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Editörün Köşesi
Türkiye’de 
Doping Gerçeği 
Konferansı 
8 Kasım  
Cumartesi  
Kadir Has 
Üniversitesi 
Kadir Has 
Kampüsü’nde 
düzenlendi. 

Spor Çalışmaları Merkezi’nin 
2014/2015 akademik yıl açılış 
etkinliği olarak düzenlenen 
“Türkiye’de Doping Gerçeği: 
Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar 
Konferansı” 8 Kasım Cumartesi 
günü Kadir Has Üniversitesi Kadir 
Has Kampüsü’nde gerçekleşti.

Spor Çalışmaları Merkezi 
Kurucu Üyesi Dr. Levent 
Bıçakcı’nın akademik yıl açılış konuşmasının 
ardından kürsüye Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Türker Arslan 
geldi. Arslan, ülkemizdeki ve dünyadaki 
doping olaylarının artan sayısını vurguladığı 
konuşmasında bu alanda her geçen gün 
çoğalan bir mücadelenin de bulunduğunu 
belirtti. 

Açılış konuşmalarının ardından 
‘Türkiye’de Dopingle Mücadele’ başlıklı ilk 
panele geçildi. Panelin ilk sunumunu Milli 
Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele 
Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. 
Rüştü Güner gerçekleştirdi. Prof. Güner, 
ülkemizdeki doping algısını örnekler 
ve konu üzerinde yapılan araştırmalar 
üzerinden katılımcılarla paylaştı. Panelin 
ikinci konuşmacısı olan Türkiye Futbol 
Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu 
Üyesi Yard. Doç. Dr. İlker Yücesir ise 
doping algısının futbol sporundaki 
örneklerini inceleyen bir sunum 
gerçekleştirdi.

Verilen öğle arasının ardından başlayan 
‘Dopingle Mücadelede Almanya Örneği’ 
başlıklı ikinci panelde ise Almanya Olimpiyat 
Komitesi Anti Doping Komisyonu üyesi Prof. 
Dr. Anne Jakob-Milicia, Alman Olimpiyat 
Komitesi’nin doping alanındaki çalışmalarını 

özetleyen ve bu alanda kendilerinin de 
katetmesi gereken çok yol olduğunu belirten 
sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Jakob’u 
takiben kürsüye gelen doping uzmanı spor 
hukukçusu Dr. Lars Figura ise doping algısını 
bir kavram olarak incelediği sunumunu 
gerçekleştirdi.

Eurosport Türkiye Genel 
Yayın Yönetmeni Bağış Erten’in 
moderatörlüğünü yaptığı ‘Türkiye’de 
Doping Gerçeği’ başlıklı konferansın son 
panelinde ise Milliyet Gazetesi Yazarı Attila 
Gökçe, NTVSpor Yorumcusu Mert Aydın 
ve Habertürk Gazetesi Yazarı Murat Ağca 
doping ve medya ilişkisini değerlendirdiler. 
Üç deneyimli spor yazarı da ülkemizde ve 
dünyada yaygın olan doping probleminin 
tek taraflı düşünülmemesi gerektiğini, 
özellikle de ülkelerin başarılı sporcuları 
ödüllendirme politikalarının bu problemi 
güçlendirdiğini belirttiler.

Üçüncü panelin ardından konferansımız 
sona erdi. 

Yeni akademik yılda 
düzenleyeceğimiz sertifika 
programlarında ders zili 29 Kasım 
Cumartesi günü çalıyor. Her sene olduğu 
gibi bu sene de Kasım ayının başında 
sertifika sınavlarımızı düzenledik ve 
burslarımızı dağıttık. Geçtiğimiz sene 
olduğu gibi bu sene de 170’e yakın 
katılımcı verdiğimiz %100, %50 ve %20
’lik burs imkanlarına sahip olmak için 
yarıştılar ve toplamda 30 öğrencimiz 
bu imkanlardan faydalanmaya hak 
kazandılar.

Her sene düzenlediğimiz bir 
başka etkinlik olan ‘akademik yıl açılış 
konferansı’mızın bu seneki konu 
başlığı ise dopingdi. 8 Kasım Cumartesi 
günü Almanya Olimpiyat Komitesi ve 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden 
gelen konuklarımızın sunumlarıyla 
bu konferansı gerçekleştirdik. Doping 
alanında uzman olan konuşmacılarımızın 
sunumlarının yanı sıra soru cevap 
kısmındaki açık yüreklilikleri de 
konferansın verimli geçmesini sağlayan 
önemli faktörlerden biri oldu. Etkinliğin 
son panelinde ise ülkemizdeki doping 
algısını spor medyasının perspektifinden 
inceleme imkanı bulduk. 

