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Editörün Köşesi
Spor Çalışmaları 
Merkezi UEFA 
Futbol Hukuku 
Programı’nın 
eğitim ortağı 
olarak UEFA ile 
anlaşma imzaladı. 
Programın 
ilk modülü 
Ekim 2015’te 
düzenlenecek.

Kadir Has Üniversitesi Spor 
Çalışmaları Merkezi bir ilke daha 
imza atarak UEFA’nın bu sene ilkini 
düzenleyeceği uluslararası UEFA 
Futbol Hukuku Programı’nın lider 
akademik ortağı oldu. UEFA’nın 
üç akademik ortak ile birlikte 
düzenleyeceği bu program dört 
modülden oluşacak. Her iki yılda 
bir yapılacak programın ilki Ekim 
2015’te Kadir Has Üniversitesi’nde 
düzenlenecek “Futbol Hukukuna Giriş” 
modülü ile başlayacak. 

Programın UEFA dışındaki diğer 
ortakları ise İtalya’dan Padova 
Üniversitesi ve İspanya’dan Rey 
Juan Carlos Üniversitesi olacak. 20 
kişilik kontenjanı bulunan programda 
öğrenciler Kadir Has Üniversitesi’nde 
alacakları eğitimin ardından 
ikinci modül olan “FIFA Transfer 
Uygulamaları” için Ocak 2016’da 
Padova Üniversitesi’ne geçecekler. 
Üçüncü modül olan “Diğer Futbol Kural 
ve Yönetmelikleri” ise Nisan 2016’da 
Rey Juan Carlos Üniversitesi’nde 
düzenlenecek. Katılımcılar programın 
son eğitimi olan “CAS Sistemi ve 
Prosedürleri” modülü için İsviçre 
Nyon’da bulunan UEFA Merkezi’ne 

gidecekler ve başarılı olanlara 
sertifikaları burada yapılacak törenle 
takdim edilecek. 

Avrupa çapında birçok saygın 
akademisyen, avukat, ve spor yönetimi 
profesyonelinin eğitmen olarak 
görev alacağı UEFA Futbol Hukuku 
Programı, UEFA’nın uluslararası alanda 
düzenlediği ilk spor hukuku eğitim 
programı konumunda. UEFA Genel 
Sekreteri Gianni Infantino’ya göre bu 
program sayesinde futbol hukuku 
alanında uluslararası düzeyde uzman 
isimler yetiştirilebilecek. 

Programın Kadir Has Üniversitesi 
Seminer Direktörlüğü görevini 
Spor Çalışmaları Merkezi Kurucu 
Üyelerinden ve UEFA Tahkim Kurulu 
Üyesi Dr. Levent Bıçakcı üstlenmiştir. 
Programın Lokal Koordinatörü ise 
Merkez Müdürü Emir Güney olacaktır. 

UEFA Futbol Hukuku Programı 
hakkında daha fazla bilgi almak 
için aşağıdaki iletişim bilgileri veya 
sosyal medya adreslerinden bize 
ulaşabilirsiniz.

2014/2015 akademik yılında Spor 
Çalışmaları Merkezi’nin onuncu yılını 
kutluyoruz. Geride kalan on sene 
içerisinde 1,000’e yakın mezun verdik 
ve yüzden fazla alanında uzman 
eğitmen programlarımızda eğitim verdi. 
Mezunlarımızın birçoğu spor hukuku 
alanında avukatlık, spor kulüplerinde 
ve spor federasyonlarında hukuki 
danışmanlık veya hukuk kurulu üyeliği, 
spor kulüplerinde spor yöneticiliği 
yapmakta veya spor medyasında 
çeşitli görevlerde çalışmaktalar. 
Spor Çalışmaları Merkezi olarak 
mezunlarımıza bu alanlarda çalışmaları 
için destek ve aracı olduk, olmaya da 
devam edeceğiz.

 Mezunlarımız ve eğitmenlerimizle 
oluşturduğumuz bu güçlü network 
ağı UEFA’nın da dikkatini çekti ve 
2014 sonu itibarıyla bize çok cazip bir 
ortaklık teklifiyle geldiler. Kısa süren 
müzakerelerin ardından da Kadir Has 
Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi 
Ekim 2015’te ilk defa düzenlenecek 
olan ‘UEFA Futbol Hukuku Programı’nın 
akademik ortağı oldu.

