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“Spor Hukuku Pratiği: Lex Sportiva ve 
Spor Yargısı” Konferansı Kadir Has’ta 

Düzenlendi
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Editörün Köşesi Spor Çalışmaları 
Merkezi’nin ev 
sahipliğini yaptığı 
“Spor Hukuku Pratiği: 
Lex Sportiva ve Spor 
Yargısı” konferansı 27 
Haziran Cumartesi 
günü Kadir Has 
Üniversitesi Kadir 
Has Kampüsü 
Cibali Salonu’nda 
düzenlendi.

Çağa Hukuk Vakfı ve Uluslararası 
Spor Hukukçuları Derneği ile ortaklaşa 
düzenlenen “Spor Hukuku Pratiği: Lex 
Sportiva ve Spor Yargısı” konferansını 100’e 
yakın katılımcı takip etti. 

Dört panelden oluşan etkinliğin açılış 
konuşmalarını Spor Çalışmaları Merkezi 
Müdürü Emir Güney, Uluslararası Spor 
Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Dimitrio 
Panagiotopoulos ve Çağa Hukuk Vakfı 
Başkanı İdil Çağa Değerli yaptı. 

Uluslararası Spor Yargısı başlıklı ilk 
panelde Prof. Dimitrios Panagiotopoulos 
Spor Hukuku Teorisi başlıklı sunumunu 
yaparken, Prof. Hatice Özdemir Kocasakal 
CAS’ın yapısı ve işleyişini inceledi. Son 
panelist Av. William McAuliffe ise CAS 
kararlarının AİHM boyutunu değerlendirdi 
ve konuyla ilgili örnekler verdi.

Konferansın Türk Spor Yargısı başlıklı 
ikinci panelinde ise Prof. Hamdi Yasaman 
spor kulüplerinin anaonim şirketler 
olarak yapılanmasını bir önceki dönemde 
asbaşkanlığını yaptığı Galatasaray Spor 
Kulübü örneği üzerinden katılımcılarla 
paylaştı. Av. Mert Yaşar Türkiye’deki futbol 

yargı sistemi hakkında sunum verirken, Av. 
Hande Öztürk Basketbol Tahkim Mahkemesi 
hakkındaki görüşlerini paylaştı. 

Etkinliğin öğle arasından sonra başlayan 
ikinci kısmında iki panel daha vardı. Spor 
Etiği başlıklı panelde Prof. Jens Evald şike 
ve ceza standardının niteliği hakkında 
sunum yaparken, Dr. Özgerhan Tolunay 
sporda manipülasyon ve Av. Şifa Kırmızıgil 
KKTC örneği üzerinden sporda şiddet konu 
başlıklarını incelediler.

Konferansın son paneli olan Kulüp 
Yönetimi ve Spor Menajerliği panelinde 
ise Av. Mehmet Yaya kulüp yönetimlerinde 
karşılaşılan sorunları hukuk perspektifinden 
inceledi. Futbolda değişen menajerlik 
talimatı inceleyen Doç. Dr. Kadir Gürten’in 
sunumunun ardından konferansın son 
sunumunda Ömer Kart basketbolda 
menajerlik sistemini değerlendirdi ve 
konferans sona erdi. 

Bir yaz tatili daha her zaman olduğu 
gibi arzu edilenden hızlı bir şekilde 
bitti ve Eylül ayına geldik. Tabii tatilin 
bitmesi demek birçok spor dalında 
yeni sezonun da başlaması anlamına 
geliyor. Yavaş yavaş tribünlerdeki 
ve ekran karşısındaki yerlerimizi 
almaya başladık. Bu vesileyle biz de 
Spor Çalışmaları Merkezi olarak yeni 
sezonu açmış bulunuyoruz. Birçok yeni 
konferans, panel ve eğitim programları 
ile karşınızdayız.

Merkez adına 2014/2015 akademik 
yılının en önemli gelişmesi UEFA 
Futbol Hukuku Sertifika Programı 
ile imzaladığımız akademik ortaklık 
anlaşmasıydı. Dört modülden oluşacak 
bu eğitim programının ilk ayağı olan 
olan ‘Futbol Hukukuna Giriş’ modülü 
26-30 Ekim 2015 tarihlerinde Kadir Has 
Üniversitesi Kadir Has Kampüsü’nde 
düzenlenecek. Sonrasında İtalya, 
İspanya ve İsviçre’de kalan modüller 
tamamlanacak ve programın ilk 
mezunlarını Eylül 2016’da vereceğiz. 

