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Avrupa Birliğine uyum yasalarının ve
kriterlerinin gerçekleştirildiği günümüzde
Avrupa Ülkelerinin spor yapıları ve spor
yönetim şekilleri.

FİNLANDİYA
Hükümet İçi Birimler:
– Sporun genel yönetimi ve denetiminden Eğitim
Bakanlığı sorumludur.
– Beden eğitimi ve spor işleri Eğitim Bakanlığına bağlı
gençlik ve spor bölümü tarafından yönetilir.
– Milli Spor Konseyi eğitim bakanlığına sporla ilgili
konularda tavsiyelerde bulunan bir kurumdur.
– Bu konseyin 3 bölümü vardır;
– (1) spor bilimleri bölümü,
– (2) spor politikaları bölümü ve
– (3) Özel konular bölümü. Bölgesel seviyede sporun
yaygınlaşmasından 452 belediye sorumludur.

FİNLANDİYA
Hükümet Dışı Birimleri:
–

Finlandiya Spor Federasyonu sportif hedeflerin
gerçekleşmesine hizmet etmek ve bu hedefleri daha
ileriye taşımak için 1993 yılının kasım ayında Finlandiya
Spor Örgütleri tarafından kurulmuştur. Bu Federasyona
114 örgüt üyedir. Örneğin; değişik spor dallarının
federasyonları,
İşçi
Sporları
federasyonu,
Finlandiya’nın İsveç Merkezi Spor Federasyonu ve
Finlandiya Milli Olimpiyat Komitesi. Yerel spor
kulüpleri yarışma ve tüm seviyelerde sportif
aktivitelerin organizasyonundan sorumludur.

İSPANYA
Hükümet İçi Birimler:
–

1990 tarihli spor yasasına göre, ülke çapında
sporun resmi yönetiminden sorumlu olan merkezi kurum
Yüksek Spor Konseyi’dir Bu konseyin özerk yapısı
Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından kontrol edilir.
–
Bölgesel seviyede, 17 özerk birlik yasalarla
belirlenmiş sınırlar içerisinde ve bazılarının varolan
yasaları çerçevesinde spor alanında sorumluluğu
üstlenmektedir. Yerel düzeyde, beden eğitimi ve spor
aktivitelerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesinde gerekli
koordinasyonu yerel yönetimler sağlamaktadır.

İSPANYA
Hükümet Dışı Birimleri:
–

İspanya Milli Olimpiyat Komitesi yasal statüsü ve
varlıklarıyla kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Spor
Federasyonları özel kurumlardır.
–
53 milli spor federasyonu, 4 kulüpler birliği ve 5
engelliler spor federasyonu vardır. Tüm faaliyetler
Yüksek Spor Konseyi tarafından koordine edilir ve
denetlenir.
–
Bölgesel seviyede, spor federasyonlarının birimleri
özerk birlik prensiplerine göre, merkez dışına
dağıtılmıştır. Yerel düzeyde, yasal durumlarıyla spor
kulüpleri kar amacı gütmeyen özel kurumlardır.

PORTEKİZ
Portekiz de spor birliklerinin hareketinin ötesinde son
yüzyılın sonlarına gidildiğinde eski bir geleneğe sahiptir.
Hükümet başbakanlığa bağlı devlet sekreteryasıyla spor
organizasyonlarıyla ilgilidir ve kamu yönetim sektöründen 3
kurumun desteğini alır (IND, CEFD ve CAAD). Portekiz
Olimpiyat Komitesi 1909 yılında kurulmuştur. Olimpik ve
diğer spor federasyonlarından oluşmaktadır. Sportif
organizasyon yapısında hükümet dışı birimler sırasıyla;
1. Kulüpler,
2.Bölge Birlikleri ve
3.Milli Federasyonlardır.
Hepsi 79 tane olan federasyonlar bağımsız ve doğrudan
hükümet birimleriyle görüşme yetkisine sahiptir.
Portekiz spor konfederasyonu tüm spor birlikleri hareketini
temsil eden şemsiye örgüt olarak 1993 yılında kurulmuştur.
Şu anda bu örgüte bağlı 69 federasyon vardır.

PORTEKİZ
Yasama

Portekiz Cumhuriyetinin Anayasasında
spora ilişkin Temel Spor Sistemi maddesi ve
bu
madde
üzerinde
yapılan
yasal
düzenlemeleri (1990)

PORTEKİZ
• Üst düzey müsabakalar için yarışma statüleri ve bütçelerinin yeterli
olması için kriterler geliştirmek,
• Antrenör, erkek ve bayan sporcular için antrenman ve eğitimin
planlanması ve düzenlenmesi,
• Spor sigortası,
• Dopinge karşı denetim düzenlemeleri,
• Kolektif Örgütler (spor birliklerine uygulanan yasal düzenlemeler,
kamuyu ilgilendiren konularda, program antlaşmalarında yetkili kurulların
belirlenmesi),
• Organizatörler (gönüllü spor organizatörlerinin statülerinin belirlenmesi),
• Şiddet (sportif olaylarının polis tarafından denetimi için düzenlemeler,
spor sahalarında güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve diğer
düzenlemeler;
• Avukatlık(erkek ve bayan sporcuların sözleşme sistemleri),
• Rüşvet ve şike (doğruluğu ve dürüstlüğü ihlal eden durumları suç sayma
ve cezalandırma),

