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PARTi PROGRAMIMIZ: 
GENÇLiK VE SPOR 
POLiTiKALARI
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Spor: Bedensel Varoluş 

Spor; sağlıklı ve aktif bir toplumun gereklerinden birisidir. Doğru spor 
politikaları daha çok başarı, daha iyi birey ve halk sağlığı, daha mutlu 
bir toplum, daha güçlü bir sosyal yapı, daha düşük sağlık ve sosyal 
harcamalar demektir. 

Ne yazık ki ülkemizde eğitim ve sosyal hayat ile entegre edilememiş 
spor politikaları, sporun sadece profesyonel bir şekilde yapılabileceği 
şeklinde yanlış bir algı oluşturmuştur. Yanlış teşvik sistemi, 
sporun sadece profesyonel birkaç alana hapsedilmesi sonucunu 
doğurmuştur. Öte yandan, yaşam boyu aktif spor katılımı toplumsal 
olarak yaygınlaştırılamamış, yanlış şehirleşme planları ile sportif 
faaliyetlere yönelik alanlar oluşturulmadığı gibi, halkın günlük 
yaşantısında kullandığı sokak ve caddeler adeta yürümeyi engeller 
hale getirilmiştir. Sonuç olarak Türkiye obezite oranı büyük bir 
tehlikeyi işaret edecek şekilde artan ülkelerden biri haline gelmiştir. 

Partimizce hem spor hem de milli eğitimden sorumlu Bakanlıklar 
başta olmak üzere sporun yönetimi ve eğitimine yönelik sistem 
değiştirilerek yeniden yapılandırılacaktır. 

Okullarda adeta eğitimin bir parçası değilmiş yaklaşımıyla genellikle 
ihmal edilen beden eğitimi dersleri titizlikle takip edilecek ve okul 
içi ve okullar arası spor müsabakaları yaygınlaştırılacaktır. Yetenek 
taraması ile öğrenciler sportif anlamda başarılı olabilecekleri 
branşlara yönlendirilecek, nitelikli ve başarılı sporcuların genç 
yaşlardan itibaren belirlenmesi ve yetiştirilmesi sağlanacak, branş 
yönlendirmesi yapılacaktır. Her ilde branş bazında pilot okullar 
belirlenerek, yetenekli öğrencilerin bu okullarda özel eğitmenler ve 
eğitim programları ile yetiştirilmeleri sağlanacaktır. Sportif başarıya 
sahip öğrencilerin örgün eğitimlerini destekleyecek kota, maddi 
destek gibi unsurlar geliştirilecektir. 

Yerel idarelerle de işbirliği halinde, tüm yerleşim yerlerindeki uygun 
arazilerde çocuk ve gençlerimizin yararlanacağı basketbol, futbol, 
voleybol başta olmak üzere her branşa yönelik açık spor sahaları 
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yaygınlaştırılacak, kamuya ait spor tesislerinin öğrenciler başta olmak 
üzere bütün vatandaşların yıl boyu ve tam gün kullanımı için gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Dezavantajlı ve yaşlı bireylerimizin fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı 
bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, iktisadi ve sosyal hayata 
aktif olarak katılmaları için tüm spor politika ve uygulamalarında bu 
kesimler için pozitif ayrımcılık tedbirleri geliştirilecektir. 

Sporda altyapı eğitiminin gelişkin eğitiminden çok farklı olduğu 
ve sürdürülebilir sportif başarıların da doğru bilimsel yetiştirme 
süreçlerinden geçmiş sporcular tarafından elde edilebileceği 
bilincinden hareketle, altyapı hocalarının yetiştirilmesi amacıyla 
gerekirse yurtdışı eğitimleri de dâhil olmak üzere özel eğitim 
programları düzenlenecektir. 

Federasyonların özerkliğinin gerçek anlamda işlerlik kazanabilmesi 
ancak her birinin kamu desteği olmaksızın kendi kaynaklarını 
oluşturabilmelerine bağlıdır. Bu çerçevede, federasyonların alternatif 
kaynak oluşturma çabalarına destek verilecek ve yurt çapında kendi 
branşlarıyla ilgili altyapı ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapmaları sağlanacaktır. 

Profesyonel spor kulüplerinin mali açıdan tam olarak şeffaflaşması 
ve spor sahalarındaki fanatizm ve holiganizmin önlenmesi partimizin 
önceliklerinden olacaktır.

Gençler: Türkiye’nin Bugünü 

Ülkemizin en önemli avantajlarından biri sahip olduğu genç nüfustur. 
Bu avantajın değerlendirilebilmesi ve dezavantaja dönüşmemesi için 
hazırlanacak politikalar oldukça önemlidir.

Gençlerimizin birikimli, düşünen, sorgulayan, evrensel değerleri ve 
geleneklerimizi içselleştirmiş, farklılıklara saygılı, şiddet ve ayrışmaya 
karşı ahlaki bir duruş sergileyen, modern dünyanın bilgisine hâkim 
bireyler olmasını arzuluyoruz. 
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Gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, eşit fırsatlarla 
eğitim ve istihdamda yer alabilecekleri, iktisadi toplumsal hayata 
aktif, üretken bireyler olarak katılabilecekleri bir ortamın oluşturulması 
gençlik politikalarımızın en temel amaçlarındandır. 

Ergenlik çağından itibaren görülmeye başlanan bağımlılıklarla en üst 
düzeyde mücadele edilmeli ve gençlerimizle bu bataklık arasına set 
olunmalıdır. Bu alanda gerekli psiko-sosyal desteklerin toplumun her 
kesiminin kolayca erişebileceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde uyuşturucu madde kullanımında son yıllarda görülen 
endişe verici artış dikkat çekmektedir. Geleceğimizin teminatı 
olarak gördüğümüz gençlerimizi madde bağımlılığının pençesinden 
kurtarmak ve ailelerine destek vermek amacıyla gerekli tedbirleri 
almak ve doğru politikaları oluşturmak ana önceliklerimizden biri 
haline getirilecektir. 

Gençlerin kabiliyetlerinin bulunduğu, eğitim aldıkları, talep ettikleri 
alanlarda yüksek verimlilik gösterecekleri gerçeğinden hareketle, 
kendileri açısından da tatmin edici şekilde istihdamlarının sağlanması 
hem gençler hem de ülke açısından hayati önem taşımaktadır. 

Bu nedenle genç işsizliği ile etkin şekilde mücadele edilmeli ve 
gençlerin önündeki bu endişe verici engel ortadan kaldırılmalıdır. 

Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak sert ve tavizsiz önlemler 
alınacaktır. 

Genç girişimcilerin ticari hayata atılmaları hem bürokratik hem 
de ekonomik açıdan kolaylaştırılmalıdır. Gençlerin katma değer 
üretebileceği geniş ve verimli alanlar açılmalı, yenilikçi fikirlere 
olanaklar sağlanmalıdır.
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Yerel ve evrensel değerlerin farkında olan ve bunlara sahip çıkan, 
hem sosyokültürel hem de teknik açıdan kendini geliştirmiş, 
sorumluluk alabilen, yenilikçi, üretken enerjisini doğru yöne kanalize 
edebilen gençlerimizin, ülkemizin aydınlık ve müreffeh bir geleceğe 
umutla bakabilmesi için lokomotif güç olduğuna inanıyoruz.




