
ATLETİZM -    ÇOCUKLARIN BÜTÜNSEL   GELİŞİMİ (sayfa 1)                                   
 
IAAF , üyesi olan Federasyonların uygun bulacağı mekânlarda atletizmi teşvik etmenin ve geliştirmenin aracı
olarak benimseyip, 10 yıl önce ihdas etmiş olduğu ve bu yıl (2006) 6-7 Mayıs hafta sonuna isabet etmiş olan 
Dünya Atletizm Günü dolayısıyla, Atletizmin öğrenciler için çekiciliğini arttırmak amacıyla ilk defa olarak okullarla 
doğrudan ilişki kurmuştur. 
 
Bu girişim, doğrudan doğruya IAAF Konseyinin Dünya Atletizm Planında en önemli hedef olarak ifade edilmiş olan 
Atletizm’i dünyadaki tüm okullarda giderek 1 No lu spor durumuna getirmek  konusundaki kesin 
kararlılığından kaynaklanmıştır.  
 
Bu alanda somut sonuçlara ulaşma irademizin doğrultusunda, öğrencilerin ve gençlerin gerek Okul içinde, 
gerekse spor klüplerinde veya kuruluşlarında atletizm yapmalarını sağlayacak stratejileri tayin etmekle görevli bir 
Komisyon kurduk. Bu Komisyon, Monako’daki IAAF Karargâhındaki daimi kadromuz tarafından 
desteklenmektedir. Üyelerinin uzmanlığı ve özverili çalışmalarının verdiği güçle, Okul- - Gençlik Komisyonu daha 
şimdiden, özel surette yapılandırılmış ve 7-15 yaş arasındaki çocuk ve gençler için, hem eğitici, hem yarışmacı
özellikler taşıyan bir program geliştirmekte daha şimdiden büyük mesafeler aşmıştır. 
 
Genel’de bedensel faaliyetlerin, özellikle de Atletizmin yararlı niteliklerinin öğretilip benimsetileceği ideal yerin 
Okul olduğu kanaatindeyiz. Dünya’nın hiçbir yerinde, gençleri terbiye etme, kontrol etme, cesaretlendirme ve 
yetiştirme konularında hiçbir başka ortam, sportif veya başkaca olsun, onunla rekabet edemez. 
 
Okullar her zaman yeteneğin kaynağını oluşturmuş ve millî Federasyonlara kadar Uluslararası spor 
sahnelerine de Atlet sağlayan merkezler olmuşlardır. Dolayısıyla bu kuruluşların, tüm tarafların yararına 
olacak projeler etrafında, okullarla işbirliği içine girmelerinde yarar vardır. Bunda başarının ancak üye 
Federasyonlar, Klüpler ve Spor kuruluşlarının tam desteğiyle mümkün olacağının bilincindeyiz ve bu 
kurumların Okul Yöneticileriyle bağlantı kurmayı görev sayacaklarını ümit ediyoruz.

Kurumsal zeminde ilişkilerini güçlendirmek suretiyle, ayrıca, öğretmen ve antrenörlere bilgilerini tazelemek ve 
genişletmek açısından çok ihtiyaç duydukları desteği de vermiş olacaklar.  
 
Ne var ki doğal olarak okullar, titizlikle denetlenen yapılanmalardır ; işleyişleri ve yönetimleri millî makamlara 
bağlıdır. 
 
Bunun içindir ki, Dünyadaki tüm Hükûmetlere, çağrıda bulunarak, Okullarının müfredatında Beden Eğitimi ve 
Spor’a daha geniş yer vermelerini ve ders saatleri dışında öğrencilerini çalıştırmak için kendi zamanlarını vermeye 
razı olan Beden Eğitimi Öğretmenler lehine teşvik edici tedbirler getirmelerini önermek isterim.  
 

Atletizmin, çocukları bütünsel olarak geliştiren Ana Spor olması ve böylece hemen tüm diğer Spor 
dallarında başarılı olmalarını sağlaması bakımından, Okul Spor Programlarında ve Yeniden 
yapılandırılacak Yarışma düzenlemelerinde ona temel bir yer ayrılmasında önemli yararlar vardır. 

Bu sebepledir ki, IAAF, Atletizmin dünya çapında 1 No lı katılmacı Sporu olarak yerini alması ve onun bütün değer 
ve ideallerinin yerleştirilmesi amacıyla, kendisiyle ortak çalışmalarda bulunacak resmi veya özel, ulusal veya 
Uluslararası kuruluşlara, Bölge Birliklerinin ve üye Federasyonlarının da desteğiyle birlikte, kendisinin 
tam işbirliğini teklif etmekten mutluluk duymaktadır.

