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FUTBOLDA  
DİSİPLİN SÜREÇLERİ ve  
KARAR MEKANİZMALARI

FUTBOLDA  
DİSİPLİN SÜREÇLERİ ve  
KARAR MEKANİZMALARI

8 - 9 Mart 2014
Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü, Cibali Salonu

ETKİNLİK PROGRAMI:

8 Mart Cumartesi
10:00 - 11:50 UEFA’da Disiplin ve Tahkim Süreçleri - Pedro Tomas Marquez

11:50 - 12:10 Kokteyl
12:10 - 14:00 UEFA Disiplin Yönetmeliği ve Örnek Olay Analizi - Emilio Garcia 

Silvero

9 Mart Pazar
10:00 - 11:50 FIFA’da Disiplin ve Süreçler - Omar Ongaro

11:50 - 12:10 Kokteyl
12:10 - 14:00 Futbol ve Politika - James Dorsey

Spor Çalışmaları Merkezi’nin 
2013-2014 akademik yılındaki ilk 
uluslararası etkinliği olacak olan 
“Futbolda Disiplin Süreçleri ve 
Karar Mekanizmaları” konferansı 
8-9 Mart tarihlerinde Kadir Has 
Üniversitesi Kadir Has Kampüsü’nde 
gerçekleşecek.

Futbolda Disiplin Süreçleri ve Karar 
Mekanizmaları Konferansı’na katılım 
ücretsizdir. Etkinliğe kayıt olmak için tek 
yapılması gereken aşağıdaki çevrimiçi 
formun doldurulmasıdır. 

Kayıt Formu: http://activity.khas.edu.tr/
scmkayit/ 
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Spor Çalışmaları Merkezi’nin 2014 
yılındaki ilk uluslararası konferansı 
olan “Futbolda Disiplin Süreçleri ve 
Karar Mekanizmaları” konferansı, 
8-9 Mart 2014 tarihlerinde Kadir Has 
Üniversitesi Kadir Has Kampüsü’nde 
gerçekleşecek. Katılımcı sayısının 
250 kişi ile sınırlı olacağı bu etkinliğe 
spor sektöründe çalışan herkes 
davetli. Özellikle spor hukuku, spor 
yönetimi ve spor iletişimi alanlarında 
çalışan akademisyen, pratisyen ve 
bu alanlarda eğitim gören lisans ve 
lisansüstü düzeydeki öğrencilerin 
büyük ilgi göstermesi bekleniyor. 

Konferansın esas amacı, UEFA ve 
FIFA’nın yapı ve işleyişi üzerinden 
güncel yasa ve yönetmelikleri 
incelemek ve ilgili prosedürlerin 
uygulanışına dair ilk elden bilgiler elde 
etmek olacak. Programın ilk gününde 
UEFA Tahkim Kurulu Başkanı Pedro 
Tomas Marquez ve UEFA Disiplin ve 
Dürüstlük Birimi Başkanı Emilio Garcia 
Silvero katılımcılara UEFA’nın yapı 
ve işleyişini örnek davalar üzerinden 
anlatacaklar.

Programın ikinci gününde ise 
FIFA Oyuncu Statüleri ve Transferleri 
Departmanı Başkanı Omar Ongaro ve 
Orta Doğu Uzmanı Uluslararası Spor 
Gazetecisi James Dorsey konuğumuz 
olacaklar. Omar Ongaro FIFA’nın genel 
anlamda yapı ve işleyişinin yanı sıra 
başında olduğu departmanın futbol 
transfer piyasasını nasıl regüle ettiğini 
anlatacak. Son konuşmacı olarak 
sahne alacak olan Dorsey ise bir 
uluslararası spor gazetecisi gözünden 
futbol ve siyasetin ilişkisini gözler 
önüne serecek. 

Çok faydalı geçeceğini ümit 
ettiğimiz bu konferansa özellikle spor 
sektöründen konuyla ilgilenen herkesi 
bekliyoruz. Konferansa kayıt olmak 
için yalnızca bir dakikanızı ayırıp 
http://scm.khas.edu.tr  adresindeki 
ilgili kayıt formunu doldurmanız 
yeterli olacaktır. Güncel gelişmeler 
ve diğer etkinliklerimizden haberdar 
olmak için websitemizi ve sosyal 
medya hesaplarımızı takip etmeye 
devam edin. 