 UEFA’nın düzenleyeceği uluslararası 
bir eğitim programının ortağı olmak 
gurur verici. Bu gururu geride 
bıraktığımız on senede programlarımıza 
destek veren tüm eğitmenlerimiz 
ve tüm mezunlarımızla paylaşmak 
ise bize daha büyük bir mutluluk 
veriyor. Daha detaylı bilgi için bültenin 
anasayfasındaki haberi okuyabilir veya 
websitemizde bulunan UEFA Futbol 
Hukuku Programı sayfasını ziyaret 
edebilirsiniz.

 UEFA ile yaptığımız anlaşmanın 
yanı sıra Nisan 2015’te bir ilke 
daha imza attık ve uzun süredir 
planladığımız SÇM Seminer Serisi’ni 
hayata geçirdik. 28 Nisan’da Av. 
Kemal Kapulluoğlu’nun konuşmacı 
olarak katıldığı ilk seminerde tartışma 
konumuz futbolcuların transferleri 
ve sözleşmelerinde dikkat edilmesi 
gereken hususlardı. Seminer serimize 
önümüzdeki aylarda da devam 
edeceğiz. 

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
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Spor Pazarlaması 
Metin Argan & Hakan Katırcı 

(Mart, 2015 - 3. Baskı)

Spor pazarlaması ülkemiz 
açısından yeni bir alandır. 
Ancak, spor pazarlaması 

ile ilgili şirketlerin kurulması, 
araştırma şirketlerinin spor ile 
ilgili çalışmalara başlaması, büyük 
spor kulüplerinin şirketleşmeye 
çalışmaları ve lisanslı spor 
ürünlerine verilen önemin 
artması sonucunda bir gelişme 
yaşandığı açıktır. Bilimselliğe 
ve profesyonel bakış açısına 
dayanan ve en kaliteli ürünleri 
hedef kitleye sunmak adına 
Türk sporuna hizmet edecek 
elemanların yetişmesine katkıda 
bulunacağına inandığımız 
bu kitapta; spor endüstrisi 
ve pazarlaması, pazarlama 
yönetimi ve araştırması, tüketici 
davranışları, spor ürünlerinin 
nitelikleri, fiyatlandırma ve 
dağıtım, tutundurma ve spor 
sponsorluğu konuları detaylarıyla 
işlenmiştir. Çalışmanın yukarıda 
da bahsedildiği üzere Türk 
sporuna katkı sağlayacağı ümidini 
taşıyoruz. (Tanıtım Bülteninden)

Çalışmamızın konusunu 
profesyonel futbolcu 
sözleşmesinden doğan 

uyuşmazlıkların çözümündeki 
yargı yolu teşkil etmektedir. 
Bu çalışmamızda, üç 
bölüme yer verilmiştir. İlk 
bölümde, temel kavramlara 
değinilmiştir. İkinci bölümde 
tarihsel dönem içinde 
profesyonel futbolcu 
sözleşmesinden doğan 
uyuşmazlığın çözüm süreci 
ele alınmıştır. Son bölümde 
ise, yasal değişiklikler 
ışığında, Yargıtay kararlarına 
yer verilmiştir. 
(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımları Konferans 
Duyuruları

Etkinlik Adı: 6th International 
Conference on Sport and 
Society
Yer: Toronto, Kanada
Tarih: 30-31 Temmuz 2015
Özet Gönderimi: 14 Mayıs 
2015
Website: http://
sportandsociety.com/the-
conference 

Konferans Adı: IHSPES 
Congress
Yer: Split, Hırvatistan
Tarih: 18-22 Ağustos 2015
Özet Gönderimi: 15 Mayıs 
2015
Website: http://www.
ishpes2015.com/ 

Konferans Adı: British 
Society of Sports History 
Conference 2015
Yer: Swansea, İngiltere 
Tarih: 2-4 Eylül 2015
Özet Gönderimi: 30 Mayıs 
2015
Website: http://www.
sportinhistory.org/ 

Konferans Adı: NEPCA 
Sports and Popular Culture 
Conference
Yer: New Hampshire, ABD
Tarih: 29-30 Ekim 2015
Özet Gönderimi: 15 Haziran 
2015
Website: https://nepca.
wordpress.com/ 

Profesyonel Futbolcu 
Sözleşmesinden Doğan 

Uyuşmazlıkların  
Çözümünde Yargı Yolu  

Peyman Hürmüz, (Mart, 2015)
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UEFA Futbol Hukuku Programı Kadir Has’ta Düzenlenecek
Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları 

