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Editörün Köşesi
Çağa Hukuk Vakfı, Uluslararası 
Spor Hukukçuları Derneği (IASL) 
ve Spor Çalışmaları Merkezi’nin 
ortaklaşa gerçekleştireceği “Spor 
Hukuku Pratiği: Lex Sportiva 
ve Spor Yargısı” konferansı 27 
Haziran Cumartesi günü Kadir 
Has Üniversitesi Kadir Has 
Kampüsü Cibali Salonu’nda 
düzenlenecektir. 

Spor Çalışmaları Merkezi bir 
uluslararası spor konferansına 
daha ev sahipliği yapıyor. Çağa 
Hukuk Vakfı ve Uluslararası Spor 
Hukukçuları Derneği ile ortaklaşa 
olarak düzenlenecek olan “Spor 
Hukuku Pratiği: Lex Sportiva 
ve Spor Yargısı” konferansı 27 
Haziran Cumartesi günü 09:00-
18:00 saatleri arasında Kadir Has 
Üniversitesi Kadir Has Kampüsü 
Cibali Salonu’nda gerçekleşecek.

Birbirinden değerli ulusal ve 
uluslararası spor hukukçusunun 
katılacağı bu etkinlik dört 
panelden oluşacak. Uluslararası 
Spor Yargısı başlıklı ilk panelin 
moderatörlüğünü Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hâluk 
Kabaalioğlu yapacak. Konferansın 
Türk Spor Yargısı başlıklı ikinci 
panelinde ise möderatörlük 
görevini CAS Hakemi ve TMOK 
Spor Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Türker Arslan 
gerçekleştirecek. 

Etkinliğin öğle arasından sonra 
başlayacak ikinci kısmında iki 
panel daha yer alıyor. Spor Etiği 
başlıklı panelin moderatörlüğünü 

Kadir Has Üniversitesi Spor 
Çalışmaları Merkezi Müdürü 
Emir Güney gerçekleştirirken, 
konferansın son paneli olan Kulüp 
Yönetimi ve Spor Menajerliği 
panelinin moderasyonunu ise 
Gençlerbirliği SK Genel Sekreteri 
Av. Mehmet Fatih Altay yapacak.

Ulusal ve uluslararası örnekler 
üzerinden spor hukukunda yargı 
yetkisinin, spor etiğinin dünya 
genelinde artan öneminin, 
spor kulüplerinin ve menajerlik 
müessesesinin güncel konu 
başlıklarının tartışılacağı bu 
konferansa ilgilenen herkes 
davetlidir. Etkinlik ücretsiz olacak 
ve simultane tercüme hizmeti 
verilecektir. 

Katılım Belgesi’ne hak 
kazanabilmek için 24 Haziran 
Çarşamba gününe kadar Spor 
Çalışmaları Merkezi’nin internet 
sitesindeki ilgili bölümden online 
kaydınızı gerçekleştirmeniz yeterli 
olacaktır.

Her sene olduğu gibi bu sene 
de Mezunlar Günü etkinliğimizi 
mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdik. 
24 Mayıs Pazar günü bu seneki 
programlarımızdan mezun olan 
95 öğrencimiz düzenlenen tören 
ile diplomalarını aldılar ve spor 
camiasına ilk adımlarını attılar. 
Törenin hemen ardından da artık 
gelenekselleştirdiğimiz Nohut-
Pilav-Networking etkinliğimizi 
düzenledik. Yeni mezunlarımız 
eski mezunlar ve eğitmenlerimizle 
buluşup bağlantı kurma ve sohbet 
etme imkanı buldular. Bizim için 
her geçen sene yeni mezunlar ve 
büyüyen bir bağlantı ağı demek. 
Ülkemizin spor sektörüne ne kadar 
çok eğitimli işgücü sağlayabilirsek 
görevimizi de o kadar iyi yapıyoruz 
demektir. 