Yeni akademik yılda 
düzenleyeceğimiz sertifika 
programları, konferanslar, paneller ve 
diğer etkinliklerin ön bilgilendirme 
duyurularına da Eylül ayı içerisinde 
başlıyoruz. En çok beklenen 
duyuru olan ‘Spor Hukuku ve 
Yönetimi’ ve ‘Spor İletişimi’ sertifika 
programlarının detaylarını ise 
web sayfamızda ve SÇM Bülten’in 
beşinci sayfasında bulabilirsiniz. Her 
zamanki gibi Cumartesi-Pazar günleri 
düzenleyeceğimiz bu eğitimler 
toplamda 15 ders haftası sürecek ve 
Nisan 2016’da sona erecek. Programda 
her sene olduğu gibi UEFA ve FIFA’dan 
üst düzey konuklarımız olacak ve 
Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden 
gelen alanında uzman akademisyenleri 
sizlerle buluşturacağız.

Nisan 2015’te başlattığımız ‘SÇM 
Seminer Serisi’ne de yeni dönemde 
devam etmeyi planlıyoruz. Ücretsiz 
olarak verdiğimiz bu seminerlerdeki 
esas hedef, ağırlıklı olarak spor hukuku 
ve spor yönetimi alanlarındaki en 
güncel gelişme ve değişiklikleri 
özellikle bu alanlarda çalışan 
profesyonellere aktarmak olacak. 

Herkese bol sporlu günler dilerim.

Emir Güney
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

@KhasSCM/KhasSCM Haziran-Temmuz-Ağustos 2015, Sayı 18

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

Yeni dönem sertifika programları başlıyor!
Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi’nin her sene düzenlediği Spor Hukuku ve Yönetimi 
Sertifika Programı ve Spor İletişimi Sertifika Programı’nın yeni dönem detaylarını bültenin beşinci 
sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca güncel bilgilendirmeler ve muhtemel değişiklikler için http://scm.

khas.edu.tr adresini de takip etmenizi öneririz.
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Sporda Uluslararası  
Tahkim Yargılaması  

Av. Aysu Melis Bağlan, (Ağustos 2015)

Bir endüstri olarak gelişen 
spordan doğan ihtilafların 
çözümü, gün geçtikçe daha fazla 
ilgi çekmektedir. Sportif yargı 
mekanizmalarının tarafsız ve 
bağımsız olamamaları üzerinden, 
emsal arşivi oluşmuyor olması 
ise; sportif yargının niteliğini 
köreltmektedir.
Bu bağlamda eser, aşağıdaki 
sorulara yanıt aramaktadır; 

Spor tahkimi; Türk hukukunda 
nasıl anlaşılmakta, nasıl 
uygulanmaktadır?
Spordan doğan ihtilafların 
çözümünde, tahkim yargılaması 
bir avantaj mıdır?
Spor tahkim yargılama usulleri ve 
federasyon uygulamaları birbiriyle 
örtüşmekte midir?
Türkiye’de sporun örgütlenme 
biçimlerinin spor yargısına etkisi 
nedir?
Tarafsızlık ve bağımsızlık 
beklentilerimizin aksine; spor 
yargılaması, devletin hukukundan 
arta kalan bir alana mı sıkışmıştır?
(Tanıtım Bülteninden)

- Spor ve Politika 

- Örgütsel Uygulamaya Dair  
 Düzenlemeler 

- Spor Aktivitelerinin   
 Düzenlenmesi 

- Güvenli Spor Alanlarının  
 Düzenlenmesi 

- Kumar ve Spor 

- Medyaya Dair    
 Düzenlemeler 

- Okul Sporu ve Beden   
 Eğitimi 

- Fiziksel Aktivite ve Sağlık 

- Kentsel Dönüşüm ve   
 Ekonomik Kalkınma 

- Sosyal Dahil Olma 

- Sonuç

(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımları Konferans 
Duyuruları

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: Sport, Leisure 
and Visual Culture