PORTEKİZ
Hükümet içi Birimler :
– Başbakanlığa bağlı Devlet Spor Sekreteryası hükümet seviyesinde
spordan sorumludur ve politik anlamda karar verici bir görev
yürütmektedir. İcraata yönelik uygulamalar için hükümet üyesinin
denetimi altında, yönetim ve bütçe koşulları içerisinde hükümetin ilgili
olduğu ve desteklediği konularda yasal 3 kurum tarafından desteklenir.
Bu 3 kurum şunlardır;
– Milli Spor Enstitüsü (IND, the Instituto Nacional do Desporto), spor
birlikleri ve sportif aktiviteye katılım için spor hekimliği ve alt yapı
desteği vermekten sorumludur.
– The Centro de Estudos e Forma&horbar; o Desportiva (CEFD), spor
idarecileri çalışma ve araştırmalar, dokümantasyon ve danışma,
dış ilişkiler ve sportif işbirliği konuları için akademik olmayan
eğitimi vermekten sorumludur.
– The Complexo de Apoio às Actividades Desportivas (CAAD), spor
alanların tüm ülkeye yaygınlaşmasından ve yüksek performans
Merkezleri veya Mili Antrenman Merkezlerinin kurulmasından
sorumludur. Ayrıca, okul sporları milli eğitim ve spor
bakanlığından yönlendirilirken, askeri kurumlarda ise savunma
bakanlığı tarafından yürütülür.

PORTEKİZ
Bölgesel Seviyede
Doğrudan IND idaresine bilgi aktaran 5 bölgesel temsilci
vardır. Bölgesel seviyede, spora katılımı desteklemek
için ihtiyaç duyulan desteği koordine etmektedir ve 15
alt temsilciliğin yardımını almaktadır.
Azora ve Madeira adaları kendi resmi spor örgütlerine
sahiptir. Bunlar Madeira Özerk Bölgesi Spor Enstitüsü
(IDRAM, the Sports Institute of the Madeira Autonomous
Region) ve Azor Adaları Beden Eğitimi ve Spor Bölge
Yönetimi dir (DREFD, the Azores Regional Directorate for
Physical Education and Sport).
Her ikisi, bağımsız şekilde çalışırlar ve Özerk Bölge
Hükümetinin Eğitim Sekreteryası çatısı altında toplanmıştır.

PORTEKİZ
Yerel Seviyede
Yerel yetkili kurumlar (şehir ve belediyeler,
bazı
durumlarda
bu
belediyelerin
alt
bölümlerinde)
şehir
ve
belediyeler,
bazı
durumlarda belediyelerin alt birimlerinde değişik bir
yapıya sahiptir.
Siyasal olarak atanan kişi sportif konularda
yasal profesyonel sporun ve Spor Konseyinin temsil
hakkına sahiptir. Yetkililer spor kulüpleri için
finansal yardım ve sıklıkla sportif etkinlikler içinde
organizasyonla ilgili destek sağlar.

PORTEKİZ
Ulusal Seviyede

Spor Federasyonlarını kapsayan şemsiye örgüt mevcut
değildir.
Portekiz Spor Konfederasyonu 1993 yılında şemsiye
örgüt olarak kurulmuştur ve spor birlikleri hareketi
oluşturmaktadır. Portekiz Olimpiyat Komitesi (COP, The
Portuguese Olympic Committee) Olimpik yarışmalar için
uygulama ve hazırlık görevini üstlenmiştir. Ayrıca, federasyonların
genel topluluğunu da kapsamaktadır. Şu anda Portekiz de kamu
yararına çalıştığı resmen kabul edilen 66 spor federasyonu vardır.
Bir ayırım bireysel spor federasyonları geniş kapsamlı spor
federasyonları (üniversite spor federasyonları, engelliler
federasyonu, askeri servislerdeki spor ve rekreasyonel spor)
arasında çekilmiştir. Yaklaşık 10.000 kulüp bu federasyonlara
bağlıdır. Futbol ve basketbol için iki profesyonel lig vardır.

HOLLANDA
Hükümet İçi Birim

Spor politikası, Sağlık, Refah ve Spor
Bakanlığının sorumluluğu altındadır. (VWS,
Sports Department of the Ministry of Health,
Welfare and Sports).
Devlet ve sivil toplum örgütlerince yürütülen
spor politikasına nazaran taşra sorumluları (12 il)
sınırlı ve tamamlayıcı bir rol oynar. Bu ülkede 650
sivil toplum örgütü özellikle finansal anlamda
önemli bir destek sağlamaktadır.

