
“Dosya” sayfalarımız için iletişime 
geçtiğimiz spor kulüplerimiz arasında 
Beşiktaş (BJK) Spor Kulübü yetkilileri, 
gönderdikleri yazı ile katkıda bulundu. 
Sporda BT’nin halen gerektiği kadar 

kullanmadığına dikkat çeken Beşiktaş, 
futbol takımında birtakım teknolojik 
yeniliklerden yararlanıyor, sporcu 
sağlığı ve gelişimine ilişkin test ve 
ölçümler yapıyor. Gerek kurum ile 

müşteriler arasındaki ilişkilerin tesisi 
ve yönetimi, gerekse tüm kurumsal 

faaliyetlerin konsolidasyonu ve analizi 
için spor kulüplerinin yönetsel bilgi 

sistemlerine ihtiyaç duyduğuna işaret 
eden BJK’da, fonksiyonel departmanlar 

ve sportif branşların ihtiyacı olan 
yazılımlar, BT bölümünce geliştirilip 

kullanıma sunuluyor. Oluşturulan 
Ar-e grubu ise maç analizleri ve video 

programlarını kullanıyor.
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Beşiktaş J.K.: 
Kulüpler artık hiç olmadığı kadar yönetsel bilgi sistemlerine ihtiyaç duyuyor

Önümüzdeki yıllarda sporda BT kullanımının olmazsa olmaz noktasına 
geleceğine dikkat çeken BJK’da, fonksiyonel departmanlar ve sportif branşların 
ihtiyacı olan yazılımlar, BT bölümünce geliştirilip kullanıma sunuluyor.
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BT, sporu ve sporcuyu daha kolay hedefe 
ulaştıracak ve hatta hedeflerin büyümesinde 
çok önemli rol oynamaktadır. Sporun 
içerisinde BT kullanımı olmazsa olmaz 
noktasına gelecektir diye düşünüyoruz. 
Teknolojinin gelişimi hayatımızda bir çok 
değişime, yeniliğe yol açtığı gibi sporsal 
alanda da, gelişime, değişime ve ilerlemeye 
yol açmaktadır. Birçok spor branşında sporcu 
yetiştirilmesinin yanı sıra spor dallarında 
yeni rekorların kırılması, sporcuların daha 
az sakatlanmaları sakatlandıkları takdirde 
yaptıkları sporlara geri dönme süresi 
kısalmaktadır. Örneğin yüzme sporunu ele 
alırsak gerekli ergojenik yardımcılar sayesinde 
(sürtünme azaltıcı mayolar) ulaşılması güç 
rekorlar kırılmıştır. Yine futbolda yapılan 
biyomekaniksel testlerde oyuncunun topa 
vuruş açılarının ağırlık merkezine göre 
hesaplanarak daha doğru duruş ve açılarla 
en iyi performansı göstermesine yardımcı 
olmaktadır. 
Şu an BT pazarının olması gerektiği kadar çok 
kullanıldığı söylenemez ama kullanımın hızla 
yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki 3-5 
yıllık periyotlarda BT kullanımı daha belirgin 
hale geleceğini düşünmekteyiz. 
Bilindiği üzere profesyonel spor artık bir 
endüstri haline gelmiştir. Sporcularda bu 
endüstride en önemli yere sahiplerdir. 
Sporcuların sağlıklarının korunması 
doğrudan performansını etkileyecektir. Bu 
yüzden ergojenik yardımcılara ayrılan maddi 
destek artmakta sporda bilişim teknolojisi 
gelişmektedir. Çok değil bundan 10 yıl önce 
bir futbolcunun bacak kırılması en az 9 ay 
sahalardan uzak kalmasına sebep oluyordu 
fakat artık gelişmiş teknolojinin sayesinde 
kırılan bölgeye oksidasyon uygulanarak bu 
süre hemen hemen yarı yarıya indirilmektedir. 
Ülkemizde dünyada olan gelişmeleri yakından 
takip etmektedir. Spor alanında üniversitelerin 

açılması bölümlerin branşların arttırılması 
bu alana duyulan önemi belirtmektedir. 
Federasyonların dünya federasyonları ile 
yapmış oldukları interaktif eğitimler ile 
yetiştirilen antrenörler ve sporcular bu pazarın 
devamlı aktif olmasını ve gelişimin devamlı 
olmasını sağlamaktadır.
 
