
PB EYLÜL-EKİM 2015 |  NEWSLETTER SÇM

UEFA Futbol Hukuku Programı Kadir 
Has’ta Düzenlendi
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Editörün Köşesi Spor Çalışmaları 
Merkezi’nin ilk 
modülüne ev 
sahipliğini yaptığı 
“UEFA Futbol 
Hukuku Sertifika 
Programı” 26-30 
Ekim  tarihleri 
arasında Kadir Has 
Üniversitesi Kadir 
Has Kampüsü’nde 
düzenlendi.

ÇUEFA’ya bağlı federasyonlardan 
ve UEFA’ya bağlı çeşitli futbol 
kulüplerinden programa kabul edilen 
24 hukukçunun katıldığı UEFA Futbol 
Hukuku Programı bu sene ilk defa 
düzenleniyor.

Programın ortak direktörlüğünü 
UEFA Disiplin ve Bütünlük (Disciplinary 
and Integrity) Birimi Başkanı Dr. Emilio 
Garcia Silvero ve Avukat Michele 
Bernasconi gerçekleştirmekte. 
Programın eğitim koordinatörü 
ise UEFA Eğitim ve Üniversiteler 
Komitesi Başkanı Thomas Junod. 
Kadir Has Üniversitesi adına Seminer 
Direktörlüğü’nü Av. Dr. Levent Bıçakcı 
gerçekleştiriyor. Modülün Seminer 
Koordinatörü ise Kadir Has Üniversitesi 
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü Emir 
Güney.

Program katılımcıları Kadir Has 
Üniversitesi’nde aldıkları beş günlük 
(40 saat) eğitimin ardından 2016 Ocak 
ayında Padova Üniversitesi’nde (İtalya), 
2016 Nisan ayında Rey Juan Carlos 
Üniversitesi’nde (İspanya) ve son olarak 
2016 Eylül ayında UEFA’nın merkezi 
Nyon’da (İsviçre) birer haftalık eğtim 

alacaklar ve programın ilk mezunları 
olacaklar.

Kadir Has Üniversitesi’nde verilen 
eğitimlerin konu başlıkları şu 
şekildeydi: FIFA’nın Yapısı: Kurallar 
ve Yönetmelikler, UEFA’nın Yapısı: 
Kurallar ve Yönetmelikler, AB Hukuku 
ve Spor, Avrupa Adalet Divanı Dava 
Çalışması: Futbola Olan Etki, Futbol 
Hukuku ve Devlet Hukuku: Kaynaklar 
ve İlişkiler, Futbol Hukuku: Deneyimli 
Bir Avukatın Kişisel Deneyimleri, 
İsviçre Hukukuna Giriş, Futbolun 
Paydaşları: FIFPro,Futbolun Paydaşları: 
ECA ve EPFL, Ulusal Düzeyde Futbol 
Yapılanması: İspanya Futbolu, Ulusal 
Düzeyde Futbol Yapılanması: Alman 
Futbolu, Avrupa Konseyi ve Spor.

UEFA Futbol Hukuku Programı’nın 
ikincisi 2017 Ekim ayında Kadir Has 
Üniversitesi’nde düzenlenecek ilk 
seminer ile başlayacak ve 2018 Eylül 
ayında sona erecek. 

Her zaman olduğu gibi yeni 
akademik yılın ilk ayları ciddi bir 
yoğunluk içerisinde geride kaldı. Yaz 
tatilinin ardından öğrenci ve öğretim 
üyelerinin okullara dönmesiyle 
birlikte eğitim faaliyetlerinde her 
zaman olduğu gibi bir canlanma 
oldu. Spor Çalışmaları Merkezi 
olarak biz de bu hareketliliğin 
bir parçasıydık ve bu sene ilki 
düzenlenen UEFA Futbol Hukuku 
Sertifika Programı’nın açılış 
modülüne üniversitemizde ev 
sahipliği yaptık.