Spor Çalışmaları Merkezi olarak 
uluslararası etkinliklerimizin 
bir yenisini ise Haziran ayında 
gerçekleştireceğiz. 27 Haziran 
Cumartesi günü Çağa Hukuk Vakfı 
ve Uluslararası Spor Hukukçuları 
Derneği’nin (IASL) ortaklığında 
düzenlenecek olan “Spor Hukuku 
Pratiği: Lex Sportiva ve Spor Yargısı” 
konferansına Kadir Has Üniversitesi 
Spor Çalışmaları Merkezi olarak 
ev sahipliği yapacağız. Avrupa’nın 
dört bir yanından gelecek olan IASL 
üyelerinin yanı sıra ülkemizdeki 
spor hukukçularının da ilgileneceği 
bir etkinlik olacağını tahmin 
ediyoruz. Her zaman olduğu gibi 
konferansımız ücretsiz ve ilgilenen 
herkesin katılımına açık olacak. Kayıt 
olmak için tek yapmanız gereken 
24 Haziran Çarşamba gününe kadar 
http://scm.khas.edu.tr adresini 
ziyaret edip Online Kayıt formunu 
doldurmak olacaktır. Kaydınızı 
gerçekleştirdiğiniz takdirde 
etkinliğin sonunda verilecek olan 
katılım sertifikasına da hak kazanmış 
olacaksınız. 

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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Bisiklet - Zen 
Juan Carlos Kreimer, (Çev: Ata Atay)

(Mayıs 2015)

Bisikletler gündelik 
yaşamın bir parçası 
artık. Şu anda 

çoğunluk, bisikletleri 
ulaşım aracından ziyade 
keyifli zaman geçirmek için 
kullanıyor. Dünyanın hemen 
hemen tüm şehirlerinde 
bisikletin yaygınlaşması ve 
bisikletlinin korunması için 
caddelerde sınırlar çiziliyor, 
kendilerine ayrılan yollarla 
birlikte modası ve etkisi de 
eş zamanlı olarak çoğalıyor. 
Biz de sürdürülebilir bir 
hayat için hakkımız olan 
keyfi sürmek istiyoruz. Biçim 
olarak gözüken içeriğin 
kendisidir ve kullanım 
amacı ne olursa olsun son 
sözümüz: Bisiklet alışkanlık 
yaratır.
(Tanıtım Bülteninden)

Pek çok ilke ve rekora 
imza atan, tenis 
dünyasının önemli ismi 

Federer, bu sporun önde 
gelen isimleri tarafından 
tarihin gelmiş geçmiş en 
iyi tenis oyuncusu olarak 
taçlandırılmıştır. 17 Grand 
Slam şampiyonluğuyla, 
erkekler tenis tarihinde 
bu seviyeye ulaşan ilk 
sporcu olma özelliğine 
sahip Federer, bu sporun 
en çok saygı duyulan ve 
parmakla gösterilen isimleri 
arasındadır. Tenise adını 
altın harflerle yazdıran ünlü 
sporcunun hayatını ele alan 
bu kitap, onu daha yakından 
tanımak isteyenler için 
önemli bir kaynak. 
(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımları Konferans 
Duyuruları

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/ 

Konferans Adı: 2015 Game 
Changer Conference

Yer: New York City, ABD

Tarih: 17 Eylül 2015

Özet Gönderimi: -
Website: http://www.
sportsbusinessdaily.com/
Conferences-Events/2015/
GC.aspx 

Konferans Adı: Soccerex 
Global Convention

Yer: Manchester, İngiltere

Tarih: 7-9 Eylül 2015

Özet Gönderimi: --
Website: www.soccerex.com 

Konferans Adı: The Sports 
Business Summit

Yer: Londra, İngiltere

Tarih: 7-8 Ekim 2015

Özet Gönderimi: --
Website: www.leadersinsport.
com 

Tenisin Yaşayan Efsanesi 
 

Chris Bowers (Çev: Ömer Mülazım) 
(Nisan 2015)
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Futbolda emek piyasası: Hayaller Messi, Ya Gerçekler?