Genel anlamda doping küresel bir 
problem haline gelmiş durumda ve 
Türkiye’ye göre çok daha üst düzey spor 
kültürüne sahip Almanya’da bile bu 
konu gündemdeki yerini korumakta. 
Dopingin tespit edilmesi ve önlenmesi 
alanında yapılan çalışmalar teknolojinin 
de desteğiyle her geçen yıl artarak 
devam ediyor. Uluslararası Anti Doping 
Ajansı ve ulusal anti-doping kurumları bu 
alana büyük para ve emek yatırımında 
bulunmaktalar. Ancak konferans 
konuşmacılarımızın da buluştuğu 
ortak nokta, anti-doping fenomeninin 
hırsız-polis ilişkisi şeklinde olduğu. Yani 
siz ne kadar ceza verirseniz verin, ne 
kadar yaptırım uygularsanız uygulayın 
ve dopingli sporcuları yakalamak için ne 
kadar çaba sarfederseniz sarfedin, verilen 
ödüllerin büyüklüğü nedeniyle sporcular 
arasında her zaman doping yapmaya 
meyilli olanlar olacaktır. Bu sporcular 
yakalanmamak için yeni yöntemler 
geliştirecekler ve dolayısıyla anti-doping 
alanında yenilik ve gelişmelerin de 
önünü açacaklardır. Yapılması gereken 
başarı-ödül dengesini iyi ayarlayıp, genç 
yaştan itibaren sporcuları sporun doğası 
konusunda doğru şekilde eğitebilmektir. 

Herkese bol sporlu günler dilerim.

Emir Güney
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

Website:http://scm.khas.edu.tr 
Facebook:/groups/KhasSCM 
Twitter:@KhasSCM 
mail:scm@khas.edu.tr

Türkiye’de Doping Gerçeği Konferansı 
8 Kasım’da Düzenlendi
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Sporun EN’leri
Martin & Simon Toseland (Kasım 2014)

Sporun EN’leri Dünyanın en 
ilginç spor istatistikleri NTV 
Yayınları’ndan çıkan “EN”ler 

serisinin ikinci kitabı piyasada. İlk 
kitap Hayatın EN’lerinin ardından 
sıra şimdi de sporda. Sporun EN’leri 
okura sporla ilgili dünyanın en ilginç 
istatistiklerini sunuyor. İşte Sporun 
EN’lerinden birkaç örnek...
•  Dayanıklılık testini geçmiş en hızlı 
maratoncular
•  Boksta en hızlı nakavtlar
•  En meşhur at yarışları
•  Olimpiyat geçmişinin en acayip 
sporları
•  Dünya Kupası’nın en iyi golcüleri
•  Branşlarının en zengin sporcuları
•  Wimbledon’dan veriler
•  En sıradışı spor sakatlıkları
•  Hayvanlar yüzünden kesilen spor 
olayları

Spora değişik bir bakış açısı... 
Sporun EN’lerinden spor ile ilgili 
bilinmeyen tuhaflıklar, ilginç bilgiler 
öğreneceksiniz. Merak uyandıran 
görsel ve grafiklerle sadece kitap 
okumayacak, gelmiş geçmiş bütün 
spor dalları hakkında fikir sahibi 
olacaksınız. (Tanıtım Bülteninden)

1994’ten 2014’e tam 20 yıl… Kerem’le 
sayısız büyük organizasyonda ve 
maçta TRT’de birlikte görev yaptık, 

seyahat ettik. Kardeşim gibi sevdiğim 
bu genç adam, şimdi de o keskin 
zekâsı, seçkin kültürel altyapısı ve 
hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan 
yaman gözlemciliğiyle yaşadıklarımızı 
kaleme almış. Aslında yaşamına ait pek 
çok şeyi dile getirirken, acıyı da bal 
eylemiş… Sonuçta da keyifle, bir solukta 
okuyacağınız “O pası gol yapamadım” 
ortaya çıkmış. Son söz olarak “Kalemine 
sağlık Keremciğim, iyi ki seni tanımışım 
ve 20 yılda böylesine futbola dair binbir 
rengi birlikte biriktirebilmişiz.” diyorum.
-Ömer Üründü-