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

A
vrupa Futbol 
Federasyonları Birliği 
(UEFA) Tahkim Kurulu 
Başkanı Pedro Tomas 
Marquez, UEFA Disiplin 

ve Dürüstlük Birimi Başkanı 
Emilio Garcia Silvero, Uluslararası 
Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 
Oyuncu Statüleri ve Transferleri 
Departmanı Başkanı Omar Ongaro 
ve Uluslararası Spor Gazetecisi 
James Dorsey’nin katılacağı 
konferans dört oturumdan 
oluşacak. 

8 Mart Cumartesi günü saat 
10.00’da açılış konuşmalarının 
ardından başlayacak ilk oturumda 
Pedro Tomas, UEFA’nın idari 
ve hukuki yapılanmasının yanı 
sıra hukuk kurullarının yapı ve 
işleyişlerini de anlatacak. Marquez 
UEFA nezdinde bir kulübe veya 
sporcuya herhangi bir disiplin 
cezasının verilmesi için hangi 
aşamalardan geçildiğini adım adım 
katılımcılarla paylaşacak. 

Tomas’ın sunumunun ardından 
saat 12.10’da başlayacak olan ikinci 
oturumda ise Emilio Garcia 2013 
yılında revize edilen UEFA Disiplin 
Talimatı’nda yapılan değişiklikleri 
yorumlayacak ve örnek olay 
analizleri üzerinden bu talimatın 

işleyişini değerlendirecek.
Konferansın ikinci gününün ilk 

oturumunda Omar Ongaro FIFA’nın 
idari ve hukuki yapılanmasının 
yanı sıra başkanlığını yaptığı 
Oyuncu Statüleri ve Transferleri 
Departmanı’nın yapısını ve işleyişini 
de katılımcılarla paylaşacak. 

İkinci günün ve konferansın son 
oturumunda ise Orta Doğu uzmanı 
uluslararası spor yazarı James 
Dorsey futbol ve politika ilişkisini 
inceleyecek ve özellikle Orta Doğu 
siyasetinin futbol ile ilişkisini gözler 
önüne serecek. 

Futbolda Disiplin Süreçleri ve 
Karar Mekanizmaları Konferansı’na 
katılım ücretsizdir. Etkinliğe kayıt 
olmak için tek yapılması gereken 
aşağıdaki çevrimiçi formun 
doldurulmasıdır. 

Kayıt Formu: http://activity.khas.edu.
tr/scmkayit/ 

Gelişmeler ve duyurular için 
websitemizi ve sosyal medya 
adreslerimizi takip etmeye devam 
edin.
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Son Yarış: Spor Öyküleri
Yazar: İshak Reyna, Şubat 2014

Türkiye’de Spor Fanatizmi 
ve Medya İlişkisi

 

Ahmet Talimciler, Şubat 2014
 (Güncellenmiş 2. Baskı)

Spor gazetelerinin tekstlerinin 
analiz edilmesi sosyal bir 
analizdir. Biz bu metinler 

aracılığıyla söylemin olanaklı 
bir dünyaya işaret etmekte 
olan yanını ortaya koyabiliriz. 
Futbol alanında zihinsel anlam 
haritalarımızın oluşturulmasında 
gazetelerdeki futbol sayfaları, 
televizyonlardaki futbol programları 
ve futbol gazetecileri aracı bir rol 
oynamaktadır. Bu yayın organları 
yaptıkları yayınlarla taraftarı olunan 
takımla ilgili zihinlerde var olan 
şemaların gelişmesinde ve yeni 
şemaların oluşmasında rol oynarken, 
medyanın ikili karşıtlıklar üzerine 
kurulu olan dili içinde bizim takım 
ve rakip takım imgesini kurgular ve 
farklılıkları keskinleştirmek suretiyle 
gerilimin artmasını sağlarlar. 
Çalışmada, işte bu fanatik dilin 
nasıl kurgulandığı, hangi öğeleri 
içinde barındırarak ideolojiyi 
yeniden üretmekte olduğu şiddet-
milliyetçilik-cinsiyetçilik ve argo 
ifadeler içeren söylemlerden örnekler 
gösterilmeye çalışılacaktır. (Tanıtım 
Bülteninden)

Son Yarış sporun farklı 
yönlerini edebiyatla 
harmanlayan hikâyeleri 

bir araya getiriyor. Yerli ve 
yabancı edebiyatın önemli 
isimlerini spor teması 
etrafında bir araya getiren bu 
derleme, sporun edebiyatla 
nasıl buluştuğunu göstermekle 
kalmıyor, aynı zamanda 
sporun farklı kültürlerdeki 
anlamını görmemize de 
yardımcı oluyor. 