Kulüp ve federasyonların yaklaşımları 
Özellikle hedefleri olan büyük kulüplerin BT 
kullanımı konusunda daha aktif olduğunu 
söyleyebiliriz. Federasyonlarımızın da özellikle 
milli takımlar departmanlarında BT den çok 
yoğun olarak faydalanıldığını biliyoruz. Milli 
takımlarımızda bilgiye çabuk ulaşabilmek ve 
bu amaçla teknolojinin kullanımı vazgeçilmez 
büyüme ve gelişme unsurudur. 
Spor alanında bizden önde olan ülkeler bilişim 
teknolojisine olan önemi gerektiği kadar 
göstermektedir. Örneğin A.C. Milan kulübü 
transferlerini yapmadan önce futbolculara 
diğer kulüplerden farklı olarak bazı özel 
testlere sokmaktadır. Futbolcudan ileriki 
yıllarda kâr edip edilemeyeceğini araştırmakta 
günlük performansa göre transfer 
yapılmamaktadır. Ancak ne yazık ki ülkemizde 
saman alevi gibi parlayan sporculara ödenen 
uçuk fiyatlar kulüplerin bütçesini sarsmakta 
sporun gelişimini engellemektedir. 
Bilişim teknolojisinin gelişimiyle 
federasyonların maçlardaki güvenliği 
arttırmasından, sporcu yetiştirilmesine kadar 
birçok alanda etkinliği artmıştır.
 
Sporda insan kapasitesinin 
yükseltilmesinde BT kullanımı 
Artık kişiye özel çalışma programlarının 
kullanıldığı ve uygulandığı sporumuzda BT 
kullanımı ile sporcu kapasiteleri çok üst 
düzeylere çıkabilmekte ve bunun takım 
üzerindeki olumlu etkilerini maksimize etmeye 
çalışılmaktadır. Mevcut yapılmış bilimsel 
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testler, yetenek seçimlerinde kullanılan 
testler, polar saatlerle yapılan antrenmanlar, 
kullanılan istatistiki veriler, maçlarda ve 
antrenmanlarda kullanılan edit işlemleri ile 
oyuncuların performansları ve rakip takımların 
hücum ve müdafaa sistemlerinin gösterilmesi, 
fiziksel uygunluğun yaptığı sporda kullanımı 
ve vücut kontrolünün bilimsel programlar 
kullanılarak kontrol altında tutulması (BKİ 
Vücut kitle endeksi) gibi daha sayabileceğimiz 
birçok detaylarda BT kullanımı zorunlu hale 
gelmiş, sporun ve sporcunun performansının 
üst düzeye çıkarılmasında kullanılmaktadır.  
Artık oyuncular, antrenörler ve kulüpler 
istediklerinde İnternet, mobil, vs. 
uygulamalarla bu bilgilere çok çabuk 
bir şekilde ulaşabilmekte ve anında 

uygulayabilmektedir. Bunun yanı sıra 
kendilerini diğer dünya ülkeleri ile 
kıyaslayarak çağın neresinde olduklarını da BT 
kullanımı ile görebilmekteler. 
Başta da söylediğimiz gibi bilişim teknolojisi 
spor ve sporcu gelişimini etkileyen en önemli 
unsurdur. Teknolojinin gelişimi yüzme 
branşında sürtünmeyi engelleyen mayo, 100 
m. Koşularında sprinterlerin sürtünmeyi 
arttıran ve çekme kuvvetini arttıran 
ayakkabıları, futbolda polar saat kullanımının 
ve daha bir çok testin arttırılmasıyla 
sporcunun yorgunluk kapasitesini öğrenmeyi 
kolaylaştırması ve daha birçok branşta 
sporcuların beslenme ve diyet kontrollerini en 
iyi şekilde yapmasını sağlamaktadır.
 