TRT ekolünün değerli üyelerinden 
olan Kerem, futbola anlam katan en 
olgun seslerden biri ülkemizde.Yıllardır 
ses verdiği futbola, bu defa da kalem 
ustalığını katarak karşımıza çıkıyor 
şimdi.Keyifle okuyacağınız bir kitaba 
yaşanmışlıklarını aktararak…-Zeki Çol-

Kerem’in kendime benzettiğim özelliği 
ise duygusallığıdır. Ne yazık ki bu özellik, 
pek çok insanın spor medyasında 
kariyer yapmasını engelleyen bir “zaaf” 
olmuştur. Eminim bu kitap, onun mesleki 
deneyimlerini aktardığı bir başucu 
rehberi olmanın yanı sıra, yüreğinden 
dökülenlerin de arzuhalciliğini 
üstlenecektir.-Yüksel Aytuğ-Sabah 
Gazetesi Yazarı-(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımları Konferans 
Duyuruları

Konferans Adı: Sociology of 
Sport Conference 2015
Yer: Dublin, İrlanda
Tarih: 10-13 Haziran 2015
Özet Gönderimi: 31 Ocak 2015
Website: http://www.eass2015.
ie/ 

Konferans Adı: Worlds of 
Football III
Yer: Melbourne, Avusturalya
Tarih: 20-22 Ocak 2015
Özet Gönderimi: -
Website: http://www.vu.edu.
au/news-events/events/
the-worlds-of-football-iii-
football-codes-in-the-asian-
century 

Makale Duyurusu: Gaming 
Identity: Sports and Cultures, 
Local and Global
Özet Gönderimi: 15 Şubat 2015
Makale Gönderimi: 15 Haziran 
2015
Website:  http://www.h-
net.org/announce/show.
cgi?ID=217728 

Konferans Adı: Sport and 
Discrimination
Yer: Londra, İngiltere
Tarih: 1 Mayıs 2015
Özet Gönderimi: 1 Aralık 2014
Website: http://www.
sunderland.ac.uk/research/
newsevents/events/event/
index.php?eid=1224

O Pası Gol Yapamadım
 

Kerem Öncel (Kasım 2014)
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Piramitten Ekosisteme

Bir parçası olduğumuzu söylediğimiz 
Avrupa Spor Modeli genellikle piramit 
metaforu ile anlatılır. Basitçe, küresel ve 
bölgesel federasyon birliklerinin altında 
ülke federasyonları ile onun altında 
profesyonel ve amatör kulüplerden oluşan 
bir hiyerarşi olarak tanımlanır. Sistemin 
tabanı da grassroots denilen, halk sporu 
olarak çevirebileceğimiz, harekettir. Bu 
taban da, teoride, kulüplerde örgütlenerek 
federasyonlara ve dolayısıyla sisteme 
bağlıdır.

20. Yüzyıl boyunca geçerli ve başarılı 
olan sistem kabaca bu şekildeydi. Bu yapı 
Avrupa ve ülkemizde spor politikalarında 
gücü elinde bulundursa da artık sporun 
azınlığını temsil ediyor. Özellikle yeni nesil 
bu yapının içinde yer almayı tercih etmiyor. 
Piramit tabandan kopuyor ve eğlence ile 
medya sektörüne yaklaşıyor. Bir anlamda 
Amerikanlaşıyor ve piramidin dışında çok 
hızlı büyüyen bir ekosistem oluşuyor.

Piramidin hantallığı, bürokrasisi ve 
vizyon eksikliğinin yanında teknolojik 
gelişmeler de bu ayrılmada önemli rol 
oynuyorlar. Ülkemizde federasyonların 
da yarı devlet kurumu gibi olmaları ve 
federasyonlara idari tekel hakkı veren, 
rekabetçi olmayan kanunlar sebebiyle 
gelişme ihtiyacı duymamaları, insanların 
geleneksel yapılanmadan kaçışlarını 
hızlandırıyor.

