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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Fair Play düşünce ve davranışını
ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında
39 yıldan bu yana “İyiye, doğruya, güzele” sloganıyla “Türkiye Fair Play
Ödülleri” vermektedir. Türkiye’nin bu alanda verilen en prestijli ödülleri
olan TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri ile bu yönde örnek davranışlar
sergileyen kişi, kurum ve kuruluşların takdir edilerek toplum nezdinde
onurlandırılmaları ve bu suretle, başta yetişmekte olan genç kuşaklar
olmak üzere, insanlarımızın Fair Play davranışları sergilemeye
özendirilmeleri hedeflenmektedir.
TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri her yıl “Sportif Kariyer”, “Sportif
Davranış” ve “Sportif Tanıtım” dallarında Büyük Ödül, Şeref Diploması
ve Kutlama Mektubu olarak verilmekte, “Toplumsal Fair Play Ödülü”
ise TMOK Yönetim Kurulu’nun ödüle layık göreceği kişi veya kurumların
olduğu yıllarda verilmektedir.

2020
Türkiye Fair Play
Ödülleri

2020 FAİR PLAY ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI
Sportif Fair Play
Kariyer Dalı
BÜYÜK ÖDÜL
Suat ÇELEN

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı olarak görev
yaptığı dönem boyunca kurduğu sistem ile hem
sporcuların hem de teknik ekiplerin Türk Cimnastiği
adına kazandığı tarihi başarılarda büyük pay sahibi
olması. Başkanlığı döneminde Dünya Şampiyonasında
İbrahim Çolak’ın altın, Ahmet Önder’in gümüş, Avrupa
Şampiyonasında İbrahim Çolak’ın gümüş ve Ferhat
Arıcan’ın bronz madalya kazanması, Ferhat Arıcan,
Ahmet Önder ve İbrahim Çolak’ın Dünyanın en prestijli
sporcuları arasına girmeleri.
Federasyonun yönetim felsefesini “Biz Federasyon
olarak kendimizi sadece şampiyon yetiştiren bir
kurum değil, diğer spor branşlarına da ahlaklı,
dürüst sporcular yetiştiren bir okul olarak
konumlandırıyoruz” diyerek açıklaması. Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi’nin spor eğitimi veren
üniversitelerde fair-play felsefesinin yayılmasına
yönelik olarak düzenlenen “Fair-Play Üniversiteler
Kervanı” konferans ve panellerine bizzat katılarak
destek vermesi.
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ŞEREF DİPLOMASI

BALIKESİR ALTI EYLÜL BELEDİYESİ
BALIKESİR’in Altıeylül Belediyesi halka sporu,
atletizmi ve Fair Play’i anlatmak için 12 yıldan beri
Uluslararası şampiyon atletimiz İsmail Akçay adına bir

yol koşusu düzenliyor. Ünlü atletlerin katıldığı
İsmail Akçay Yol Koşusu, uluslararası Atletizm
Federasyonu’nun takvimine kabul edildi.
Belediye ayrıca ünlü atlet adına açtığı İsmail
Akçay Parkı ve heykeli ile şampiyon atletin
başarılarını ölümsüzleştirdi.
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ŞEREF DİPLOMASI

Prof.Dr. Hasan KASAP

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Spor Bilimleri
ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Eski bir basketbol ve kayak sporcusu, kayak
öğretmenliği ve antrenörlüğü yapmış, ömrünü
Olimpik Değerler ve ilkeler doğrultusunda
yaşamış, kariyerini Olimpizmin benimsenmesi
ve yayılmışına adamış bir insan olması.
5 kitabı, 1 çeviri kitabı, 6 kitap editörlüğü,
ansiklopedilerde bölüm yazarlığı, 100’ün
üzerinde ulusal ve uluslararası bildiri ve
makalesiyle spor kütlürü ve olimpik eğitim
konularında ilkokullardan üniversitelere kadar
olağanüstü katkılar sağlamış olması. Her
seviyedeki öğrencilerine Olimpik Değerleri
ve bu kapsamda sporda ve yaşamda fair
play davranışın önemini aşılaması. Sadece
öğrencilerine yönelik olarak değil, düzenlenen
çok sayıda toplantı, seminer ve programlarda
Olimpiyat ruhu, spor ve centilmenlik, fair play,
bilinçli taraftarlık gibi konularda bildirileriyle
toplumu da eğitmesi.
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SELÇUKLU BELEDİYESPOR KULÜBÜ