Merkezi geçtiğimiz ay içerisinde Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği (UEFA) ile bir eğitim ortaklığı 
anlaşmasına imza attı. ‘UEFA Futbol Hukuku 
Programı’ ismiyle düzenlenecek olan bu eğitim 
programı Ekim 2015’te başlayacak. Kadir Has 
Üniversitesi’nin ‘lider akademik ortak’ statüsünde 
olacağı programdaki diğer ortaklar ise İtalya’dan 
Padova Üniversitesi ve İspanya’dan Rey Juan 
Carlos Üniversitesi olacak.  
Son yirmi yılda hızlı bir büyüme içerisinde olan 
futbol sektöründe bu büyümeye paralel olarak 
açılan davalar ve hukuki uyuşmazlıkların da sayısı 
bir hayli artmış durumda. Spor Çalışmaları Merkezi 
Kurucu Üyesi ve UEFA Tahkim Kurulu Üyesi Dr. 
Levent Bıçakcı ile UEFA Futbol Hukuku Programı 
hakkında konuştuk.

Emir Güney: Avrupa Futbol Federasyonları 
Birliği (UEFA) “UEFA Futbol Hukuku Programı” 
adıyla bir eğitim programı gerçekleştireceğini 
duyurdu. Kadir Has Üniversitesi de bu 
uluslararası programın üç ortak üniversitesinden 
biri olacak. Sizce UEFA neden böyle bir programa 
ihtiyaç duydu? 

Dr. Levent Bıçakcı: UEFA bir süredir 
uluslararası futbol alanında açılan dava sayılarının 
artış hızından ciddi şekilde endişe duymaktaydı. 
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Birimi’nin kulüplere 
ve federasyonlara verdiği cezaların hem sayısı hem 
de ağırlığı her geçen gün artmakta. Bu hususta da 
tabii ki özellikle kulüp ve federasyonların avukat 
ve hukuk danışmanlarına ciddi sorumluluklar 
düşüyor. Zira kesilen bu cezaların en temel nedeni, 
UEFA üye federasyonlarının ve Avrupa futbol 
kulüplerinin hukuki konularda yeterli bilgiye sahip 
olmamaları ve dolayısıyla hukuki düzenlemeleri 
ihlal etmeleridir. 

Bu nedenle, UEFA bu noktada önemli 
bir adım atmış ve Avrupa futbolunda 
çalışan profesyonellerin eğitilmesi için bir 
girişimde bulunmuştur. UEFA Futbol Hukuku 
Programı sayesinde büyük resimde futbol 
organizasyonlarının güvenilirliği ve profesyonelliği 
artacak, uluslararası federasyonlar ve CAS 
nezdinde devam eden davaların sayısıda gün 
geçtikçe azalacaktır. 

E.G.:Peki neden Kadir Has Üniversitesi?
L.B.: Neden olmasın ki? Bildiğiniz gibi Kadir 

Has Üniversitesi olarak 2005 yılında rahmetli 
Kadir Has’ın da büyük desteği sayesinde Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) onaylı 
ilk Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni 
kurduk. Kurulduğu günden beri yalnızca spor 
hukuku alanında değil, spor ve sosyal bilimlerin 
kesiştiği tüm alanlarda eğitimler veren ve yayınlar 
yapan merkezimizin ismini 2012 yılında değiştirerek 
Spor Çalışmaları Merkezi haline getirdik. Böylece 
sadece spor hukuku alanında değil, spor yönetimi 
ve spor medyası alanlarında da çok değerli 
hocalarımızın özverili katkılarıyla verdiğimiz 
eğitimlerle Türkiye’nin ilk ve tek spor çalışmaları 
merkezi konumuna geldik. Ayrıca uluslararası 
konferanslar ve panellerde birçok defa UEFA’dan 
eğitmenleri de üniversitemizde konuk ettik ve 
kendileri her gelişlerinde eğitimimizin kalitesinden 

övgüyle söz ettiler. Yani uzun yıllara dayanan bir 
dayanışmamız söz konusu. UEFA Futbol Hukuku 
Programı da bu dayanışma ve güven ortamının bir 
çıktısıdır. 

E.G.: Bize biraz da ‘UEFA Futbol Hukuku 
Programı’nın yapısından ve içeriğinden bahseder 
misiniz? Programdan kimler faydalanabilecek?