Günümüz futbolu oynanan ve yapılan bir 
rekreatif faaliyetten, izlenen, izlettirilen, 
ürettiren, satılan, tükettiren, dışsallık ve 
artı değer yaratan büyük bir sektör haline 
geldi. Bu büyük dönüşüm, futbolun aynı 
zamanda önemli bir çalışma alanı olarak 
emek piyasaları içinde yerini almasını da 
beraberinde getirdi. Futbolun ticarileşmesine 
giderek daha çok olumsuz eleştiri gelse de, 
özellikle medyada sıklıkla ‘futbol pastası’, 
‘futbol pastasından alınan pay’ gibi ifadeler 
kullanılıyor. Futbolun kitlesel çekiciliği 
arttıkça pasta büyüyor. Peki ama bu pasta 
eşit mi pay ediliyor?

Futbolun ekonomik çekiciliği erkek 
çocuklara yöneltilen “Büyüyünce ne olmak 
istiyorsun?” sorusunun cevabını “Tabii 
ki futbolcu!” şekline getirdi. Futbolcu 
olmak artık paçayı kurtarmanın kısa yolu 
gibi görünmekte. Ünlü olmak, gündemin 
parçası olmak, başarının tadına varmak, 
çok para kazanmak... Bunların hepsi bir 
arada mümkün mü ya da bunların bedelleri 
katlanılabilir ölçüde mi? 

Bu yazıda futbolcu emeğini ilgilendiren 
unsurlar üzerinden futbol emek piyasasını 
değerlendirmeye çalışılacaktır.  

Futbolun ticarileşmesi sürecinde 
futbolcunun emek gücü onun sattığı metadır 
aslında. Bu metanın da kendine özgü 
özellikleri var. Futbolcunun takımdaki 
işlevi, bekleneni ne kadar yerine getirdiği, 
oynadığı maç sayısı, attığı gol sayısı gibi 
özellikler onun takım için kullanım değerini 
ifade ediyor. Futbolcunun sahip olduğu 
bu özellikler üzerinden kulüp onun emek 
gücünü satarak ya da kiralayarak kazanç 
sağlıyor. Tabii bu kulüpler tarafından 
talep edilen futbolcular için geçerli. Bir 
sezonda sözleşme imzalayan futbolcular 
haricinde birçok futbolcunun emek 
gücü de talep edilmiyor. Yani futbolcu 
boşta kalıyor. Bunlar futbolun yedek işçi 
ordusunu oluşturuyorlar. Diğer taraftan 
futbolcunun emek gücünün değeri doksan 
dakikalık bir maç değil. Transfer ücretleri, 
sözleşme imzalanan sezon sayısı, maç 
başına ücret gibi ifadelerle açıklansa da, 
antrenmanlarla, kamplarla, maçlarla, 
psikolojik süreçleriyle futbolcunun özel 
yaşamını şekillendiren bir profesyonel 

Dr. Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu
Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği 

m.sasmazatacocugu@gmail.com

futbolculuk sürecinin varlığını göz ardı 
etmemek gerekli. Bu süreç, bu ücretlilik 
sistemi içinde ödenmemiş emeği yaratıyor. 
Azınlığı oluşturan, pazarlık gücü yüksek 
üst düzey futbolculardan ziyade alt liglerde 
oynayan futbolcuları düşünürsek sanırım 
resmi daha net görebiliriz. Kendisinden 
sürekli yüksek performans beklenen 
futbolcunun beklentiyi karşılayabilmesi 
için futbolcunun da özellikle ekonomik 
beklentilerinin yerine getirilmesi gerekir. Ne 
var ki Türkiye profesyonel futbol liglerinde, 
alt liglere indikçe futbolcular hayatlarını 
sürdürebilecekleri ücretlerden ziyade karın 
tokluğuna, kulüp tesislerinde barınmak 
için futbol oynuyorlar. Çünkü başka gelir 
kaynakları yok, çünkü futbolculuk onların 
işi ve gerçekleşmeyi bekleyen hayalleri var.