Son Yarış’ta, kâh son 
maçına çıkan bir boksörün 
çaresizliğine, kâh centilmenliği 
yüzünden spor kariyerine 
devam edemeyen bir 
futbolcunun hazin öyküsüne, 
kâh tesadüfen yolu bir futbol 
maçına düşen kahramanın 
şahit olduğu beklenmedik 
seyirci profillerine tanık 
olacaksınız. (Tanıtım 
Bülteninden)

Kitap Tanıtımları Konferans 
Duyuruları

Konferans Adı: EASM 2014 
Konferansı

Yer: Coventry, İngiltere 

Tarih: 9-12 Eylül 2014 

Özet Gönderimi: 10 Nisan 2014 

Website: www.easm2014.com

Konferans Adı: Uluslararası 
Toplumsal Cinsiyet ve Spor 
Sempozyumu

Yer: Ankara, Türkiye

Tarih: 1 Haziran 2014 

Özet Gönderimi: 1 Mayıs 2014

Website: www.iapesgw2014.
hacettepe.edu.tr 

Konferans Adı: LCBR 
European Marketing 
Conference 2014

Yer: Münih, Almanya 

Tarih: 7-8 Ağustos 2014 

Özet Gönderimi: 5 Nisan 2014

Website: http://www.
european-marketing-
conference.com/  

Konferans Adı: Tackling 
Doping in Sport

Yer: Londra, İngiltere

Tarih: 19-20 Mart 2014

Özet Gönderimi: -

Website: http://www.
cecileparkconferences.com/
tackling-doping-sport-2014 
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Yorum

SPOR HUKUKÇUSU KİMDİR?

Spor Hukuku
Son yıllarda, spor endüstrisinin 

hızlı gelişimine paralel olarak spor 
hukukunun varlığına, hatta kendi 
kendini düzenleyen bir sistem1 oluşuna 
alıştık. Sportif ihtilafların çözümünde 
ise başvurulacak kuralların çokluğu, 
ulusal ve uluslarüstü hukukun yan yana 
bulunarak evrensel nitelik taşıması, 
spor hukukunun en belirgin özellikleri 
arasında.

Spor hukukunun, spora ilişkin 
oldukça fazla kural ihtiva etmesi, 
ortaya çıkan ihtilaflara en çabuk şekilde 
hukuki çözüm bulması ve alınan 
kararların yerel ve uluslararası özellik 
taşıması, bu alanın kendi yapısını 
düzenlemesi ile de disiplinlerüstü bir 
uygulama alanı olduğunu açıkça ortaya 
koymakta.

Spor Hukukçusu  
Spor hukukunun ardından 

hayatımıza giren yeni bir kavram 
ise; “spor hukuku uzmanlığı”. Spor 
hukukunun varlığı ve yaşayışıyla 
ilgili algı netleşmek üzereyse de; spor 
hukuku uygulanışı ve uygulayıcıları 
ile ilgili görüş açımız net değil.  
Her yeni sportif ihtilaf ve krizde, 
hukuki neticelendirmenin yanında, 
kamuoyunun yorum ve çözüm 
beklentilerini karşılayacak olan spor 
hukuku uygulayıcılarının eksikliği her 
gün hissedilmekte.

Ancak, tüm gelişmelerde, hukukçu 
olsun olmasın, sektörde yerini almış 
birçok kimseyi televizyonlarda 
değerlendirmeler, yorumlar ve çözüm 
senaryolarını art arda sıralarken 
görüyoruz.

Aysu Melis Bağlan
Avukat

aysumelis@gmail.com

Ülkemizde, spor hukuku eğitimi 
henüz uluslararası standartlarda 
yürütülemediğinden; spor 
hukukçularının yetişebilmesi kişisel 
çabalara, bazı bilim insanlarının 
özel teşviklerine ve yavaş yavaş 
çeşitlenmeye başlayan sertifika 
programlarına bağlı olarak 
gerçekleşiyor. Nitekim, sayısı oldukça 
az olan yüksek lisans programları da 
her eğitim-öğretim yılında aynı oranda 
devam ve istikrar bulamamaktalar. Bu 
sonuç, bu spesifik alanın, hukuk bilimi 
nazarında ekol olabilmesini, alanın 
gelişme hızına oranla oldukça yavaş 
kalmasına sebep oluyor.