Avrupa’nın dört bir yanından 
gelen 24 futbol hukukçusu toplamda 
dört modülden oluşacak bu eğitim 
programının ilk ayağı için 26-30 Ekim 
tarihleri arasında üniversitemize 
konuk oldular. ‘Futbol Hukukuna 
Giriş’ başlıklı ilk modülde futbol ve 
spor hukukunun genel kavramları ve 
güncel sorunları üzerinden üst düzey 
UEFA yetkilileri ve uluslararası üne 
sahip spor hukukçuları tarafından 40 
saatlik bir eğitim verildi. Katılımcılar 
kalan modüller için Ocak 2016’da 
Padova (İtalya), Nisan 2016’da 
Madrid (İspanya) ve Eylül 2016’da 
UEFA’nın merkezi Nyon’a (İsviçre) 
gidecekler. Bir sonraki program 
2017 Ekim ayında tekrar Kadir Has 
Üniversitesi’ndeki açılış modülüyle 
başlayacak. 

UEFA Programı’nın hemen 
ardından ise ara vermeden 
çalışmalara başladık ve aralıksız 
on yıldır düzenlediğimiz eğitim 
programlarımızın başlangıcını 
verdik. 14 Kasım’da burs sınavlarını 
düzenleyeceğimiz programlarımızda 
bu seneki derslerimiz ise 12 Aralık’ta 
başlayacak ve 23 Nisan 2016’ya kadar 
devam edecek. 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de programımıza kayıt olacak 
katılımcıları spor hukuku, spor 
yönetimi ve spor iletişimi alanlarında 
yoğun bir eğitim programı bekliyor 
olacak.

Herkese bol sporlu günler dilerim.

Emir Güney
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

@KhasSCM/KhasSCM Eylül-Ekim 2015, Sayı 19

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

Sertifika programlarının burs sınavları 14 Kasım’da 
Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi’nin her sene düzenlediği Spor Hukuku ve Yönetimi 
Sertifika Programı ve Spor İletişimi Sertifika Programı’nın burs sınavları 14 Kasım Cumartesi günü 
yapılacak. Son kayıt tarihi 13 Kasım Cuma günü burs sınavlarına kayıt olmak ve detaylı bilgi almak 

için: http://scm.khas.edu.tr 
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Gözden Kaçan Pozisyonlar  
Cem Zamur

(Kasım 2015)

Futbolla resmin ne alakası var? 
Ya da sinemanın yahut müziğin? Bir 
mimar, futbolun “tasarımına” nasıl 
bakar? Psikiyatrinin bakış açısından 
futbol ve futbolcular nasıl görünür? 
Futbolsever ve futbolsevmez 
edebiyatçı gözünde, futbol, nasıl bir 
âlemdir? Cem Zamur’un hazırladığı 
bu kitapta, sanat ve kültür dünyasının 
dört bir köşesinden ustalar, futbol 
sohbeti yapıyorlar. Kimisi ta içinden, 
“damardan”… kimisi tamamen 
yabancısı olarak, dışarıdan bakarak… 
Topun gerçekten yuvarlak olduğunu 
gösteriyorlar sohbetleriyle: Dairenin 
bir sonsuz çokgen oluşu gibi, bu 
oyunun da binbir çehresi var…

Kimisi acemi merakıyla, bilmeyenin 
hayretiyle konuşuyor, kimisi hâlâ 
tazeliğini koruyan bir hevesle, kimisi 
sönmüş bir hatıradan bahsederek… 
Ve futbolun çağrışımıyla, tekrar 
edebiyata, müziğe, resme, mimariye, 
sinemaya, zihne, ruha, siyasete, 
hayata dönerek... Tam teşekküllü 
sohbetler.

(Tanıtım Bülteninden)

NTV Radyo’nun 2014 Sedat Simavi 
Ödülü sahibi programı Ateş Arabaları 
artık yazılı olarak da elinizde. Ercan 
Taner ve Mert Aydın’ın 5 yıldır 
hazırlayıp sundukları programdan 
önemli anlar ve bilgiler, bu kitapta 
karşınıza yeniden çıkacak. Hepsinden 
önemlisi bu kitabın tüm gelirleri 
LÖSEV’e bağışlanacak.