FENERBAHÇE OPET
KADIN VOLEYBOL TAKIMI

KUTLAMA MEKTUBU

1997 yılından bu yana takım sporlarının yanı sıra, on
binlerce lisanslı, yüzlerce Milli Sporcu ile birçok önemli
başarılara imza atarak Türkiye’nin en büyük amatör spor
okulları kulüplerinden birisi olması,
Selçuklu Belediyesi’nin destekleriyle ilçede çocuk,
genç ve yaşlıların modern tesislerde 20 branşta spor
yapmalarına imkân sağlaması yanında “Selçuklu’nun
Değerleri” sloganıyla onları kötü alışkanlıklardan uzak,
ahlaklı, adil ve dürüst bireyler olarak ve bu değerleri
bir arada tutan fair play olgusunu benimseyerek
yetişmelerini amaçlaması.
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Davranış Dalı
BÜYÜK ÖDÜL
Sıla KARA

Milli Kayakçı
Final ayağı öncesinde ısınmak için teleferikle piste
çıkan Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara (19)
Slovenya’da teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki
Slovenyalı bir çocuğu son anda kayaklarını uzatarak
ve 15 dakika havada tutarak düşmekten kurtarması.
Krvavec halkı tarafından ‘kahraman’ ilan edilerek
teşekkür madalyası ile ödüllendirilen milli sporcunun
büyük bir tevazu ile “Ben insanlık görevimi yaptım”
demesi.
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Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Opet,
ligde zor günler geçiren ezeli rakibi Beşiktaş’ın
maça genç takımla çıkacağını öğrenince, tam bir fair
play davranışında bulunarak sahaya sadece genç
isimlerden oluşan bir kadro ile çıkması. Maçtan sonra
Fenerbahçe Opet Kaptanı Eda Erdem Dündar’ın
galibiyet fotoğrafında Beşiktaşlı voleybolcuların
da yar almalarını sağlaması. Bu hareketlerin
tribünlerden büyük alkış alması.
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İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
FUTBOL KULÜBÜ
8 Aralık 2020 tarihinde oynanan PSG - Başakşehir
maçında, maçın 4. hakemi Coltescu’nun, Başakşehir
yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya yönelik ırkçı
sözlerini protesto etmek için Başakşehir Takımının
onurlu bir şekilde sahadan çekilerek tüm dünyaya bir
fair play mesajı vermesi.

Sportif Fair Play Davranış Dalı

KUTLAMA MEKTUBU
GİRESUNSPOR KULÜBÜ

TFF 1. Ligde oynanan Osmanlıspor maçında rakip
takım oyuncusu Jovan Blagojevic’e inanılmaz bir faul
yaparak kırmızı kart gören Bekir Yılmaz’ı kadro dışı
bırakarak tam bir fair play davranışı sergilemeleri.
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Yapılan açıklamada “Bu ilke ve duruşumuzdan
asla taviz vermeyeceğimizi camiamıza saygıyla
sunarız” denilerek Osmanlıspor Kulübü ve Jovan
Blagojevic’ten özür dilemeleri.
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Pedro HENRIQUE

Kayserisporlu Futbolcu
Kayserispor’un başarılı oyuncusu Pedro Henrique,
saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da örnek
davranışlarıyla adından söz ettirmekte. Cöp
konteyneri yanında anne ile çocuğunu yemek
ararken gören Pedro Henrique, aracını kenara
çekip kendisi için aldığı yiyecek malzemeleri dolu
poşeti onlara götürerek Kayseri sokaklarında
adeta bir insanlık dersi vermesi.