Spor Hukukçularının Özellikleri 
Spor sektöründe güven ilişkisinin 

giderek zayıfladığı günlerde, 
hukukçulara karşı yaklaşımın 
değişkenlik göstermemesi, hukuk 
biliminin de özü itibariyle ilk hedef 
olmalıdır. Bu sebeple, her şeyden önce 
spor hukukçusu tarafsız olmalıdır. 
Başka bir deyişle, “spor hukukçusu”, 
bir sportif ihtilafla ilgili ve/veya 
spor hukukuna genel bakışında (hele 
de televizyondan spor kamuoyuna 
ulaştırabildiği açıklamalarında), 
bir takımın çatısından, taraftar 
duygularından ve de herhangi bir 
takımla olan görevsel bağlarından 
sıyrılarak yorum yapabilmelidir. 

Tarafsız, olayı aydınlatma gayesi 
güden ve söz konusu sportif ihtilafla 
ilgili o ana kadar bilgisi olmayanları 
da aydınlatmasını beklediğimiz “spor 
hukuku uzmanları”nın bu konuda 
yeterli çabayı sarf etmediklerini sıkça 
seyrediyoruz. Yine televizyonlardan 
tanıklık ettiğimiz üzere, kullanabiliyor 
oldukları “spor hukuku uzmanı” 
sıfatlarını, spor sektöründe başlarından 
geçenleri, sektörden önemli isimlerle 
olan ilişkilerini ve yine kendilerini 
yakın hissettikleri takımla ilgili 
şikayetlerini arz etme müessesesi olarak 
değerlendirdiklerini görmekteyiz.

Bunun yerine, hukuki ihtilafı, 
tereddüte yer bırakmayacak şekilde, 
açıkça ortaya koyan, toplumun her 
kesiminden insanın algılayabileceği 
şekilde izah edebilen hukukçulara 
özellikle spor hukukunun açıklanması 
ve uygulanmasında ihtiyaç vardır.

Tartışılanları anlıyor muyuz; 
anlamış gibi mi yapıyoruz?

Ülkemiz toplumsal özellikleri ve 
sosyal kodları uyarınca spora ve özellikle 
futbola düşkünlüğümüz konusunu 
tartışmaya dahi gerek yok. Böylesi ilgi 
odağı olan ve milyonların anlama çabası 
içinde olduğu sportif ihtilafların sadece 
konuşulmuş olmak için konuşulması, 
bilimden uzak ve popüler insanlar eliyle 
gündemin sıcak tutulması çabaları 
neticesinde günden güne kalitede, 
anlaşılma gücünde kayıplara sebebiyet 
vermesi, yine spor hukuku biliminin 
önüne geçmekte. Hukuki ihtilafın izahı 
magazine dayalı olarak yapıldıkça; 
gelinen aşama, çözüm yolları ve hukuki 
sonuçlara ilişkin anlam kargaşasının 
ortadan kalkması ise imkansız.

Bu bağlamda, hukukun bir 
bütün olduğu unutulmadan; “spor 
hukukçu”larının sportif ihtilafın öncesi 
ve/veya sonrasında meydana gelebilecek 
çeşitli adli vakaların anlatımını da en 
doğru ve en hukuka uygun şekilde 
yapabiliyor olmaları beklenmektedir. 
Zira, aralarında önemli fark olan 
hukuki terimlerin yanlışlıkla yahut 
önemsenmeyerek yersiz kullanımları, 
takip edenlerin hukuk algısını tümden 
olumsuz etkileyecektir.

Sonuç
Evrensel düzeyde içtihat 

oluşturma ve uygulamanın 
güvenilir, tarafsız yürütülmesinin 
sağlanması; ancak hukukçular eli 
ile gerçekleştirilebilecektir. Var olan 
yasaların, spor hukukuna, oyun 
kurallarına ve spor ruhuna uygun hale 
getirilmesi için de; spor hukukunun 
uluslararası özelliğini ülkemizde hayata 
geçirebilecek olanlar yine hukukçulardır. 