Ateş Arabaları sadece bir spor 
programı değil. Tarihten sinemaya, 
müzikten bilime yaşamın içinden 
geçen her şey programın doğal 
konusu. Bir gün Şampiyonlar Ligi 
finalinden bahseden Taner ve Aydın, 
başka bir gün Oscar ödüllerini 
tartışıyor. Birbirinden ilginç bilgiler, 
hikayeler, anekdotlar havada 
uçuşuyor adeta.

1981 yılında dünyada büyük yankı 
uyandıran ve En İyi Film Oscarı’nı 
kazanan Chariots of Fire (Ateş 
Arabaları), programa ve dolayısıyla 
kitaba adını veriyor. Filmin Vangelis 
imzalı o enfes tema müziği programı 
da temsil ediyor. Kitabı okurken bir 
yandan da bu müziği dinlemek keyfini 
bir kat daha artıracaktır.

(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımları Konferans 
Duyuruları

Konferans Adı: 2016 Sport and 
Society Conference

Yer: Wisconsin, ABD 

Tarih: 23-25 Mayıs 2016

Özet Gönderimi: 1 Aralık 2015

Website: http://www.snc.edu/
sportandsociety/  

Konferans Adı: Education and 
the Body

Yer: Chicago, ABD

Tarih: 17-20 Ağustos 2016

Özet Gönderimi: 31 Aralık 2015

Website: http://ische.org/2016 

Konferans Adı: 13th 
International Symposium for 
Olympic Research

Yer: Federal University of 
Espírito Santo, Brazil

Tarih: 30-31 Temmuz 2016

Özet Gönderimi: 15 Ocak 2016

Website: http://uwo.ca/
olympic/activities/2016-
symposium.html 

Konferans Adı: The Nazi 
Games: Berlin Olympics after 
80 Years

Yer: Florida, ABD 

Tarih: 29-30 Mart 2016

Özet Gönderimi: 11 Ocak 2016 

Website: http://www.fgcu.edu/
HC/currentconference.asp 

Ateş Arabaları 
 

Ercan Taner & Mert Aydın
(Ekim 2015)

Haberler / Etkinlikler
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Futbolun Erkekliğine Halel Getirmek

Eski bir profesyonel basketbolcu 
olan Amerikalı gazeteci 
Mariah Burton Nelson, 1994 
yılında Amerikan spor kültürü 

ve cinsiyetçilik konulu bir kitap 
kaleme alır. Kitabın üst başlığı, 
yazarın iddiasının tek cümlede 
özetidir. Nelson’a göre “kadınlar 
güçlendikçe erkekler futbolu daha 
çok sevmektedir!” (The Stronger 
Women Get, The More Men Love 
Football: Sexism and the American 
Culture of Sports, Dare Press: 2005). 
Kadının sadece sportif alanda değil; 
işten aşka, toplumsallığın her bir 
basamağında elde ettiği zaferi erkek 
için tehdide dönüştüren hissiyat, 
onun futbolla kurduğu kimi zaman 
akıl-dışı olarak da tanımlanabilecek 
ilişkiye de can veren şeydir. Çağımızın 
“erkeklik krizi”ni Amerikan futbolu 
üzerinden izah eden feminist 
yazarın iddiasına benzer şekilde, 
ünlü sosyolog Micheal Kimmel da 
Avrupa’da futbolun yükseliş tarihinin, 
erkeklik krizinin ilk evresi olan 1880-
1920 arası döneme denk düştüğünün 
altını çizmektedir. Sahiden modern 
sporlar ve içlerinde en popüleri 
olan futbol, erkeklerin ‘erksizleşme’ 
endişesine verdikleri bir tepki midir? 

