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145/2015 SAYILI TAVSİYE KARARI1
Sporun KEİ Bölgesindeki Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Uyumun
Teşvikindeki Rolü
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), sosyal uyumun
teşvikinde, büyümenin canlandırılmasında ve istihdam meselelerinin iyileştirilmesinde
sporun önemli bir rol oynayabileceğinin bilincindedir. Spor faaliyeti; farklı coğrafik,
kültürel ve politik bağlamlarda sosyal uyumu ve ekonomik gelişmeyi teşvik edici kilit
bir rol üstlenir. Spor; sosyal bağları, ağları güçlendirmek ve barış, kardeşlik,
dayanışma, şiddete başvurmama, hoşgörü ve adalet ideallerini teşvik etmek için de
önemli bir araçtır.
2. KEİPA, devlet ve ülke başkanlarının "gençliğin eğitimine yatırımın, toplumlarımızın
gelecekteki zenginliği için temel unsur olduğunun" altını çizdiği" Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Örgütünün Yirminci Yıldönümünü İstanbul Zirve Deklarasyonu’nu anarak ve
"kültür, turizm ve gençlik politikasındaki işbirliğinin halklarımızın birbirini daha iyi
anlamasını sağlayacağını" hesaba katarak üye ülkelerin "KEİ üye devletleri arasında
daha ileri düzeyde uzlaşmaya ve kültürel paylaşıma zemin hazırlamasına imkan verecek
uluslararası kültürel ve spor etkinliklikleri ve fuarları organize etmeleri" girişimlerine
desteğini ifade etmiştir.
3. KEİPA, "Karadeniz Bölgesi Genç İşbirliği" ile ilgili 24/1997 sayılı Tavsiye Kararında
KEİPA üye ülkelerinin parlementolarına ve hükümetlerine özellikle gelecekteki
Karadeniz Spor Oyunları çerçevesinde spor alanında işbirliğini teşvik etmelerini
önerdiğini de hatırlamaktadır.
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4. KEİPA, üye ülkelerin sporun yönetimi ve gelişiminden sorumlu kurumsal yapıları
vasıtasıyla gençleri güçlendirme bakış açısıyla spora katılımı arttıran spor politikaları
geliştirdiğini belirtmiştir. Bölgede düzenlenen belli başlı uluslararası etkinlikler aynı
zamanda bir gelişim ve büyüme aracı olarak spora verilen önemin göstergesidir.
5. KEİPA, bölge genelinde gençlerin spora katılımının hala düşük olması gerçeğini
dikkate alarak, sporun geliştirilmesi için üye ülkelerin bölgede çok daha fazla çaba
göstermesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu husus, dikkatle geliştirilmiş stratejilerle
birlikte bunların takip edilmesi ve değerlendirilmesi için etkili sistemler
gerektirmektedir.
6. KEİPA, spor alanında uluslararası ve bölgesel işbirliklerinin öneminin altını çizmekte
ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi çerçevesinde kabul edilen uluslararası
belgeleri hatırlatmaktadır. KEİPA ayrıca gençlik ve spor alanında işbirliğinin
kurumsallaşması için KEİ çerçevesinde alınan girişimleri memnuniyetle karşılamakta
ve bu işbirliği alanında devam eden müzakerelere ve gelecek projelere tam destek
vermektedir.
7. Bu nedenle, KEİPA, KEİ'ye üye devletlerin parlamento ve hükümetlerine aşağıdaki
hususları tavsiye etmektedir:
Ulusal düzeyde:
i) UNESCO'nun Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Sözleşmesi ve Avrupa Spor
Sözleşmesi gibi varolan uluslararası anlaşmaların ve araçların uygulamaları konusunda
çabaları iki katına çıkarmak;
ii) sporun sosyal ve ekonomik öneminin çok daha iyi anlaşılması için sosyal işler, gençlik,
spor, istihdam ve ekonomik konulardan sorumlu kamu kuruluşları arasındaki sektörler
arası etkin işbirliğini teşvik etmek;
iii) katılımcılığın benimsenmesi ve sporun her seviyesinde katılım için eşit fırsatların
sağlandığının temin edilmesi amacıyla spor yönetişimini gözden geçirmek;
iv) öğretmenlerin, eğitmenlerin ve koçların, engelli kişiler için eğitim ve iş olanakları da
dahil her seviyedeki kişilere uyarlanabilir fiziksel aktivite programlarını sunabilmeleri
için eğitimlerini geliştirmek;
v) engelli çocukların okul sistemindeki faaliyetler dahil olmak üzere oyun, eğlence ve spor
faaliyetlerine katılımında diğer çocuklarla eşit erişiminin olmasını sağlamak;
vi) engelli bireylerin ve göçmen bireyler gibi dışlanan grupların spora ulaşabilmelerini
kolaylaştırmak için kaynak ayırmak;
vii) beden eğitimi ve spor programlarına yatırım yapılmasını olumlu sosyo-ekonomik
sonuçlar elde edilmesi için güvenli bir yatırım olarak değerlendirmek;
viii) toplum düzeyindeki fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi için erişilebilir altyapıya
yatırım yapmak;
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ix) beden eğitimi, spor programları ve politikaları üzerinde ulusal bir vizyon oluşturmak ve
öncelikleri belirlemek için kamu kuruluşları, şehir planlamacıları, anne ve babalar,
öğretmenler, spor ve kültür organizasyonları, koçlar ve atletler gibi tüm paydaşları
içeren ittifakların oluşumunu desteklemek;
x) Tüm paydaşların başlıca spor faaliyetlerine katılabilmeleri ve faaliyetlerden fayda
sağlayabilmeleri için, bu faaliyetlere ev sahipliği yaparken, beden eğitimi, herkesin
katılımına uygun spor ve yüksek performanslı spor ve diğer topluluk faaliyetlerinin
spor altyapısının sürdürülebilirliğini taahhüt etmek ;
xi) başlıca spor faaliyetlerini, toplumsal konularda bilinci arttırmak ve kültürel paylaşım
imkanları için bir araç olarak görmek;
xii) kadınların aktif olarak beden eğitiminden ve spordan yararlanabilmeleri için onlara eşit
fırsatlar sunmak amacıyla kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldıracak gereken tüm
tedbirleri almak;
xiii) gönüllülük ve gençlerin spor faaliyetlerine katılımını geliştirmek;
Bölgesel düzeyde:
xiv) Karşılıklı menfaat ve faydaya dayalı spor politikalarıyla uzun vadeli ve verimli spor
işbirliklerini teşvik etmek;
xv) Sporun tüm potansiyelini kullanarak büyüme, istihdam, beceri gelişimi ve sosyal
uyuma ivme kazandıran deneyimleri ve en iyi uygulamaları ulusal ve bölgesel politika
gelişimi bağlamında paylaşmak;
xvi) gençlik ve spor alanındaki irtibatları paylaşarak, bölgesel spor faaliyetleri düzenleyerek,
bu alanlarda sivil toplumun katılımıyla yaratıcı projeler geliştirerek ve sosyal katılım
için fırsatlar sağlayarak KEİ bölgesinde işbirliğini arttırmak;
xvii) Üye ülkelerde bilgi paylaşımı ağı yaratmayı ve danışmanlık merkezlerini teşvik etmek;
xviii) Sporların ve teknik becerilerin iyileştirilmesini ve bölgedeki genç atletlerin değiş
tokuşunu gözeterek Karadeniz Oyunlarını canlandırma imkanlarını araştırmak;
8. KEİPA, Dışişleri Bakanları Konseyi'ni bu Tavsiye Kararını değerlendirmeye davet
etmektedir.
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