
 Hükümet dıĢı spor örgütleri; spor
konfederasyonları, tüm spor dallarını içine alan
birlik şeklindeki spor federasyonları, ulusal
olimpiyat komiteleri, bölgesel ve yerel spor
örgütleri ve birlikleri ile bunların temelini oluşturan
spor kulüpleridir. Bu kuruluĢların bütçesini çeşitli
gelir kaynakları yanında, devlet ve yerel
yönetimlerin yardımları oluşturmaktadır

Avrupa Birliği Ülkelerinde Hükümet ve Hükümet dıĢı
KuruluĢlar (3)

 Spor dalı federasyonlarının varlığına karşın,
Avrupa Birliğine üye ülkelerde, ayrıca
spor dalına veya yerleşim birimlerine göre,
 Dernekler,
 Federasyon ve
 Konfederasyon tipinde üst birlikler
bulunmaktadır.
 Bu yapılar, insan gücünü ve olanakları
verimli kullanmayı ve başarıyı
sağlamaktadır.

BELÇĠKA
 Üç özerk-federal topluluktan oluşan Belçika’da, birkaç
bakanlık sporla ilgili konularda çeşitli yükümlülükler almıştır.
 Savunma,
 Sosyal Güvenlik,
 ĠçiĢleri,
 UlaĢtırma,
 Adalet,
 Kültür bakanlıkları gibi. Bu bakanlıkların yerel örgütleri de
bulunmaktadır.
 Hükümet dıĢı gönüllü yapıda ise; Belçika Olimpiyat
Komitesi ve Federal Bölgelerarası Komite, topluluklarda ve
ulusal düzeydeki spor federasyonları, spor kulüpleri ve
örgütleri yer almaktadır.

YUNANĠSTAN
 Yunanistan’da, kamu yönetiminde Kültür
Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı görülmekte,
gönüllü yapıda Hellenic Olimpiyat
Komitesi ve Spor Federasyonları, üst
örgütler olarak yer almaktadır.
 Spor kulüpleri yerel düzeyde de birlikler
Ģeklinde örgütlüdürler.
 Okul sporları ile spor kulüpleri arasında
sıkı bir bağ vardır.

LÜKSEMBOURG
 Lüksembourg’da sporun ana kamu yönetimi
Eğitim Bakanlığı olmakla birlikte,
 Savunma,
 Turizm,
 ÇalıĢma
 Sağlık bakanlıklarının da görevleri
bulunmaktadır.
 Lüksembourg’da, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Konseyi, kamu yönetimi içindedir. Özerk
yapıda ise, Olimpiyat ve Spor Komitesi, şemsiye
örgüt durumundadır.

GALLER ĠSKOÇYA K.ĠRLANDA ĠNGĠLTERE
 Galler, Ġskoçya, Kuzey Ġrlanda ve Ġngiltere’den oluĢan BirleĢik
Krallıkta, bulunan örgütler şunlardır:
 Ġngiltere’de; Merkez Bedensel Rekreasyon Konseyi, Spor Konseyi,
Eğitim ve Bilim Bölümü, Okul Sporları Ulusal Konseyi, Ġngiliz
Öğrencileri Sporlar Federasyonu, Ġngiliz Tıp ve Spor Derneği,
 Ġskoçya’da; Ġskoçya Spor Konseyi, Bakanlığın Eğitim Bölümü,
Galler’de, Bakanlık ve Galler Sporlar Konseyi,
Kuzey Ġrlanda’da; Rekreasyon Eğitimi, Topluluk, Sanat ve Müzeler
Bölümü, Sporlar Konseyi, Bedensel Rekreasyon Konseyi.
 BirleĢik Krallığa bağlı ülkelerde, kamu yönetimleri, merkezden yerel
düzeylere dek yaygınlaşmıştır.
 Ancak, spor, hükümet dıĢı kuruluĢların yönetimindedir.
 Spor kulüpleri,
 spor dernekleri,
 spor dalı federasyonları,
 okul sporları federasyonları,
 hükümet dışı kuruluşların
yaygın olanlarıdır.

DANĠMARKA (1)
 Danimarka sporunun örgüt yapısında 4 ana kuruluĢ
bulunmaktadır.
 Bunlar;
 Danimarka Elit Sporlar Örgütü,
 Danimarka Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Sporlar
Konfederasyonu,
 Ulusal Sporlar Dernekleri ve Danimarka Jimnastik ve
Sporlar Federasyonu.
 Elit Sporlar Örgütünde, kamu yönetiminin, enstitülerin,
spor yapanların ve eğiticilerin yerleri vardır.
 Olimpiyat Komitesi ve Konfederasyon’un örgüt yapısında il
kurulları önemli yer tutmaktadır.
 Bu ülkede de, yerel düzeydeki kulüpler, dernekler,
bölgesel ve yöresel spor örgütleri, il dernekleri, spor
yapılanmasının temel taĢlarıdır (Sport in Denmark).
Tepe kuruluĢ, kısa adı DIF olan Danimarka Ulusal
Olimpiyat Komitesi ve Sporlar Konfederasyonu’dur.

DANĠMARKA (2)
 Danimarka Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Sporlar
Konfederasyonu’nun ilkeleri;
 herkesi için, sağlık için spor, gönüllülük, saydamlık-açıklık,
demokratiklik, kendi kendini yönetme, özerkliktir. Fakat, bu
özerklik, olanakları kısıtlı sosyal topluluklara karşı,
sorumluluk duygusu taşıyan bir demokrasi ve özerkliktir.
 Danimarka’da birden fazla spor dalını uygulayan spor
kulüplerinin ortalama üye sayıları 400-500’dür. Ancak, tek
dalda uğraşan ve üye sayıları 30-40 olan spor kulüpleri de
vardır.
 Spor dalı federasyonlarının temel taşları spor kulüpleri ile
yerel veya kent düzeyindeki spor örgütleridir.
 Yerel düzeydeki spor kulüpleri ve dernekleri, kendi
aralarında şemsiye üst örgütler de kurmuşlardır.
 Danimarka’da da, örgütlü olan kesimler, yukarıda
değindiğimiz ilkelere bağlı olarak, spor yönetiminde ve
işlerin yürütülmesinde temsil edilmektedir.
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