Sportif Fair Play
Tanıtım Dalı
BÜYÜK ÖDÜL
Mehmet Yusuf SAVAŞ
TRT SPOR

Sorumlusu olduğu TRT Spor’un ‘Spor Kitaplığı’
programında, Sporda ve Yaşamda Fair Play (Remzi
Yılmaz), Fair Play (Erdoğan Arıpınar-Bilge Donuk),
Bay Fair Play (İsmet Karababa) gibi Fair Play
konusundaki yayınlara yer vererek fair play tutum
ve davranışların benimsenmesine katkı sağlaması.
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Hamdi Yüce ER

Meteorolojinin Sesi Radyosu
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Meteorolojinin
Sesi radyosunda, Ekim 2019-Ağustos 2020
tarihleri arasında her Cumartesi-Pazar yayınlanan
spor programını hazırlayıp canlı olarak sunması.
Programlarında sporda Fair Play ruhunu oluşturma
ve yaygınlaştırma adına çaba sarfetmesi. Her spor
dalından, yaş gruplarından takım ve sporculara
yer verirken, engelli sporu ve sporcularının yanı
sıra Anadolu’daki spor kulüpleri yetkililerinin, bilim
insanlarının spor alanındaki fair play çalışmalarını
duyurması, bu alanda yayınlanmış kitapların
yazarlarını konuk etmesi.
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ŞEHİR ŞEHİR ESKRİM ORGANİZASYONU
Barış BAHADIR
Türkiye’de 38 il 56 ilçede yapıldığı tespit edilen
Eskrim Sporunu, bu il ve ilçeleri tek tek gezerek,
sporcu ve yöneticilerle röportajlar yaparak,
YouTube’da yayın yapan Eskrim TV’de yayınlamaları
ve böylece ulusal kanallarda pek göremediğimiz
genç ve hedefi olan sporcuların ve Eksrim sporunun
tanıtılmasına katkıda bulunmaları. Gittikleri her
yerde bu sporcularla temiz bir doğa için çöp
toplama, spor salonu boyama, fidan dikme, barınak
ziyareti gibi topluma örnek olacak aktiviteler
yapmaları.
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KUTLAMA MEKTUBU
Hakan KUŞÇU

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
2020 Toplumsal Fair Play Ödülü

Konya Basketbol İl Temsilcisi

ADIM ADIM OLUŞUMU

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerini minimize
etmek amacıyla U-10, U-11 ve U-12 yaş
kategorilerindeki kız-erkek toplam 780 sporcuya
Fair Play temasıyla “3 PROJE, 1000 Kitap” ve “Bizler,
zeki, çevik ve ahlaklı Basketbolcular olacağız”
sloganı ile Maske–Mesafe–Temizlik kuralına tam
uyum içerisinde Fair Play ruhunun benimsenmesine
yönelik çeşitli etkinliklere imza atması. Etkinlikler
çerçevesinde başarı belgesi, madalya ve 1.000 adet
Fair Play kitabı hediye ederek örnek olması.

Sportif etkinlikler yoluyla ve sivil toplum kuruluşları
aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini yardım etmek isteyen
bireylerle buluşturan örnek bir platform olması,
kitleleri spor ve hayırseverlik kavramlarıyla
tanıştırması ve bu vasıtayla birleştirmesi,
sportif etkinlikleri toplum yararına bir faaliyete
dönüştürmenin yolunu açan, örnek teşkil eden bir
inisiyatif olarak spor aracılığıyla ülkemizin önemli
sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve
tanıtım desteği sağlaması, 2021 Nisan ayı itibariyle
96 binden fazla gönüllü koşucusu ve 799 bini aşan
bağışçı aracılığıyla bünyesinde yer alan STK’lara
90 milyon TL kaynak sağlamış olması, spor ve
önceliklendirdiği “iyilik” kavramı ile sisteminde
barındırdığı dayanışma, birliktelik, birlikte başarma,
takım, yardım ve destek unsurlarıyla Olimpik
değerlerle tam olarak bağdaşması.
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KUTLAMA MEKTUBU
Murat TARHAN
TRT Spor

Gazeteciliğe başladığı 1990 yılından ve 2014 yılından
itibaren de TRT Spor’da Haber Müdür Yardımcılığı
görevini sürdüren, kariyerinde Yılın Spor Yazarı ve
Yılın Foto Muhabiri gibi birçok ödül bulunan Murat
Tarhan, tüm mesleki yaşamı boyunca Fair Play
çizgisinden asla şaşmadı.