Yer: Chichester, İngiltere

Tarih: 5 Aralık 2015

Özet Gönderimi: 1 Ekim 2015

Website: https://bsshsouth.
wordpress.com/ 

Konferans Adı: The Sports 
Business Summit

Yer: Londra, İngiltere

Tarih: 7-8 Ekim 2015

Özet Gönderimi: -

Website: www.leadersinsport.
com 

Konferans Adı: Soccer as a 
Global Phenomenon

Yer: Boston (Harvard 
University), ABD 

Tarih: 14-16 Nisan 2016

Özet Gönderimi: 1 Eylül 2015

Website: http://wigh.wcfia.
harvard.edu/content/
call-papers-soccer-global-
phenomenon 

Spor ve Politika 
 

Russell Hoye, Matthew Nicholson & Barrie 
Houlihan (Çev: Müslim Bakır & Cem Tınaz)  

(Mayıs 2015)

Haberler / Etkinlikler
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Sporda Şiddet ve E-bilet Sorunsalı: Türkiye-İtalya Karşılaştırması

Şiddet ve düzensizlik yalnızca 
Türkiye’ye özgü bir sorun değil. Dünyanın  
neresine giderseniz gidin farklı boyutlarda 
sosyal yaşamın her alanında şiddet 
örneklerine rastlayabilirsiniz. Bu noktada 
esas farkı yaratan ise hükümetlerin şiddet 
ve düzensizliğe karşı uyguladıkları ceza 
ve engelleyici politikaların geçerliliği. Ülke 
sporumuzun özgünlüğü de ne yazık ki 
buradan geliyor. Dünyanın neredeyse 
hiçbir yerinde uygulanmayan bir elektronik 
kart sistemiyle bu problem çözülmeye 
çalışılıyor. Bu makalenin amacı 14 Nisan 
2014’te yürürlüğe konan elektronik 
kart sistemi olan Passolig’in İtalya’daki 
benzeri olan Taraftar Kartı uygulamasıyla 
karşılaştırmaktır.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesi

Spor sosyoloğu Eric Dunning’nin Patrick 
Murphy ve John Williams ile birlikte 1990 
yılında yayınladıkları Futbol Holiganizminin 
Kökleri kitabı alanında yazılmış en kapsamlı 
kaynaklardan biri konumunda. Dunning’e 
göre modern futbol tarihinin hiçbir 
aşamasında taraftar şiddetinin var olmadığı 
bir dönemin yoktur ve ileride de bu durum 
değişmeyecektir. Çünkü hükümetler sıklıkla 
cezai ve engelleyici önlemlere başvursalar 
da, bazı taraftarlar bu sisteme karşı çıkacak 
ve şiddete başvuracaktır. Holiganizm 
bu taraftarlar için bir yaşam tarzı haline 
gelmiştir ve sosyal bir fenomendir, yalnızca 
spora özgü değildir. Dunning’in çalışmasının 
üzerinden uzunca bir vakit geçse dahi 
teorilerinin hala geçerli olduğunu 
söyleyebiliriz. Tabii tüm taraftarlara holigan 
muamelesi yapmamamız gerekiyor.

Türkiye’de sporda şiddet konusunu 
inceleyen birçok çalışma mevcut. Dağhan 
Irak’ın (2013) Hükmen Yenik! kitabı ise bu 
kaynakların en güncellerinden biri. Irak 
kitabında Türkiye’nin futbol tarihini sosyo-
politik temelleri üzerinden incelerken 

Emir Güney
KHAS Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

scm@khas.edu.tr

bir yandan da 1970 sonrası İngitere 
ve Türkiye’deki futbol taraftarlığının 
bir karşılaştırmasını yapıyor. Elektronik 
bilet konusuna da değinen Irak’a göre, 
ülkemizdeki elektronik biletleme yöntemi 
tamamen ticari çıkarlara dayanan ve 
1984’te İngiltere Başbaşkanı Margaret 
Thatcher’ın holiganizme karşı getirmeye 
çalıştığı ancak yoğun tepkiler nedeniyle 
gerçekleştiremediği uygulamanın bir 
benzeri. 

Bir başka çalışma ise Salih Demirci’nin 
Hayatım Futbol dergisinin 90. sayısında 
kaleme aldığı ‘Elektronik Bilet Geliyor’ 
başlıklı makalesi. Demirci’ye göre sistemin 
hem hukuki hem de idari açıdan birçok 
eksiği mevcut. Kişisel verilerin korunması 
konusundaki ihlaller ise bu hususların 
başını çekmekte (2013). 