Futbolcunun emeğinin fiyatını belirlemek 
zor. Futbolcu ücretlerinin karmaşık bir 
yapısı ve çok fazla etki unsuru var. Futbolcu 
sayısının fazlalığı, boşta kalma korkusuyla 
daha düşük ücretlerde çalışmaya razı ediyor. 
Hatta kimi zaman boş sözleşmeye imza 
atılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
statü ve talimatlarındaki yaş sınırı ve 
yabancı kontenjanı gibi kararlar da futbol 
emek piyasasını önemli ölçüde etkiliyor. 
Kısmen değişiklik yapılsa da yaş sınırı 
uygulamasından çok fazla futbolcunun 
zarar gördüğü biliniyor. Bunlarla birlikte, 
sözleşme süreleri, ‘süperstar’ transferleri 
de ücretlerle ilgili beklentilere etki ediyor. 
Ligler arasında önemli ölçüde gelir farklılığı 
var. Elbette bu durum ücretlere de yansıyor. 
Bu hususta oluşan ücret farklılığı doğal. 
Ancak doğal olmayan üst liglerden alt liglere 
indikçe ücretler arasında oluşan uçurum. 

Ücretler konusunda bir diğer önemli 
unsur da ücretlerin ödenme şekilleri. Üst 
liglerdeki pazarlık gücü yüksek, ücreti güçlü 
sözleşmelerle garanti futbolcu azınlığının 
dışında, transfer taksitlerini zamanında 
ve tamı tamına alamamak futbolcuların 
çoğunluğunun yüzleşmek zorunda kaldıkları 
bir sorun. Bütün liglerde ücretleri tam ve 
zamanında alamama sorunu var. Ancak, 
özellikle alt liglerde futbolcuların ücretlerini 
alabilmeleri, hatta gerçek anlamda para 
kazanabilmeleri için, ya bir üst lige çıkmaya 
ya da bir alt lige düşmeye oynamaları 
gerekiyor. Bir de kayıtdışılık sorunu var. 
Transfer görüşmesinde anlaşılan transfer 
bedeli sözleşmeye asgari ücret yazılabiliyor. 
Başarısızlık durumunda sonuç: Futbolcu 
hiçbir hak iddia edemiyor. 

Ücretlerini alamayan futbolcuların 
çeşitli eylemleri nadiren de olsa duyuluyor. 
Ancak baskı ve yıldırma ile kısa ve 
etkisiz oluyor. Çünkü örgütlü değiller. 
Bu noktada emekten dem vurup sınıf ve 
sendika konusunu atlamak olmaz. Ülkemiz 
futbolunun yapısı, dernek statüsünde 
kulüpler, klasik bir sermaye sahibi-işçi sınıfı 
ayrımını bulanıklaştırıyor. Kaldı ki bir sınıfı 
temsil edebilmek için bazı ortak özellikler 
gerekli. Ortak bir algı, örgütlü hareket, 
dayanışma, farkındalık gibi. Bütün liglerde, 

özellikle ücretlerle ilgili çeşitli şiddetlerde 
sorunlar yaşanıyor; federasyon ve kulüpler 
tarafından futbolcuların futbolculuk 
süreçlerini ilgilendiren kararlar alınıyor, 
kayıtdışı istihdama razı olunuyor, çalışma 
koşulları yeteri kadar iyi olmayabiliyor vs. 
Her ne kadar kimi zaman görsel basında, 
kimi zaman da yazılı basında bu konular 
dile getirilse de bunun yetersiz olduğunu 
söyleyebiliriz. Türkiye profesyonel futbol 
sektöründe yaptırım gücü olan bir futbolcu 
örgütlenmesinin ol(a)maması futbolcuların 
henüz bir sınıf bilinci geliştirmediklerinin 
bir göstergesi sayılabilir. Sorunlar karşısında 
bireysel hareket ediliyor, dayanışma 
duygusu yok.