Bugün ataerkil düzene inen 
kalıcı ya da geçici her darbe, her 
meydan okuma kadına karşı 
cinsiyetçi, LGBT’ye karşı homofobik 
ve yabancıya karşı ırkçı-milliyetçi 

Sevecen Tunç
Boğaziçi Üniversitesi, PhD Adayı

tuncsevecen@yahoo.com

bir refleksle karşılanırken, futbol 
erkekliğin, eril hegemonyanın 
‘kurtarılmış bölge’si olarak daha 
çok sayıda erkeği, daha büyük bir 
tutkuyla kucaklıyor. İşte bu nedenle 
futbol, erkek egemen yapının 
kırılmasının en zor olduğu sosyo-
kültürel alanların başında geliyor. 
Ataerkil değer ve normlar gerek 
saha içinde, gerekse saha dışında 
bir dizi pratik ve söylem üzerinden 
yeniden üretilmekte. Oğlan çocuklar 
babalarıyla, abileri, amcalarıyla 
gittikleri maçlarda erkekliğe ilk 
adımlarını atıyor. Maç günleri tribün 
kahvehaneye, kahvehane tribüne 
dönüşüyor. Futbolun homososyal 
ortamının erkeklere tanıdığı özgürlük 
belki başka hiçbir şeyde yok. Küfürler, 
salvolar, gövde gösterileri; agresyonu 
pervasızca sergileyebilme rahatlığı; 
kadınlardan azadi, meczup erkekliğin 
törpülenmesine en ufak gerek 
duyulmayan aşırılıkları…

Futbolun ‘güç,’ ‘performans’ ve 
‘rekabet’ takıntısıyla malul dilinin 
şiddeti de cinsiyetçiliği de gündelik 
düzeyde meşrulaştırdığı bir gerçek. 
Futbol diline yerleşik ataerkil 
mitlerin, eril hegemonyayı, kadın 
ve erkeğe biçilen geleneksel rolleri 
ve dolayısıyla toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini beslediği söylenebilir. 
Bu mitlerden ilk akla geleni futbol 
başta olmak üzere boks, güreş gibi 
dayanıklılık ve kuvvet gerektiren 
sporlarla uğraşan kadınların 
erkeksileştiğidir. Bu varsayımın en 
sıkıntılı yanı, sporun erkeklere özgü 
bir alan olduğunun baştan kabul 
edilmesidir. Erkeklere özel bu alana 
adım attığın an kaçınılmaz olarak 
sen de erkekleşeceksindir! Spordaki 
cinsiyetçi bölüşümden kadının 
payına düşenin (geleneksel rolleriyle 
uyum içinde), artistik buz pateni 
ve senkronize yüzme gibi, sonucu 
zarafet ve güzellik kriterlerine göre 
tayin edilen sporlar olması tevekkeli 
değildir! 

Bu noktada kadının erkekleşmesi 
endişesinin fiziksel boyutuna da 
değinmek gerekir. Kaslı bacakları, 
düz göğsü ve dar kalçasıyla futbolcu 

kadının fiziki görünümü, idealize 
edilen kadın bedeninden çok 
uzaklarda seyretmektedir. Bu yeni 
sportif imge ile “geleneksel” kadının 
hem bedeni, hem karakteriyle hemhal 
olmuş ‘narinlik’ ve ‘kırılganlık’ uçup 
gitmiştir. Simon Kuper’in de belirttiği 
gibi, hâlihazırdaki futbol iptilasına 
rağmen kadın futbolunun yeterince 
ilgi çekememesinin nedeni, futbolcu 
kadın ve ideal kadın bedenleri 
arasındaki farklılıkta gizlidir. Bununla 
birlikte toplumsal olarak idealize 
edilen eril imge erkek futbolcununki 
ile birebir örtüşmektedir. Profesyonel 
futbolcu sadece güçlü, kaslı bedeni 
ile değil; zenginliği ve toplumsal 
prestijiyle de pek çokları için 
makbul erkeğin cisimleşmiş halidir. 
Medya sıklıkla, ikonik futbolcunun 
zihinlerdeki “hiper-maskülen” 
imgesini, “kusursuz” ölçülere sahip 
manken eş veya sevgilinin görüntüsü 
ile cilalayabilmektedir.