L.B.: Bu programın en önemli özelliği toplam 
dört modülden oluşuyor olması. Her iki yılda bir 
düzenlenecek eğitimler Ekim-Ocak-Nisan-Eylül 
aylarında verilecek olan beşer günlük eğitimlerden 
oluşuyor. Bu eğitimler Kadir Has Üniversitesi’nin 
yanı sıra diğer ortak üniversiteler olan İspanya’nın 
en tanınmış Üniversitesi Rey Juan Carlos (Madrid) 
ve İtalya’nın en eski Padova Üniversitesi (Padova) 
bünyesinde gerçekleştirilecek. Son modül ise 
UEFA’nın merkez binasında yani İsviçre’nin Nyon 
kentinde yapılacak. Programın ilk modülü ise 26-30 
Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da Kadir Has 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Sonrasında 
katılımcılar sırasıyla Ocak 2016’da Padova, Nisan 
2016’da Madrid ve Eylül 2016’de UEFA Merkezi’nin 
bulunduğu Nyon’da dersler görecekler. 

Programın öncelikli hedef kitlesi UEFA üye 
federasyonlarında çalışan hukukçular ve uzmanlar 
olacak. Zaten programın çıkış amacının uluslararası 
alandaki ihtilaf ve dosya sayılarının azaltılması 
olduğunu unutmayalım. Bu kişilerin yanı sıra 
program, Avrupa’daki futbol kulüplerinde çalışan 
hukukçulara ve futbol alanında çalışan diğer kişilere 
de bu programda yer olacak. İlk eğitim programı 
için UEFA 20 kişilik kontenjan öngörüyor. Toplam 
kontenjanın yüzde altmışı, yani on iki kişi üye 
federasyonların çalışanlarına, kalan sekiz kişilik 
kontenjan ise futbol kulüplerinde ve futbol hukuku 
alanında çalışan diğer kişilere ayrılmış durumda. 

Programın tüm modüllerini başarıyla 
tamamlayan katılımcılara Eylül 2016’da UEFA Genel 
Merkezi’nde gerçekleşecek mezuniyet töreninde 
hem sertifikaları hem de Kadir Has Üniversitesi 
tarafından sağlanacak olan 10AKTS kredileri 
verilecek. Böylece program mezunları Avrupa’daki 
herhangi bir üniversitede lisans üstü eğitim almayı 
düşünürlerse bu kredileri kullanabilecekler. Kadir 
Has Üniversitesi hem bu programın sertifikasını 
veren hem de bu krediyi sağlayan kurum olduğu 
için programın ‘lider akademik ortağı’ statüsünde 
olduğunu da belirtmedene geçmeyelim.

E.G.: Program dahilinde hangi alanlarda 
eğitimler verilecek? Bu eğitimleri kimler 
verecek?

L.B.: Dört modülden oluşacak programın ilk 
modülü Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek 
ve konu başlığı “Futbol Hukukuna Giriş” olacak. Bu 
genel başlık altında katılımcılara Avrupa Hukuku 
ve Spor, İsviçre Hukukuna Giriş, Avrupa Konseyi 
ve Spor gibi konular aktarılacak. Programın 
ikinci modülünün gerçekleşeceği Padova 
Üniversitesi’ndeki seminer başlığı ise “Uluslararası 
Transfer Yönetmelikleri” olacak. İtalya’daki 
program kapsamında ise verilecek derslerin bazıları 
Dayanışma Bedeli Sistemi, Küçüklerin Uluslararası 
Transferi ve Oyuncu Statüleri’dir. 

İspanya’daki “Diğer Futbol Kuralları ve 
Yönetmelikleri” başlıklı üçüncü modülde ise UEFA 
Finansal Fair Play Sistemi, Dopingle Mücadele, 

Futbolda Disiplin Süreçleri ve Fikri Haklar gibi daha 
ayrıntılı, spesifik konular ele alınacak. Programın 
kapanış modülü niteliğindeki UEFA merkezinde 
gerçekleşecek eğitimin ana başlığı CAS Sistemi ve 
Süreçleri olacak. Bu bölümde genel kapsamda CAS 
yargılaması ve yargılama sırasında karşılaşılan 
sorunlar, süreçler ve ilgili uygulamalar ele alınacak.