Buraya kadar değinmeye çalışılan 
sorunların ötesinde, emeği ile geçinenlerin 
sayıca artması Türk futbolunda sendikanın 
gerekliliği için belki de en önemli husus. 
Sadece yeteneklerinden dolayı değil, bunun 
yanında birçok sosyo-ekonomik nedenden 
dolayı meslek olarak futbolculuğu seçenlerin 
sayısı giderek artmakta. Sözleşmeli olarak 
profesyonel futbol hayatlarına devam 
edenler ile birlikte boşta kalan binlerce 
futbolcu var. Gelecek kaygısı yüksek, 
emeklilik gibi bir kazanım yok. Ne var ki, 
mesleğin sosyal ve ekonomik zorlukları, 
görünen cazibesinin gölgesinde fark 
edilmemekte. Futbolculuğu seçenlerin 
sayıları giderek artarken, meslekle ilgili 
olarak sadece ekonomik ve hukuksal 
sorunlar değil; aynı zamanda sosyal 
sorunlar da artmakta. Medyada çok fazla 
yer alan futbolcuların sadece sportif başarı 
ya da başarısızlıkları değil aynı zamanda 
özel hayatları da göz önünde. Kimi 
zaman, her iki nedenden dolayı da, çeşitli 
olaylar yaşamaktalar. Sendikaların sadece 
ekonomik menfaatleri korumak amacıyla var 
olmadıklarından hareketle, sosyal açıdan da 
son derece gözler önünde olan futbolcuların 
sosyal hak ve menfaatlerinin de korunmaya 
ihtiyacı var.

Dünyadaki sporcu örgütlenmelerinin 
çalışma koşulları, yasal yükümlülükler, 
çalışma yaşamını ilgilendiren psikolojik 
sorunlar, haklar ve beklentiler gibi konularla 
ilgilendiklerini biliyoruz. Türkiye’de sporda 
mevcut bugünkü sendikal oluşumların, 
henüz dünyadaki örneklerindeki işlevleri 
yerine getiremediği, hatta bunun oldukça 
gerisinde olduğu söylenebilir. Ancak bu 
durumun altında ülke spor kültüründen spor 
hukukuna, spor politikalarından geçmişteki 
siyasal tecrübelere ve futbola bakış açısına 
kadar daha birçok sebebin yattığını da 
belirtmek gerekir. Diğer taraftan, tüm 
olumsuzluklara rağmen var olan çabayı da 
görmezden gelmek haksızlık olacaktır. 

Özetlersek, popüler kültür bir meslek 
alanı olarak futbolu cazip kılsa da, futbol 
pastası büyürken, tadının giderek daha 
da bozulmaması için, emek piyasasının 
çözülmeye muhtaç sorunları sırasını 
beklemekte.
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Spor Çalışmaları 
Merkezi’nin her 
yıl düzenlediği ve 
sertifika programlarını 
başarıyla tamamlayan 
öğrencilere 
diplomalarının 
verildiği Mezunlar 
Günü 24 Mayıs Pazar 
günü düzenlendi. 
95 öğrencinin 
diplomalarını aldığı 
sertifika töreninin 
ardından her sene 
olduğu gibi Nohut-Pilav-Networking etkinliği başladı ve yeni mezunlarımız eski 
mezunlar ve eğitmenlerle bir araya geldiler. 

2015 Mezunlar Günü 24 Mayıs’ta Düzenlendi

Editör: Emir Güney

Tasarım: Birsen Duyar Akdemir
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Adres: Kadir Has Üniversitesi
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Telefon: 0212 533 65 32—1483

Email: scm@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi Aylık Haber Bülteni

Kadir Has 
Üniversitesi 
Spor 
Çalışmaları 
Merkezi’nin 
lider akademik 
ortağı olduğu 
ve 2015/2016 
akademik yılında 
ilki düzenlenecek olan UEFA Futbol 
Hukuku Programı için başvurular 30 
Haziran 2015’te sona erecek.

Detaylı bilgi ve başvuru koşulları 
için http://scm.khas.edu.tr adresini 
ziyaret edebilir, 0212 533 6532 
– 1482 nolu telefondan Spor 
Çalışmaları Merkezi’ni arayıp bilgi 
alabilirsiniz.  

UEFA FUTBOL HUKUKU PROGRAMI’NIN 
BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN  

30 HAZİRAN