Kuşkusuz futbolda ya da 
bambaşka bir spor dalında; evde, iş 
yerinde, sokakta; medyada yahut 
meydanda bedenlerimiz yalnızca 
bize ait. Spor özelinde beden-iktidar 
diyalektiğine dair tartışmanın fitilini 
ateşleyenler 1970’lerden itibaren 
spor sosyolojisinin kadın temsilcileri 
olmuş. Feminist bir perspektiften 
bakarak bedenin spor sayesinde 
değişen formunun hâkim güzellik 
kalıplarına, kadın bedeni üzerinde 
kurgulanan her türlü ideolojiye 
bir meydan okuma olduğu pekâlâ 
söylenebilir. Kadının sporcu kimliği, 
erkeğin gücü ve kadının zayıflığını 
temel alan ve kadının ikincil 
cinsiyet olduğu üzerine kurulu 
sözde biyolojik söylemleri de yerle 
yeksan etmekte. Kim bilir belki 
de bizler için spor yapmanın, hele 
hele futbol oynamanın güzelliği 
de burada yatıyor! Kadının bırakın 
futbol oynamasını; futbolu bir oyun 
olarak sevmesi, futbolla aktüel 
düzeyde ilgilenmesi bile erkekliğin 
kalesine çomak sokmak için yeterli… 
Şimdilerde kadınlar futbolun 
erkekliğine halel getiriyor!

* Bu yazı Feminist Politika dergisi Ağustos 
2012 sayısında yayınlanmıştır.

Yorum

“Hiçbir takım tutmuyorum yıldızların 
takımından başka, bilirsin işte, erkekler 
büyük ayı, kadınlar küçük cezve”

Didem Madak
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Haberler/Etkinlikler

Spor Çalışmaları Merkezi’nin bu sene yedincisini düzenlediği Spor Hukuku ve 
Yönetimi Sertifika Programı ve bu sene dokuzuncusu düzenlenen Spor İletişimi sertifika 
programlarının burs sınavları 14 Kasım Cumartesi günü saat 11:00’da üniversitenin 
Cibali’de bulunan Kadir Has Kampüsü’nde yapılacaktır. Sınavların detayları aşağıdadır. 
 
Spor Hukuku ve Yönetimi Burs Sınavı
 
Sınav Tarihi: 14 Kasım 2015, Cumartesi (Saat:11:00)
 
Sınav Ücreti: 25TL
 
Programa kesin kayıt olmak için Burs  
Sınavı’na girmek mecburi değildir.
 
Burs dağılımları aşağıdaki gibidir.

Sınav sıralamasına göre; 

1.-3. %100 Burs

4.-8. %50 Burs

9.-15. %20 Burs

2015/2016 Sertifika Programı Burs Sınavları

Editör: Emir Güney

Tasarım: Birsen Duyar Akdemir

Katkıda bulunanlar: Sevecen Tunç

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 İletişimi Burs Sınavı 
 
Sınav Tarihi: 14 Kasım 2015, Cumartesi (Saat:11:00)

Sınav Ücreti: 25TL

Yüksek talep ve kısıtlı kontenjan sebebiyle 
Spor İletişimi Programı’na kayıt olmak için Burs 
Sınavı’na girmek mecburidir.

Burs dağılımları aşağıdaki gibidir.

Sınav sıralamasına göre;
1.-3. %100 Burs
4.-8. %50 Burs
9.-15. %20 Burs

Sınav sonucunda ilk 60 arasına giren katılımcılar 
programa kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Bu 
katılımcıların arasından kayıt yaptırmayanların 
olması halinde, sınav başarı sıralamasında 61. 
olan kişiden başlayarak kayıt imkanı sağlancaktır. 
Burs kazananların kayıt olmaması halindeyse 
kazandıkları burs imkanları bir alt sıradaki katılımcıya 
aktarılacaktır.

Sınavlara kayıt ve daha detaylı bilgi için: http://scm.
khas.edu.tr 