Kişiler ve Kuruluşlar olarak, hepinize, bu yılki IAAF Dünya Atletizm Gününde, bize katılma şerefini verdiğiniz için, 
şükranlarımı bildiririm. 
 
IAAF Başkanı
Lamine Diack 
 

ATLETİZM -    ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI YAPAN SPOR 

IAAF’ın “Dünya Atletizm Günü“ on yıl önce ihdas edildiğinden beri , IAAF’a üye Federasyonlara bağlı spor 
kuruluşların tümünde, atletizmi teşvik etme ve geliştirme amacını taşımıştir. 2006 yılında kutlamalar 6-7 Mayıs
tarihlerine rastlamıştır ve IAAF bu yıl ilk defa olarak, öğrencilerin bu faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek 
maksadıyla okullarla doğrudan temasa geçmiştir. 
 
IAAF Konseyinin, Atletizmi giderek okullarda en çok yapılan spor haline getirmek yolundaki kesin iradesinin 
ifadesi olan bu girişim, uygulamasını titizlikle takip ettiğimiz “Dünya ölçeğinde atletizm Planı” ımızın öncelikli 
hedefleri arasında kayıtlara geçmiş bulunmaktadır. 
 



Bu alanda somut sonuçlar elde etmekteki kararlılığımız, bizleri öğrencilerin ve yeni yetişenlerin, okulda olsun, 
diğer mahalli spor kuruluşların bünyesinde olsun, Atletizm yapma alışkanlığını edinmelerini teşvik edecek 
stratejileri belirlemekle görevli Daimi bir Komisyon tayin etmeye yöneltmiştir. 
 
Uzmanlıkları ve inanmışlıkları sayesinde Okullar / Gençlik Komisyonu üyesi arkadaşlarımız, 7 – 15 yaş dilimindeki 
çocuk ve gençleri kapsayan, biri eğitim / öğretim biri de yarışma /karşılaşma olmak üzere iki kanattan 
oluşan özenli bir eğitim programının şekillenmesi yolunda şimdiden anlamlı ilerlemeler kaydetmişlerdir. 
 
Okulun genelde bedensel faaliyetin ve spor’un, özellikle de Atletizm alışkanlığının yerleştirilmesine elverişli, ideal 
bir ortam oluşturduğu inancındayız. Sportif yapıda olsun olmasın, hiçbir başka kurum, teşkilatlanma, duyarlılık
yaratma ve seferber etme potansiyeli konusunda onunla ölçüştürülemez. 
 
Okullar, oldum olası, klüpler ve diğer spor kuruluşları açısından, yetenekli atletlerin yetişip, önce milli 
Federasyonlar çerçevesinde, daha sonra da uluslar arası alanlarda şöhrete kavuşacak sporcu kaynağı yaratan 
canlı havuzlar olmuşlardır. Bundan dolayıdır ki bu kuruluşların okullarla, herkese yarar sağlayacak ortak projelere 
dayanan bir işbirliğini gerçekleştirmeleri akıl ve hakkaniyet yoludur. 
 
“Dünya ölçeğinde Atletizm Planı” mızda ifadesini bulan geliştirme politikamızın başarısında, Okulların merkezi ve 
etkili bir pay sahibi olması IAAF’ ın başlıca dileğidir. 
 
Bunun ise ancak IAAF üyesi Milli Federasyonların ve onların ülkelerinde Okul Sporu Yöneticileriyle ilişki kurmak 
ve geliştirmekle görevli kuruluşların desteğiyle mümkün olabileceğinin bilincindeyiz.   Kurumsal seviyede 
bağlantıların kurulması, çalıştırıcı ve antrenörlerin okul ortamındaki eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân 
yaratacaktır. 
 
Ancak unutulmamalı ki Okul, yapılanması ve örgünlüğü olan, işleyişi ve yönelişi kamu erki tarafından belirlenen 
bir kurumdur. 
Bu sebeple, Okul müfredatı içinde sadece Beden Eğitimi ve spora daha geniş bir yer vermekle yetinmemeleri ve 
hizmet mukaveleleri hükümlerinin çok ötesinde bir özveriyle genç sporcu kadrolarını yaratma çabasındaki Beden 
Eğitimi Öğretmenleri lehine ciddi teşvik tedbirleri almaları için Dünyadaki tüm Hükûmetlere sesleniyorum. 
 
Spor faaliyetleriyle ilgili becerilerin hepsinin gün yüzüne çıkmasını sağlayan temel spor olması hasebiyle 
ATLETİZM düzenlenecek tüm eğitim ve yarışma programları içerisinde seçkin bir yere sahip olmalıdır. 
 
