
UNESCO GÖNÜLLÜLER FONU 

Sporda Dopingi Ortadan Kaldırmak için Unesco Fonu (Gönüllüler Fonu), hükümetler tarafından 

oluşturulmuş vedevletlerin Sporda Dopingle Mücadele Uluslararası Sözleşmesi gereğince 

sorumluluklar üstlenme yükümlülüğü altındaki çeşitlikurumlarına yardımcı olmak amacını 

taşımaktadır. 

   Dopingle mücadele eğitimine, danışmanlık ve kapasite geliştirmeye odaklanan projelerin yanı 

sıra,Sözleşme'ye uyum konusunda politika üretimi ve tavsiyeleri konularındaki projeler, bu fona 

maddi destek amacıyla başvurabilir.Başvurular,ulusal projeler için 20.000 ABD dolarına kadar fon 

talep edebilirken, bölgesel projeler 50.000 ABD dolarına kadar finansal destek talebinde bulunabilir. 

Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin vatandaşları, Gönüllü Fona başvuru da bulunabilir.Sözleşmeyi 

onaylamış ve bu nedenle başvuruda bulunmaya uygun olan ülkelerin listesi WADA ve UNESCO web 

sayfalarında yer almaktadır. 

Unesco Gönüllüler Fonu ile ilgili detayları soru-cevap şeklinde inceleyeceğiz. 

1-) Gönüllüler Fonu Nedir? 

UNESCO'nun Sporda Dopingle Mücadele Uluslararası Sözleşmesi uyarınca, ülkelerindopingle 

mücadele kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve Sözleşme kapsamındaki 

yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmek için mali yardımda bulunmaları için özel bir 

Gönüllü Oluşum kurmuştur.İlk kurulduğu yıllarda (2012-2013) fonda 2,4 milyon ABD doları vardı ve 

başvurular UNESCO tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor; böylece fonlar amaca yönelik 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

2-) Başvuru Formu Nereden Alınmaktadır? 

   Başvuru kılavuzları (kitapçıklar) altı dilde mevcut olup; başvuru formları ile birlikte UNESCOweb 

sitesinde yer almaktadır. 

3-) Fon veya Başvuruyla İlgili Daha Fazla Bilgi Verebilecek Bir İrtibat Görevlisi Var mıdır? 

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Bölümü’nde çalışan, Proje Sorumlusu Nancy McLennan ile temasa 

geçilebilir. 

n.mclennan@unesco.org 

Tel: +33 (0)1 45 68 45 38 

WADA Bölge Müdürleri, formları doldurmak veya projeler için fikirler sunmakonusunda 

katılımcılara yardımcı olabilirler. 

Afrika Bölgesi: RodneySwigelaar, Bölge Müdürü, Cape Town, Güney AfrikaRodney.swigelaar@wada-

ama.org 

Asya ve Okyanusya Bölgeleri: Kazuhiro Hayashi, Bölgesel Ofis Direktörü, Tokyo, Japonya 

Kazuhiro.hayashi@wada-ama.org 

4-) Bu Fonun Amacı Nesir? 

   Dopingle mücadele projeleri, özellikle; 

 Gençlik ve spor kurumlarına odaklanan eğitim projeleri; 
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 Tüm ülkelere, her ülkenin Sözleşmeye uymasına yardımcı olmak için idari uygulamalar, 

politikalar ve düzenlemelerle ilgili tavsiyeler; ülkeler arasında dopingle mücadele yasalarına 

ilişkin yardımları da içeren politika önerileri; 

 Dopingle mücadele danışmanlığı ve kapasite geliştirme örneğin; 

 Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu (NADO) kurulması. 

5-) Onaylanmış Projelerle İlgili Örnek Alınabilecek Şablonlar Var mıdır? 

UNESCO, web sitesinde tüm projelerin bir özetini yayınlamaktadır. 

6-) Kimler Fona Başvurabilir? 

UNESCO'nun Sporda Dopingle Mücadele Sözleşmesini onaylayan tüm ülke vatandaşları fona 

başvurabilir. Hangi devletlerinSözleşme’yi onaylayıp onaylamadığını kontrol etmek için UNESCO ve 

WADA web sitelerine bakmak gerekmektedir.Başvurular, spordan sorumlu Bakanlık gibi belirlenmiş 

bir hükümet kanalı ile veya doğrudan UNESCO Ulusal Komisyonu yoluyla yapılabilir.Bir ülkenin 

spordan sorumlu Bakanlığı veya bir departmanıyoksa, başka bir belirlenmiş hükümet temsilcisi veya 

departmanı başvuruyu yazabilir ve gönderebilir. 

7-) Başvurular Hakkında Kim ve Nasıl Karar Verilmektedir? 

UNESCO'nun altı coğrafi bölgesinden gelen ve dopingle mücadele uzmanlığına sahip altı hükümet 

temsilcisinden oluşan bir Onay Komitesi’nce başvurular değerlendirilmektedir. Halen Onay 

Komitesi,Avrupa ve Kuzey Amerika’yı temsilen Finlandiya, Asya ve Pasifik ülkelerini temsilen Çin, 

Arap ülkelerini temsilen Umman, Latin Amerika ve Karaip ülkelerini temsilen Bahamalar, Rusya 

(Başkan) ve Afrika ülkelerini temsilen Güney Afrika’dan gelen üyelerden oluşmaktadır.WADA'dan bir 

temsilci de Komite üyesidir ve Komite'ye başvurular hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır.Onay 

Komitesi temsilcileri Paris'te UNESCO'nun Genel Müdürlüğünde her iki yılda bir toplanan Taraflar 

Konferansı (COP) tarafından atanır. Halihazırdaki Komite Üyeleri 2015 yılında yapılan COP 

toplantısında belirlenmiş olup; yeni üyeler tahminen2017 sonunda yapılacak olan toplantıda 

belirlenecektir. 

8-) Fonun Finansal Destek Sınırları Ne Kadardır? 

    Fonun destek olduğu projeler için üst sınır ulusal bir proje için 20,000 ABD Doları ve bölgesel 

(kıtasal) bir proje için 50,000 ABD dolarıdır.Bir projenin bölgesel bir proje olması için, en az üç 

ülkeden destek mektubu getirmesi gerekmektedir.Bununla birlikte, projeden fayda sağlayabilecek 

ülke sayısı daha da fazla olabilir. 

9-) Onay Komitesi Ne zaman Toplanmaktadır? 

Halen yılda iki kez, genellikle ilkbaharda (Mart – Haziran arasında) ve sonbaharda (Eylül - Aralık 

arasında) toplanmaktadır. Yeterli başvuru ve uygulama varsa toplantı yapmadan da kararlar 

verebilmektedir. 

10-) Bir Ülke Kaç Tane Başvuru Yapılabilmektedir? 

Her ülke, her iki yılda bir üç başvuru hakkına sahiptir. İki yıllık süre, örneğin; 01.Ocak 2015 - 31 

Aralık 2017 tarihleri arasını kapsamaktadır.Bir proje için hazırlanan tüm belgelerin, bir sonraki proje 

başlamadan önce tamamlanmasıve UNESCO tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Dr. Kaya Livanelioğlu 