Spor ve bilişim 
konusunda 
gerekli 
uzmanlıklar 
 a) Sporun ve 
Bilişimin Ekonomisi 
ve Gelişimi, 
 b) Halkla ilişkiler, 
Pazarlama ve 
Yaygınlaştırma, 
 c) Sistem Yönetimi 
ve Marka Değeri, 
 d) Finansal 
Hizmetler, 
 e) Toplam Kalite 
Yönetimi ve 
Personel Eğitimi, 
 f) Sağlık Kurulu, 
Sonuç olarak 
BT kullanımı 
hayatımızın belki de 
farkında olmadan 
vazgeçilmezi 
olmuş ve 
gelişimimizin aynası 

olmuştur. Gerçekte daha bilinçli 
ve yönlendirerek BT kullanımı 
ile çok daha başarılı sonuçlara 
ulaşılabileceğinden eminiz. 
Spor ve bilişim konusunda, ergojenik 
yardımcılar, analistler, beslenme 
ve diyet uzmanları, kondisyonerler, 
bilgisayar uzmanları, uzman 
kişilerdir. 
Beşiktaş kulübünde futbol takımında 
kullandığımız birtakım teknolojik 
yeniliklerden yararlanıyoruz. Sporcu 
sağlığı ve gelişimi anlamında testler 
ve ölçümler yapılıyor. Bir Ar-e grubu 
oluşturduk; maç analizleri ve video 
programları kullanmaktayız.

BT bölümlerinin kulüplere ve spora katkısı
BJK bünyesinde, bilişim teknolojilerinin nitelik ve 
nicelik olarak kullanımı, ülke geneli ve ortalamasının 
oldukça üzerindedir. 2000 yılından başlayarak 
sağlanan teknolojik gelişmeler ve kulüplerde 
kurumsallaşma bilincinin artması sayesinde sporda 
BT kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Spor 
sektöründe de; ticari, mali, idari ve sınai faaliyetlerin 
yürütülmesinde BT kullanımı, diğer sektörlerden 
daha farklı değildir. Hatta spor sektörünün 
birbirinden farklı ilgi alanlarına yoğunlaşması 
sonucu, BT kullanımının yaygınlaşmasını kaçınılmaz 
kılmaktadır. Tüm bu standart uygulamalardan farklı 
ve ilave olarak, bu sektörün ana teması olan sportif 
faaliyetlerin de izlenmesi ve değerlendirilmesi, 
otomasyon olmadan yapılabilecek bir iş olma 
sınırını çoktan aşmıştır. Özellikle performans 
değerleme, istatistik ve sayısal analiz söz konusu 
olduğunda sportif branşlar için geliştirilmiş özel 
yazılımlar kullanmak kaçınılmaz bir olgudur.
BT bölümleri bir hizmet grubu olarak, tüm kurumsal 
fonksiyonel bölümler gibi sportif branşların da BT 
kullanımını desteklemek, kolaylaştırmak ve hatta 
zorlamak durumundadır. Gerekli yazılımların 
ve donanımların temini ve tesisi ile kullanıcı 
eğitimlerinin sağlanması ve gerekli yazılım 
kütüphanelerinin oluşturulması konusunda da 
BT bölümleri yönlendirici olmak zorundadır.
BJK bünyesinde, fonksiyonel departmanların 
olduğu kadar sportif branşların da ihtiyacı 
olan yazılımlar BT bölümü tarafından 
geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
Artan rekabet ortamında, tüm diğer ticari kurumlar 
gibi sportif kurumların da kurumsal sürekliliklerinin 
devamı için müşterilerini memnun etmek 
zorunluluğu vardır. Gerek kurum ile müşteriler 
arasındaki ilişkilerin tesisi ve yönetimi için ve gerekse 
tüm kurumsal faaliyetlerin konsolidasyonu ve analizi 
için, artık spor kulüpleri eskiden hiç olmadığı kadar 
yönetsel bilgi sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. 
BT bölümleri BJK’da olduğu gibi bu yapıları da 
kurmakla ve yönetmekle yükümlü olmalıdır.
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