Avrupa çapında uzun zamandır 
toplanmakta olan Euro Barometer verileri1 
diğer kıtalar gibi Avrupa kıtasında da 
kulüplere kayıtlı olarak spor yapan 
insanların oranında düşme olduğunu 
gösteriyor. Araştırmada görülüyor ki, aktif 
spor yapanların sadece %13’ü bir kulübe 
dâhil olarak spor yapıyor. ‘Hiçbir spor 
kulübüne üye değilim’ diyenlerin oranı 
2009 yılı araştırmasında %67 iken, 2013’te 
bu oran %74’e yükselmiş. Avrupa çapında 
oran olarak sporda yükselen tek üyelik 
çeşidi ise spor salonlarına üyelik. 2009’dan 
2013’e gelindiğinde spor salonuna üyelik 
oranı %9’dan %11’e çıkmış.  Bu salonlar 
da genellikle özel sektör yönetiminde, 
üyelik konusunda oldukça esnek ve tüketici 

Tolga Şenel
Sporlab Kurucusu
tolga@sporlab.net

taleplerine hızlı cevap veren salonlar.
Bizdeki veriler ise spor kartı ve il 

spor merkezleri gibi yeni oluşumların da 
etkisiyle kağıt üzerinde kulüp ve lisanslı 
sporcu sayısında çok hızlı artışlar olduğunu 
gösteriyor. Ancak Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2007 tarihli raporu2 bize 
bu konuda daha net bir fikir verebilir. 
Rapora göre, 2007 yılında son bir ayda 
hiçbir sportif faaliyete katılmamış 15 yaş 
üstü kişilerin nüfusa oranı %76.9 olarak 
açıklanmış. Nüfusun %23,1’i son 1 ayda 
spor yapmış. 2007 yılının nüfus verileri 
ile oranlandığında ise bu rakam 15+ yaş 
kategorisinde yaklaşık 12 milyon kişiye 
tekabül ediyor. Bu veri dışında elimizde 
detaylı bir spora katılım anketi yok 
maalesef.  

Teknolojik Gelişmeler
21. Yüz Yıl artık kesin tarihlerin, 

sıkı kuralların, ağır tüzüklerin, divan 
kurullarının dönemi değil. Tek başınıza 
koşup, derecenizi bir ‘aplikasyon’ 
ile ölçebilir ve global bir ağda 
paylaşabilirsiniz. Tek başınıza spor 
yapmaktan hoşlanmıyorsanız haberleşmek 
için sosyal medyayı kullanabilir, bir 
gruba üye olabilir veya kendiniz bir grup 
oluşturabilirsiniz. Kulüplerin zorlu giriş 
koşullarına ve size uymayan saatlere bağlı 
olmak zorunda değilsiniz. Performanısınızı 
başka ülkelerdeki koşucularla veya kendi 
geçmişinizle de karşılaştırabilirsiniz. 
Dünyaca ünlü koşucuların tavsiyelerine 
ulaşmak da artık çok kolay ve koşullar 
esnek yapılar için çok uygun hale getirilmiş 
durumda. 

Esnek Yapılanmalar
Ülkemizde de esnek yapılanmalara 

ilgi hızla artıyor. Adım Adım oluşumu 
bunlara güzel bir örnek. 5.000’in üzerinde 
üye sayısına altı yıl gibi kısa bir sürede 
ulaştılar ve çeşitli vakıflar için toplamda 
6.100.000TL bağış toplanmasına aracılık 
ettiler.

Büyük şehirlerde koşu/bisiklet grupları 
çok hızlı gelişiyor. İstrunbul, Perşembe 
Akşamı Bisikletçileri, Karga vb. yüzlerce 
grubun binlerce üyesi var, tüzel kişilikleri 
yok ve kimseye bağlı değiller.

Sadece bireysel sporlar değil, geleneksel 
yapının dışında neredeyse her branşta 
gruplar, ligler ve etkinlikler düzenleniyor. 
Hatta geleneksel sistemin dışladığı bazı 
disiplin ve branşlarda bu yapının dışında 
kalmak bir zorunluluk. 

Özel Sektör
Spor yapmak isteyen kişilerin farklı 

deneyim ihtiyaçlarını karşılamak 
için özel sektör de pazardaki boşluğu 
görerek alternatifler oluşturmaya başladı. 
Farklı ihityaçlara uygun etkinlik ve 
organizasyonlar ortaya çıktı ve bu yapılar 

hızla yayılmakta. RakipBul Halı Saha Ligi 
istedikleri zaman maç yapmak isteyen, 
rakip bulmakta ve organizasyon konusunda 
zorlanan kişilerin taleplerine cevap vererek 
oniki ile yayıldı ve 7.000’in üzerinde 
takıma sahip, 50.000’e yakın kişinin 
futbol oynadığı bir topluluk haline geldi. 
Corporate Games de 6000 civarındaki 
katılımcı sayısı ile yıllardır Türkiye’nin en 
yüksek katılımlı, çok branşlı amatör spor 
organizasyonlarından bir tanesi durumunda.