UEFA, bu programın hayata geçirilmesinde 
tek başına hareket etmek yerine, spor hukuku 
alanında çalışmalar sürdüren ve bu alanda Avrupa 
genelinde başarılı konferanslar, eğitim ve sertifika 
programları gerçekleştiren akademisyenler, 
profesyoneller ve uzmanlardan destek alma yoluna 
gitmiştir. Dolayısıyla alanlarında Avrupa’nın ve 
büyük ihtimalle de dünyanın en iyileri programda 
eğitim verecekler. Detaylı ders programı için 
UEFA’ya universities@uefa.ch mail adresinden 
ulaşabilir veya Spor Çalışmaları Merkezi’nin 
websitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Takdir edersiniz ki bu eğitim programı 
oldukça yoğun çalışan profesyonellere hitap 
ettiği ve seminerler Avrupa’nın 4 farklı ülkesinde 
gerçekleşeceği için yirmi günlük bir eğitim süreci 
dahilinde toplamda 120 saatlik eğitim verilecek. 
Eğitimin sonunda katılımcıların sertifikalarına 
hak kazanabilmeleri için yapılacak sözlü ve yazılı 
testlerde de başarılı olmaları gerekiyor.  

E.G.: Programa başvurmak için ne yapmak 
gerekiyor?

L.B.: Başvuru süreciyle ilgili tüm detaylı 
bilgiyi UEFA’nın ve üniversitemizin websitesinde 
bulabilirsiniz. Ancak bu seneki programın başvuru 
son tarihinin 30 Haziran 2015 olduğunu unutmayın. 
Ayrıca açılacak olan 20 kişilik kontenjandan en az 
birinin mutlaka ülkemizden bir hukukçu olması 
hem ülke futbolu hem de katılacak kişi için çok 
faydalı olacağına inanıyorum.  Son olarak önemli 
bir konuya değinmek; bu vesileyle üniversitemiz 
için son derece kıymetli bir ismi, Kadir Has Bey’i 
yeri gelmişken anmak isterim. Engin vizyonu 
ile sporun gelişmesinden büyük memnuniyet 
duyan ve spor merkezimizin açılmasına ilişkin 
teklifimi tereddütsüz kabul eden sporun büyük 
destekçisi, üniversitemizin kurucusu merhum Kadir 
Has Beyefendi bugün yaşasaydı, UEFA ve diğer 
üniversiteler ile olan bu iş birliğimizden büyük 
mutluluk duyardı. Bir kez daha kedisini buradan 
şükranla anıyorum.

Dr. Levent Bıçakcı
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 Spor Çalışmaları Merkezi’nin 
Nisan 2015’te ilkini düzenledeği SÇM 
Seminer Serisi’nde konuk konuşmacı 
Av. Kemal Kapulluoğlu’ydu. Futbolcu 
Transferleri ve Sözleşmelerinde Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar başlıklı 
seminerde Av. Kapulluoğlu ulusal ve 
uluslararası transfer yöntemleriyle 
ilgili kısa bir giriş yaptıktan sonra 
programa katılanların soruları alındı. 
Futbolcu transferlerinde FIFA ve yerel 
federasyonların rolü, futbolcuların 
fesih hakları ve fesih durumunda dikkat 
edilmesi gereken hususlar, uluslararası 
dava örnekleri üzerinden eleştiri ve 
öneriler ve Türkiye Futbol Federasyonu 
ve FIFA’nın yönetmeliklerinde dikkat 
edilmesi gereken unsurlar öne çıkan 
konulardandı.

Editör: Emir Güney

Tasarım: Birsen Duyar Akdemir

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

Spor 
Çalışmaları 
Merkezi 2015 
Mezunlar 
Günü 23 Mayıs 
2015’te Kadir 
Has Üniversitesi 
Kadir Has 
Kampüsü’nde 
düzenlenecektir. 
Merkezimizin 
kuruluşunun 10. senesini de 
kutlayacağımız bu etkinliğe tüm 
mezunlarımız ve eğitmenlerimiz 
davetlidir. Katılım için lütfen 
merkez müdürümüz Emir Güney 
ile iletişime geçiniz. İletişim: 
scm@khas.edu.tr / 

0212 533 6532 - 1483

MEZUNLAR GÜNÜ 23 MAYIS’TA!

SÇM Seminer Serisinin ilk etkinliği 
28 Nisan’da düzenlendi

Seminer serisinin bir sonraki ayağının tarihi 
henüz netleşmiş değil ancak bu seminerlerin her 
iki ayda bir yapılması planlanmaktadır. 