2012 yılında İzmir merkezli kurulan 
Taraftar Hakları Derneği (THD) ve 2013’te 
Ankara merkezli kurulan Taraftar Hakları 
Dayanışma Derneği (Taraf-Der) taraftar 
haklarının korunması konusunda 
çalışmalar yapan en önemli iki sivil inisiyatif 
konumunda. Taraftarları renkleri üzerinden 
değil hakları üzerinden bir araya getirmeleri 
en güçlü özellikleri olarak görülüyor. THD 
ve Taraf-Der sayesinde farklı çatılar altında 
bir araya gelen on binlerce taraftar, şiddet 
ve düzensizlik konusunda bilinçlenip 
hukuki haklarını öğreniyorlar. 

E-Bilet Uygulamasında Türkiye
Elektronik bilet uygulamasının doğru 

bir uygulama olup olmadığını anlayabilmek 
için öncelikle bu uygulamanın detaylarını 
incelemek gerekiyor.

6222 nolu Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa 14 
Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanmış ve üç yıllık hazırlık süreci 
resmi olarak başlamıştı. Bu sürecin ilk 
ayağı olarak yapılan elektronik biletleme 
ihalesini kazanan yatırım bankası Aktifbank 
taraftarlara ön ödemeli, banka kartı ve kredi 
kartı özellikli üç opsiyon sunmakta. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı futbolseverlerin 
an itibarıyla Süper Lig ve Birinci Lig’deki 
maçları stadyumda izleyebilmek için 
almak zorunda olduğu bu kartı alırken 
fotoğrafınızı, T.C. kimlik numaranızı, 
adresinizi ve benzeri diğer detayları 
Aktifbank ile paylaşmanız gerekiyor. 

Passolig başvurusunda verdiğiniz 
bilgilerin yalnızca bankanın bilgi havuzunda 
saklı durmayacak olması ve kişisel 
bilgilerinizden yetkili olan ilgili federasyon 
bu bilgileri reklam ve pazarlama amacıyla 
üçüncü kişilere devredebilecek olması en 

büyük eleştiri konusu. Bir tüketici olarak 
kişisel bilgilerinizin sizin kontrolünüzün 
dışında üçüncü kişilere verilmesini arzu 
etmiyor olabilirsiniz. O zaman bir başka 
ticari işletme olan yayıncı kuruluşun 
dekoderini satın alıp maçları evinizde 
izlemeniz gerekiyor, çünkü bu konuda 
seçim hakkınız bulunmuyor. Passolig 
kartı olmadan stadyumlara girme 
şansınız yok ve bu mağduriyetiniz yasa ve 
yönetmeliklerle devletin ‘koruması’ altında. 

Passolig’in çıkış amacı olan şiddet 
ve düzensizliği önleme konusunda ise 
çok net adımlar atılmış değil. Kartın 
esas amacı kişiyi stadyuma girişte 
tanımak ve tribünlerde oturanları koltuk 
numaralarından teşhis etme yoluyla cezai 
yaptırımlar uygulamak. Ancak bu yapı 
merkezi olarak federasyon tarafından 
kontrol edilse de, stadyumların güvenlik 
ve organizasyon anlamında kontrolü 
6222 öncesi sistemdeki gibi kulüplerde 
olacak. Dolayısıyla eskiden de olduğu gibi 
gişelerin kontrolü ve taraftarların yerlerine 
oturmaları konusunda tüm inisiyatif 
ne yazık ki gişe memurları ve tribün 
görevlilerine kalmış durumda. Sistemin 
uygulama tarafında hiçbir değişikliğe 
gitmeden yalnızca teorik tarafında birtakım 
zorunlu değişiklikler yaparak şiddet ve 
düzensizliği önleme hususunda ilerleme 
kaydetmek pek mümkün gözükmüyor.

Türkiye’deki elektronik bilet sisteminin 
tartışılabileceği çok boyut var. İnsan 
hakları boyutu, rekabet hukuku boyutu, 
ticari boyutu, şiddet ve düzensizliği 
nasıl önleyeceği boyutu gibi. Ancak bu 
makalenin amacı Türkiye’deki duruma 
çözüm önermek değil, ülkemizdeki yapıya 

Yorum

Türkiye ve İtalya’nın en üst futbol 
ligindeki haftalık maç başına seyirci 

ortalamaları

Sezon        Süper Lig*        Serie A**

2007/08        8,698         23,340

2008/09        10,476        25,371

2009/10        9,164           25,282

2010/11        11,012         24,136

2011/12        11,068        22,493

2012/13        11,306         23,268

2013/14        11,028         23,385

2014/15        5,512            22,165

* Gençlik ve Spor Bakanlığı (22.02.2015)

** Worldfootball.net 
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örnek model olarak alındığı söylenen 
İtalya’daki taraftar kartı uygulamasının 
Passolig ile karşılaştırılmasıdır.