Bu yıl ilk defa Antalya’da düzenlenecek 
Iron Man yarışının da daha ilk yılında 
Türkiye’nin en yüksek katılımlı triatlon 
organizasyonu olması bekleniyor. Tüm 
bu organizasyonlar ekonomik anlamda 
kâr eden, kamuya mali yükü sıfıra yakın, 
vergi ödeyen girişimler. Özel sektörün 
organizasyon desteği, spor grupları 
ve bireysel katılımlar ile büyüyen 
Runtalya, İznik Ultra Maratonu, Colour 
Run, Bozcaada Yarı Maratonu gibi 
sayabileceğimiz daha pek çok örnek var. 

Sadece bireysel sporlar değil takım 
sporlarında da piramidin dışında 
hayat var. Büyük şehirlerin neredeyse 
tamamında futbol ve basketbolda ligler 
ve organizasyonlar düzenlenmekte. 
Mevcut yapının içinde yer almadan kendi 
kurallarını koyarak organize edilen bu 
liglerin katılımcı sayıları da her geçen yıl 
artıyor. 

Sonuç
Bireyler artık federasyonların veya 

kulüplerin oluşturdukları yapıya uyum 
sağlayan değil, kendi istek ve şartlarına 
uygun etkinlikler istiyorlar. Tüm sektörlerde 
olduğu gibi spor sektöründe de her ihtiyaca 
tek çözüm devri kapanmış durumda. 
Tüketiciler artık zorlama değil esnek 
ve kişiselleştirilebilen deneyimler talep 
ediyorlar. Sporun bütün paydaşları da bunu 
görerek hareket etmeliler. Özellikle sporun 
düzenleyici kurumlarının hiyerarşik piramit 
yapısı üzerindeki yerlerini sağlamlaştırmak 
yerine, bir ekosisteme liderlik etmeye 
başlamaları gerekmekte.

Bu gelişmeler spordaki tüm kurumların 
orta/uzun vadeli stratejilerinde dikkate 
almaları gereken bir eğilimi işaret ediyor. 
Özellikle devletin bu konuda çok iyi 
analiz yapması lazım. Kulüpler kanunu 
ve federasyon yapılanmaları gibi konular 
tartışılırken sporun sadece geleneksel 
yapılanması değil, tabanın ihtiyaçları 
da düşünülmeli. Örneğin profesyonel 
kulüplerde finansal denetimi sağlamak için 
kurallar getirilirken bunun tüm kulüpler için 
geçerli olması insanların kulüp yapılarından 
daha da uzaklaşmalarına neden olacaktır.

Referanslar
1  Eurobarometer Sport and Physical 

Activity Report (Mart 2014)
2  Türkiye İstatistik Kurumu Spor 

İstatistikleri Raporu (2007)
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Spor Çalışmaları Merkezi’nin 
her yıl Kasım ayı başında 
düzenlediği Spor Hukuku 
ve Yönetimi ve Spor İletişimi 
sertifika programlarına giriş 
ve burs sınavları bu sene 9 
Kasım Pazar günü yapıldı. 167 
katılımcının dahil olduğu bu 
sınav sonucunda iki programda 
toplam 30 kişiye burs imkanı 
sağlandı. İki sınavda da ilk üç 
%100, 4.-8. Arası %50 ve 9.-15. 
Arasında yer alan katılımcılara 
%20 burs imkanı sağlandı. 26 
Kasım’da sona erecek kayıt 
sürecinin ardından dersler 29 
Kasım Cumartesi günü
başlayacak. 

Sertifika Programlarında 
Burs Sınavları Düzenlendi

Editör: Emir Güney

Tasarım: Birsen Duyar Akdemir

Katkıda bulunanlar: Tolga Şenel

Adres: Kadir Has Üniversitesi

Spor Çalışmaları Merkezi, Fatih, İstanbul

Telefon: 0212 533 65 32—1483

Email: scm@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi Aylık Haber Bülteni

Aşağıda sınavlarımızda ilk üçe girmiş ve %100 burs kazanmış 
katılımcıların isimlerini görebilirsiniz. 

Spor İletişimi Programı Sınavı 

1. Erdem Doğan

2. Rıza Can Doğan

3. Baran Güven

Spor Hukuku ve Yönetimi Sınavı

1. Berkey Aydın

2. Polat Güngör

3. Mertcan İpek