Spor dalı ne olursa olsun, evrensel 
yasal düzenlemelere, talimat ve statülere 
hatta oyun kurallarına hakim olunduğu 
takdirde spor hukuku uzmanlığının çok 
daha anlamlı hale gelecek oluşu bir 
sır değil. Uluslararası spor kuruluş ve 
örgütlerince kabul edilen yabancı diller 
vasıtasıyla, yurtdışı gelişmelerinin takip 
edilmesi ve spor hukuku uzmanlarının 
bu bilime uluslararası normlarla 
desteklenmiş bilimsel eserler bırakmaları 
ile hem bilimsel boşluk kapanacak hem 
de bilimsel referans ve kalite artacaktır. 
1 WIEVEG Klaus, Spor Hukukunun Büyüsü, Almanya, 2007, s. 4.
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AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ SPOR 
DESTEKLERİ PROGRAMI’NI KAMUOYUNA 

DUYURDU

Avrupa Birliği’nin eğitim destek fonu olan 
Erasmus+ Fonu 2015 yılından itibaren 
Spor Destek fonu vermeye başlıyor. 
19 Şubat 2014 Çarşamba günü Taksim 
The Marmara Otel’de yapılan lansman 
toplantısı yapılan bu projenin 2015 
fonları için son başvuru tarihleri 14 Mart 
2014 ve 15 Mayıs 2014. 

34 Ülkenin dâhil olduğu bu projenin 
Türkiye koordinatörlüğünü T.C. Avrupa 
Birliği Bakanlığı’na bağlı Ulusal Ajans 
(www.ua.gov.tr) yapıyor. 
Detaylı bilgi: http://ec.europa.eu/sport/
opportunities/sport_funding/index_
en.htm

Spor Hukuku ve Yönetimi 
Sertifika Programı 
kapsamında 5 Nisan 

2014 Cumartesi günü Kadir 
Has Üniversitesi Kadir Has 

Uluslararası Konferanslarımız 2014 
Nisan Ayında Da Devam Edecek

Editör: Emir Güney

Tasarım: Birsen Duyar Akdemir

Merkez Asistanı: Rüveyda  Akın

Katkıda Bulunanlar: Aysu Melis Bağlan 
 
Adres: Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü

Spor Çalışmaları Merkezi, Cibali-Fatih, 34083 İstanbul

Telefon: 0212 533 65 32—1483

Email: scm@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi Aylık Haber Bülteni

Spor Hukuku ve Yönetimi 
Sertifika Programı 
kapsamında 5 Nisan 
Cumartesi günü Sean 
Hamil (Londra Üniversitesi 
Birkbeck Yönetim 
Yüksekokulu Spor 
İşletmeleri Araştırma 
Merkezi Müdürü) ve Yard. 
Doç. Dr. Borja Garcia Garcia 
(Loughborough Üniversitesi, 
Spor Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi) Kadir Has 
Üniversitesi’nde eğitimler 
verecekler.

“

“

Kampüsü’nde ders verecek 
olan Sean Hamil ve Borja 
Garcia Garcia, ‘İngiltere ve 
Avrupa Birliği’nde Futbolun 
Yönetişimi’ konusunu 
katılımcılarla paylaşacaklar. 

Londra Üniversitesi 
Birkbeck Yönetim 
Yüksekokulu Spor 
İşletmeleri Araştırma 
Merkezi (Sports Business 
Research Centre) 
Müdürü Sean Hamil, 
İngiltere’de futbolun idari 
yapılanması ve yönetişimi 
üzerine sunumunu 
gerçekleştirecek.

Loughborough 
Üniversitesi 
(Loughborough, İngiltere) Spor 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Yard. Doç. Dr. Borja Garcia Garcia ise 

Avrupa Birliği’nin spora 
ve spor yönetimine 
bakışı ve Avrupa 
sporunda iyi yönetişim 
konularında sunumunu 
gerçekleştirecek. Spor 
Çalışmaları Merkezi’nin 
2013-2014 akademik 
yılındaki ikinci uluslararası 
konferası olacak bu 
etkinliğe katılım ücretsiz 
olup, 10 Mart 2014 
tarihinden itibaren 
websitemizde açılacak olan 
Çevrimiçi Kayıt Formu’nu 
dolduran herkes bu 
etkinliğe katılabilecek.

Gelişmeler ve duyurular 
için websitemizi ve sosyal 
medya adreslerimizi takip 

etmeye devam edin. 

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

Yard. Doç. Dr. Borja Garcia 
Loughborough University, Spor 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Sean Hamil  
University of London, Birkbeck 
College, Sports Business Centre 

Direktörü


