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Gerçekleşen toplantı çok anlamlıdır. Ancak çıkan kararlar ve gerçek sorunların
arka planda kalması açısından maalasef yeterli değildir. Toplantının daha net, yapıcı
kararların alındığı ve çözüm üretici çalışmaların başlamasına sebep olması gerektiği
düşüncesindeyim. Bugünkü toplantıda da bu eleştirilerimi sizlerle paylaşmış olup;
büyük EGE ailesinin bir ferdi ve aynı zamanda bu kurulun bir üyesi olarak bu raporu
hazırladım.
Üniversiteler arası ve fakülteler arası gerçekleştirmiş olduğumuz sportif
faaliyetler hem katılım hem de derece olarak tatmin edicidir. Ancak biz EGE’ yiz. Her
ortamda olduğu gibi spor alanında da ki bu alan ile ilgili BESYO birimimiz varken bu
alanda da sesimizi fazlasıyla duyurmalıyız. Yani sporun her alanında olmalıyız. Bu
aşamada öncelikle kendi sporcularımıza gereken desteği vermeli onları teşvik
etmeliyiz. Bunun yanında tabii ki tüm sporcularımıza, spor yapan tüm
öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalar yapmalıyız. Ayrıca BESYO
düşünen gençlerimizin önünü açıcı, onları bilgilendirici çalışmalar da yapmalıyız. Bu
taleplerin neler olduğu ile ilgili detaylar da aşağıda mevcuttur.
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Öncelikle kendi öğrencilerimiz ve sporcularımız açısından durumu
değerlendirelim. Baktığımızda yüzme ve tenis kortlarının kullanımını
sporcularımız ücretli olarak gerçekleştiriyorlar. Bu açıdan durumu
değerlendirdiğimizde kendi sporcularımıza bu imkanı sağlamalıyız. Bu alanları
ücretsiz bir şekilde kullanımları ile ilgili çalışmalarının yapılması daha iyi bir
gelecek için gerekmektedir.
Spor kurullarında bu konularda donanımlı çok fazla öğrencimiz bulunmaktadır.
Daha farklı bir bakış açışı kazandırmak adına bu kurullarda öğrencilerimizden
de bulunması uygun olacaktır. Atletizm kurulu için bir öğrenci arkadaşımızı
tavsiye etmiş olup kabul edilmesi de önemli bir adımdır.
Hem BESYO öğrencilerimizin hem de kendisini spora adamış öğrencilerimizin
gelişimleri ve farklı kazanımlarda bulunmaları için sık sık konferanslar,
seminerler gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.
Üniversite yaşamına geçiş derslerinde kültür ve sanat etkinliklerine ilave
olarak spor etkinliklerine katılımın da sağlanması konusunda çalışmaların
yapılması uygun olacaktır.
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Üniversitemizde hazırlık okuyan öğrencilerimize daha fazla imkan sağlanması
gerekmektedir. Adaptasyon sürecinde en önemli araçlardan birisi olan sporun
bu öğrencilerimiz arasında daha fazla yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
Kampüsümüz içinde bulunan spor salonlarımız BESYO ile beraber tüm
öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Bu sebeple de Büyük EGE ailesinin
65.000lere ulaştığını da düşünürsek alanlarımız yetersiz kalmaktadır. Çözüm
olarak ise tüm üniversite öğrencilerimize yeni alanlar yapılmasından ziyade
sadece BESYO birimimizin kullanımı için yapılacak, çok kapsamlı bir spor
tesisinin yapılması daha uygun olacaktır. Hem üniversitemize yakışır hem de
tüm üniversitelere örnek olabilecek böyle bir proje ile de salon sıkıntımız
ortadan kalkacaktır.
BESYO binasında bulunan fithness salonu üniversitemiz için çok güzel bir
gelişmedir. Ancak büyük ailemizin her bireyine hitap eder hale gelmesi
gerekmektedir. Özellikle yapılacak yeni düzenlemelerle alanın genişlemesi ve
fiyatlarında düzenlemeye gidilmesi sporu üniversitemizde daha da yaşatacak
ve geniş kitlelere yayılmasını sağlayacaktır.

‘Açık ve kat' i söyleyeyim ki , sporda muvaffak
olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün
milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış
olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu vatani
vazife telâkki eylemek lâzımdır.’
M.KEMAL ATATÜRK
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