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BT, sporda seyir zevkini artırıyor

Dili, ırkı ve dini farklı insanları birleştiren önemli 
bir araçlardan biri olan spor, savaşların en asili” ve 
“barışın savaşı” olarak tanımlanıyor ve artık gelişmiş 
teknolojilerle çok hassas biçimde yapılıyor.
Aslıhan Bozkurt

Günümüzde bilişim, tüm sektörlerde etki 
sahibi. Sporun gelişmesi ve izlenebilirliğinin 
arttırılmasında da bilişim teknolojilerinin 
(BT) kullanımının sağlanması önemli rol 
alıyor. Ancak bu alanda ülkemizde BT’nin 
kullanımı ve kullanımının yaygınlaştırılması 
ile ilgili yeterli çaba gösterilmediği biliniyor. 
Birçok spor dalında BT, hemen hemen hiç 
kullanılmıyor.
Bu arada “Medya ve spor” ilişkisinin aynı 
zamanda “bir teknoloji ve seyirci buluşması” 
olduğu da bir gerçek. İzlenemeyen sporlar 
olimpiyatlardan çıkarılırken sporun 
izlenebilirliğinde en önemli ölçüt olan 
medya, izlenirliliği özellikle BT aracılığıyla 
artırabiliyor. 
Bu gerçekten hareketle Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) olarak geleneksel “Ulusal 
Bilişim Kurultayı” etkinliklerinde son üç 
yıldır spor ve bilişim 
birlikteliğine dikkat 
çekiyoruz. Bu yıl, 26-
29 Ekim tarihlerinde 
JW Marriott Ankara 
Hotel’inde 28. 
düzenlenecek olan 
“Ulusal Bilişim 
Kurultayı öncesinde 
TBD’nin aylık yayını 
olan Bilişim Dergisi 
olarak, “sporda bilişim 
teknolojileri” konusunu 
inceledik. Ekim 2011 
sayımızın (136), 
“Dosya” sayfalarında 

spor alanında BT kullanımı, ülkemiz ve 
kulüplerimizin konumu, önümüzdeki 
fırsatlar, bu alandaki uzmanlaşma ve 
yatırımları okurlarımızla paylaşmayı 
hedefledik. Ülkemizin bu alandaki durumu 
ve eksiklikleri konusunda farkındalık 
yaratmak üzere “Dosya” sayfalarımızda 
Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, kulüp 
temsilcileri ve akademisyenlerden görüş 
ve değerlendirmelerini almaya çalıştık. 
Bakanlık ve spor kulüpleri yoğunlukları 
nedeniyle çalışmamıza katkı veremediler. 
Dosya sayfalarımız kapsamında Hacettepe 
Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Spor Bilimleri 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Gıyasettin 
Demirhan, Sporda Bilgisayar Bilimleri Derneği 
Başkanı Doç.Dr. Hayri Ertan, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu (TRT) TRT Haber ve 

http://www.bilisimdergisi.org/s136
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Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı’ndan Spor 
Spikeri Zafer Akyol, İnnova Bilişim Çözümleri 
A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ümit Atalay ve Beşiktaş (BJK) Spor Kulübü 
yetkilileri ile görüştük. 
Evrensel kültürün bir parçası olan spor, dili, 
ırkı ve dini farklı insanları birleştiren önemli 
bir araçlardan biri. Sözlük anlamı olarak 
Lâtince “Disportare” veya “Desport” biçiminde 
“dağıtmak, bir birinden ayırmak” anlamına 
geliyor. 17 yüzyıldan sonra günümüze 
gelinceye kadar “sport” biçimine dönüştü. 
Spor, vücudu çalıştırmak suretiyle elde 
edilen güçle bazı işleri yapmak, belirli ölçüde 
fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı 
ve eğlenceli etkinlikler olarak tanımlanıyor. 

18. ve 19. yüzyıllarda spor giderek 
uzmanlık dallarına ayrıldı, ulusal 
örgütler standart kurallar koydu. 19. 
yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (1894), 
Uluslararası Futbol Federasyonu 
(1904) ve Uluslararası Amatör Atletizm 
Federasyonu (1912) gibi örgütler kuruldu. 
Sanayi Devrimi’nce desteklenen bilimsel 
gelişmeler, basketbol, voleybol gibi 
modern sporlara geçişi hızlandırdı.  Boş 
zamanı değerlendirmek için oynanan 
geleneksel oyunların modern spor 
dallarına dönüştürülmesinde okulların ve 
üniversitelerin de önemli katkıları oldu. 

Günümüzde çok önemli bir kitle eğitim 
aracı olarak değerlendirilen spor, insan 

bedenini fiziki yönüyle geliştirdiği gibi oyunlar, 
hareketler, yarışmalar vasıtasıyla aynı zamanda 
insan seciyesini, egosunu, davranış niteliğini, 
psişik yapısını belirleyen yeni bir bilim dalı. Sporun 
getirdiği farklı sorunlara ait bilimsel bulgu, tartışma 
ve metotların oluşturduğu alana “spor bilimi” 
deniliyor. 
Uluslararası plâtformda “savaşların en asili” 
ve “barışın savaşı” olarak tanımlanan spor, 
artık gelişmiş teknolojilerle çok hassas biçimde 
gerçekleştiriliyor. Daha az tartışılan kararlar, 
sporcular arasındaki rekabetin en üst seviyeye 
çekilmesi, izleyicilere her türlü veri, ses ve 
görüntünün kaliteli bir şekilde sunulmasını 
sağlayan BT, sporda seyir zevkini artıran önemli 
bir etkenlerden biri. 
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