Tüm bu sebeplerden dolayı IAAF, dünyada Atletizmin, toplumsal katılıma açık spor olarak kökleşmesine ve bu 
spora sinmiş bulunan değerlerin ve ideallerin tanıtılmasına hizmet etmek yolunda kendisiyle ortak çalışmalara 
girmek arzusu taşıyan , ister hükûmetlere bağlı, ister özel, ulusal veya uluslararası kuruluşlara kendisinin, 
Kıtalardaki bağlı kuruluşlarının ve üyesi bulunan Federasyonların işbirliği yapma teklifini sunmaktadır.

Bu yılki IAAF Dünya Atletizm Gününde bizimle beraber kutlamalara katılmış olan kişilere, kuruluşlara ve 
cemiyetlere bize şeref verdiklerinden ötürü en içten teşekkürlerimizi ifade etmek isterim.    
 

Lamine Diak 
IAAF Başkan 

Dünya Atletizm Günü   IAAF Dünya Planına uygun olarak Okullarla bağlantı kuruyor 
Yıllık Atletizm Takviminin en yüklü hafta sonlarından biri olan Dünya Atletizm Günü 6 – 7 Mayıs 2006 da 
kutlandı. İlk uygulaması 1996 yılında yapılmış olan Gençler için Atletizm’in yıllık şenliği, bu yıl da büyük rağbet 
görmüş ve IAFF’a üye 156 Federasyonun katılımıyla yapıldı.

2006’da, tarihinde ilk defa olarak, amacı Atletizmi dünyanın tüm okullarında en öndeki spor konumuna 
kavuşturmak olan “Dünya ölçeğinde Atletizm Planı” na paralel olarak, tüm ülkelerde okul sporundan sorumlu 
Bakanlıkların ortaklığıyla düzenlenmiştir. Bu yeni yaklaşımın sonucu  
belirgin bir başarı olmuştur ve klasik Gün faaliyetlerine katılmak üzere kayıt yaptırmış olan, sayıları 145 ‘ i aşan 
IAAF üyesi girişimin okullarla ilgili yüzünü geliştirme taahhüdünde bulunmuşlardır. 
 
Başkan Lamine Diak “ Atletizmin okul ortamında teşvik edilmesi, spormuzun dünya çapında gelişimi planımızın
başarısını tayin edecek olan başlıca unsurlardan biridir. Görevi bu yaklaşımı azami ölçüde güçlendirmek olan 
Okullar / Gençlik Komisyonumuzu işte bunun için kurduk.” demiştir. IAAF’ ın Dünya Atletizm Gününün okullar 
cephesi bu stratejide hayati bir işlev’e sahiptir. Bunun içindir ki altı bölge’deki ( Afrika,Asya, Avrupa,Kuzey ve orta 
Amerika, Okyanusya, Güney Amerika )ülke Federasyonlarının bu kavramı heyecanla benimsemiş olmaları bizleri 
bu kadar sevindirmektedir. 
 
2006 yılı Dünya Atletizm Günü’nün Yarışma ayağı 1989 ve 1990 doğumlu kız ve erkekler için yarışmalar 
içeriyordu. Okullar ayağı 1991-92 doğumlu kız ve erkek tüm öğrencilere açık idi. 



Hep olageldiği gibi, bu yıl da .1989-1990    yaş kategorisindekiler arasındaki kur’a Paris’te 14 Temmuz günü 
çekilmiştir. Ne var ki bu sene ilk defa bu kur’aya .1991- 1992 doğumlular kategorisindekiler dahil edildi. 130’ un 
üstünde üye Federasyon Röportaj, Yarışma sonuçları, fotoğraf gibi belgeleri son müracaat tarihinden önce 
göndermek suretiyle, genç şampiyonları için, 20 Ağustos 2006 ‘da Monako’da gerçekleşecek olan ve 
katılımcıların tüm masraflarının IAAF tarafından karşılanacak olan “IAAF’ın Herculis Super Grand Prix”Mitingi 
talihlisi olma şansını yakalamalarına kapı aralamışlardır. 
 
Olaydan yararlanmış olacaklar sadece bu birkaç talihliden ibaret olmayacaktır zira üye Federasyonlara binlerce 
hatıra eşya ( Tişört’ler, Posterler , Rozetler vb) dağıtılmak üzere gönderilmiştir. Ayrıca her katılımcı “Dünya 
Atletizm Günü Diplomasına sahip olacaklardır. Bu  da 1 numaralı Uluslarararası Sporun yaratacağı heyecanı bir 
kat daha artıracaktır. 
 


