
Sporda Bilimsel Araştırma Projeleri 

İnsanlığın var olma çabası, doğayla ve diğer canlılarla olan mücadelesinde başarılı olması 

bilimin ışığında gerçekleşmiştir. Bu ışık sporda da insanların fark yaratmasını sağlamıştır. 

Özellikle soğuk savaş döneminde ülkelerin birbiriyle rekabeti ve üstün gelme çabası; bu 

doğrultuda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları spor alanındaki rekabette öne geçmek 

konusunda ana unsur olmuştur. Başta Tıp Bilimleri olmak üzere Fen Bilimleri ve Sosyal 

Bilimlerde yapılan çalışmalar sporun ve sporcunun gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Öte 

yandan teknolojik gelişmeler sportif yarışmaları farklı bir boyuta taşımış; geliştirilen malzeme 

ve araç-gereçler başarıda çok önemli pay sahibi olmuşlardır. 

İlan etmiş olduğu “Ülkemiz gençliğini ve sporunu günümüz gerekleriyle uyumlu, geleceğin 

meydan okumalarına karşı hazırlıklı, yerli değerlere duyarlı, dünya kültürünü reddetmeyen, 

yenilikçi ve rekabetçi bir düzeye ulaştırmak; sportif olarak, Türkiye'nin uluslararası alanda 

başarılı ve nitelikli temsil edilmesini sağlamak” misyonu doğrultusunda ülkemizin her 

noktasında tesisi, antrenörü, çalışanı ve yöneticisiyle var olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Vakıf 

Üniversiteleri ile "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı mutabakat ve 

Özel Öğretim derneği arasında "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği” protokolü yaparak 

gençlere “hem sportif kariyer hem de akademik kariyer” yapma imkânı sunulmasını 

amaçlamıştır. Bu doğrultuda eğitimin ve bilimsel düşüncenin farkında ve yanında olan bakanlık 

ülke sporunun gelişimi için sporla bilimi ilk kez bu denli yoğun bir şekilde bir araya getirmeyi 

amaçlayarak spor alanında yapılacak bilimsel projelere destek verme kararı almıştır.  

Gençlik ve spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini artırmak, nitelikli 

insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, gençlerin girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini 

artırmak, çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak amaçları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 

Gençlik ve Spor Bakanlığımız arasında imzalanan işbirliği protokolü spor araştırmaları 

alanında kapsamlı bir çağrı programını içermesi açısından Spor Bilimleri alanında büyük bir 

heyecan yaratmıştır. 

“Sporu Araştır, Projeni Geliştir” sloganıyla yakın zamanda yapılacak proje çağrıları ile 

birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Bilimleri 

akademisyenlerinin el ele vererek Tokyo olimpiyatlarında yakalanan başarıyı Paris ve sonraki 

olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarda çok daha ileriye taşıyacak çalışmalara imza atması 

dileğimle başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı arz 

ederim. 
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