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Bilişim ve Spor 
Futbol veya basketbol maçlarına gitttiğimde izleyicileri izlemek karşılaşmayı izlemek kadar bana keyif 
verir. Çünkü ayrı karektere sahip binlerce insanın bir kaç saat için bile olsa bir araya gelip aynı duygu 
yoğunluğuna sahip olarak tezahürat yapması, bağırması, kızması, sevinmesi; gol olunca ya da önemli 
bir basket sayısı  atılınca lahana sarmaları gibi kucak kucağa sıraların üstüne devrilmesi insan ruhu ve 
beyni hakkında pek çok ipucu veriyor. Ama bu yüzden sık sık atılan golü veya basket sayısını kaçırıyorum. 
Bazen kaçırmasam bile karambolde kimin nasıl topa nasıl vurduğunu görmek de çok kolay olmuyor. 
Hoş, golü görsem bile tekrarını izleyemediğim için hep bir eksiklik hissediyorum. Takımımızın attığı golü 
on kere bile olsa tekrar tekrar izlemek, tüm oyuncuların o sırada ne yaptığını tespit etmek gerçekten 
insanın hem gönlünü hem de analiz anlamında zihnini tatmin eden bir süreç. 

Mehmet Okur’la başlayan NBA ligine ilgimle birlikte oyuncunun attığı sayıdan, yaptığı bloka, asiste veya sahanın en çok 
hangi bölgelerinden iki sayılık, üç sayılık atış yaptığına kadar pek çok bilginin izlenen oyunu kavramak açısından ne kadar 
önemli olduğunu farkettim.   Daha sonra kapalı spor sahalarında elektronik sayı tahtalarının yanına gelen ekranlarla 
kaçırdığımız bir sayıyı yeniden izleme şansı yakladık.     

Aslında, hem bahis hem de spor olması açısından At Yarışları, bilişimin sporun içinde kullanıldığı ilk alanlardan biri. Altılı 
Ganyan’ı  tahmin eden yazlımlar, atların soyu sopundan, hızlarına, koşacakları mesafeye, jokeylerin kilosuna kadar pek 
çok değişkeni 1980’lerin sonundan bu yana kullanıyorlar. 

Bu sayımızda dosya konumuz “Spor ve Bilişim”. Sporda Bilgisayar Bilimleri Derneği başkanı Doç.Dr. Hayri Ertan,  
dosyamız için spor bilişiminin tarihini, gelişimini ve bugününü anlatan bir yazı kalem  aldı. Veri tabanları; veri toplama ve 
işleme; bilgisayar-video sistemleri; bilgisayar, destekli maç ve yarışma analizi; modelleme ve simulasyon; e-öğrenme, 
multimedya ve sporda sonuç sistemleri, sporla ilgilenen herkesin ilgisini çekecek Ertan’ın yazısının ara başlıkları. Hayri 
Ertan aynı zamanda Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilmleri Derneği’nin (IACSS) de başkanı...  Hacettepe Üniversitesi Spor 
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ‘ndan Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan da bilişim teknolojileri ve bilişim teknolojileri ile 
ilişkili teknoloji ürünlerinin spor eğitiminde nasıl kullanacağını yazdığı makalesiyle dosyamıza katkı verdi. 

Dosyamızdaki üçüncü yazı İnnova Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Atalay ile yaptığımız söyleşi. 2011’in başında 
düzenlenen Erzurum Üniversiteler arası Kış Oyunları ve Trabzon Avrupa Gençlik Oyunları’nın bilişim altyapısını kuran ve 
başarıyla işleten  İnnova’nın deneyimleri ni konuştuğumuz bu söyleşide  Atalay,  spor organizasyonu yazılımlarının ve 
hizmetlerinin de ihracat kalemlerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi.   

TRT programcısı ve spikeri Zafer Akyol, neredeyse 30 yıldır işin mutfağında ve vitrininde çalışıyor; kendisi değişimin en 
yakın tanıklarından biri.  Akyol bizimle konuyla ilgili görüşlerini paylaştı...Üç büyük kulübümüzden Beşiktaş da çok yoğun 
bir biçimde bilişim teknolojisi kullanıyor. Kulüpten gelen yazıda bilişim teknolojilerinin nasıl kullanıldığı anlatılıyor.   

Adı bile güzel: “Yaratıcı Fikirler Enstitüsü” . Pablo Picasso’nun “Her çocuk sanatçıdır, asıl olan büyüyünce de sanatçı 
olarak kalabilmesidir” sözünden hareketle bireylerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmesi için Bahçeşehir Üniversitesi 
bünyesinde kurulmuş İstanbul merkezli bir sanat ağı Yaratıcı Fikirler Enstitüsü... Bugüne kadar pek çok etkinlik 
yapmışlar...  Yapılan etkinlikleri ve etkilerini  ileriki sayfalarımızda okuyabilirsiniz...  
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