HOLLANDA
Hükümet Dışı Birimleri
1993 yılında Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Spor
Federasyonları
birleşik
bir
örgüte
dönüşerek
Hollanda’daki organize sporu temsil etmeye başlamıştır.
Bu iki örgütün yanı sıra, 3 merkezi spor örgütü vardır.
Bunlardan birincisi Katolik Sporları Federasyonu;
ikincisi, Hıristiyan Sporları Federasyonu ve üçüncüsü
Kültürel Sporlar Federasyonudur. Ayrıca Engelliler
Federasyonlarını çatısı altında toplayan bir şemsiye
örgüt vardır. Uygulamada tüm milli spor örgütleri il ve bölge
temsilciliklerine sahiptir. Yerel kulüpler spor teşkilatının
temel taşlarıdır. Demokratik yapılarıyla özerk bir örgüt
yapısına sahiptir.

İTALYA
Hükümet İçi Birim
İtalya Milli Olimpiyat Komitesi (CONI, Comitato
Olimpico
Nazionale
Italiano/
National
Olympic
Committee of İtaly) tüm seviyeler sportif aktiviteleri teşvik
ve organize görevi Başbakan yardımcısının sorumluluğu
altında, Bakanlık Konsey Başkanlığının izniyle, "spor
kurulları bağlantı ofisi” aracılığıyla kullanmaktadır. Aynı
ofise spor olanaklarının sunulması için sıra dışı finans
programlarıyla ilgili görevler içinde yetkili kılınmıştır.
Devlet
bölgelerde
sporun
teşvik
edilmesinde
tamamlayıcı role sahiptir. Yerel yetkili kurumlar
vatandaşların istedikleri sportif aktiviteye katılımı için gerekli
koşulları hazırlar.

İTALYA
Hükümet Dışı Birimler

CONI aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi,
milli sporlar federasyonu ve kamuyu temsil
etmektedir. Yönetim ve finansal anlamda
özerktir. CONI ve milli spor federasyonları bölge ve
illerde temsilciliklere sahiptir. Fiziksel ve sportif
aktiviteleri eğitim ve rekreasyonel amaçlar için
teşvik eden 14 özel spor kurulu CONI tarafından
kabul edilmiştir. Spor yapısının desteklenmesinde
rol oynayan diğer iki kurumda Spor Kredi
Enstitüsü ve Sporcu Sigorta Fonudur.

FRANSA
Hükümet İçi Birim
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı çoğu
fiziksel ve sportif aktiviteden sorumludur.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm yaş grupları için her çeşit
sporun tanıtım ve teşvikinden; spor gruplarına devlet
desteğinin yönetim ve denetiminden; profesyonel veya
gönül spor liderleri için antrenman şemalarının belirlenmesi
ve tamamlanmasından sorumludur.
Bakanlık sorumluluğunu bölge gençlik ve spor ofisleriyle
gerçekleştirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ise, okul
sporlarını içeren beden ve spor eğitiminden sorumludur.
Yerel seviyede, toplum temsilcileri ve belediye spor
servisi spor faaliyetlerinin canlandırılmasından, aktivitelerin
yönetiminden ve araç-gereç temininden sorumludur.

FRANSA
Hükümet Dışı Birimler
Fransız Milli Olimpiyat ve Spor Komitesi
(CNOSF, French National Olympic and Sports
Committee)
bünyesinde
içerdiği
80
spor
federasyonuyla birlikte hareket eden tek kurum
olarak kamu kurumlarıyla ilişkilerinde etkin yönetim
ve temsili sağlamaktadır.
Üst düzey spor konularından da sorumludur.
CNOSF her bölgede bölgesel Olimpik ve Spor
Komitesi (CROS, Regional Olympic and Sports
Committee) olarak temsil edilir ve her temsilcilikte
bölgesel Olimpik ve Spor Komitesi mevcuttur.

ALMANYA
Hükümet İçi Birim
Federal düzeyde üst düzey sporlar için
sorumluluk Federal İçişleri Bakanlığına aittir.
Federal Yönetim içinde ve eyaletlerle ilgili spor
faaliyetlerini koordine eder. Bütün teşvik ve
tanıtımlar hükümetin bütçesinden yapılır.
Genel anlamda spor faaliyetleri ve halkın
katıldığı sportif aktivitelerin teşviki ve sponsorluğu
eyalet valilerine aittir.
Eyaletlerin
yapacakları
görevlerdeki
organizasyonel
düzenlemeler kendi özerklik düzeylerine göre
değişmektedir.
Yerel
yöneticiler
temelde
kitle
ve
rekreasyonel sporlardan sorumludur.

ALMANYA
Hükümet Dışı Spor Birimleri
Organize spor öncelikle Alman Spor
Konfederasyonu (DSB), Milli Olimpiyat
Komitesi (NOK), milli ve bölgesel spor
yönetim
organları,
Ülke
sporları
konfederasyonu (Kulüpler) gibi sivil örgütlerin
sorumluluk alanına girmektedir.
Bu örgütler kendi sorumlulukları altındaki
spor faaliyetlerini organize eder ve yönetirler.

TEŞEKKÜRLER