İtalya’da E-bilet: Taraftar Kart
Elektronik biletleme konusunda 

literatür taraması yapıldığında İngiltere, 
Hollanda, Yunanistan ve Macaristan’da kısmi 
olarak elektronik biletleme yönteminin 
uygulandığı görülebiliyor. Ancak bu 
örneklerde ülkemizdeki gibi tepeden inme 
ve cezai işlem odaklı bir sistem yerine, 
taraftar-kulüp ilişkilerini güçlendirici ve 
yapıcı bir yöntem kullanılıyor. Daha da 
önemlisi ülkemizdekine benzer şekilde 
kişisel hakların ihlal edildiği ve bu ihlalin 
devlet tarafından zorunlu kılındığı bir 
uygulama bulmak pek kolay değil. 

Elektronik biletleme yöntemi ve 
taraftarların bu konudaki tepkileri 
karşılaştırıldığında Türkiye’ye en yakın 
örneğin bir başka Akdeniz ülkesi olan 
İtalya olduğunu görüyoruz. Sporda şiddet 
denildiğinde belki de İngiltere’den sonra 
en çok ismi geçen ülkelerden biri olan 
İtalya, elektronik biletleme konusunda 
da ciddi adımlar atmış ülkelerin başında 
geliyor. 2009/2010 sezonu itibarıyla İçişleri 
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan 
sistemin adı ise Tessera del Tifoso (Taraftar 
Kartı). 

İtalya’da 2000’li yıllarda artan taraftar 
olayları ve bu olaylardan bazılarının ölümle 
sonuçlanmasını takiben hükümet şiddete 
karşı ağır yaptırımların olduğu bir sistem 
uygulamaya karar verir. Özellikle de şiddetin 
merkezinde görülen İtalyanların meşhur 
Ultras taraftar kitlelerini hedef alan Taraftar 
Kartı uygulaması, Passolig uygulamasıyla 
da ciddi paralellikler arz etmekte. Yalnızca 
deplasman maçlarına giden ve sezonluk 
kombine bilet alan taraftarların almak 
zorunda olduğu bu kart da Passolig gibi bir 
banka tarafından banka kartı veya kredi kartı 
opsiyonları ile taraftarlara satılıyor ve kart 
sahibinin kişisel bilgileri yetkili otoritelerle 
paylaşılıyor. Dolayısıyla Ultras ekolünden 
gelen taraftar kitlelerinin büyük tepkisini 
çeken bu uygulama yüzünden İtalya’da 
stadyuma giden taraftar sayıları geçtiğimiz 
dört sezon içerisinde ciddi şekilde düşüş 
yaşamış durumda. Ancak serbestçe 
stadyuma gitme hakları ellerinden alınan 
taraftar gruplarının örgütlenmeleri ve 
stadyum dışında düzenledikleri gösteriler 
çoğu zaman polisle çatışma haline 
dönüşüyor. Dolayısıyla şiddet konusunda bir 
azalma yaşanmadığı görülüyor (Guschwan 
2013). Taraftar Kartı uygulamasının en 
önemli çıktılarından biri ise ülkemizde de 
olduğu gibi İtalya’daki Ultras ekolünden 
gelen taraftarların renk ayrımlarını bir yana 
bırakıp bir çatı altında tek ‘düşmana’ karşı 
cephe oluşturmuş olmaları (Doidge,2014). 
Uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından 
Kasım 2009’da İtalya’nın dört bir yanından 

gelen 8,000 ultras taraftarının Roma’da 
buluşup bir protesto yürüyüşü yapması 
bu cephenin en önemli örneklerinden biri 
olarak gösterilebilir (Kennedy 2013).

Taraftar Kartı uygulamasını futbol 
sahalarında yaşanan olaylar ve polislerin 
yaptıkları tutuklamaların sayıları üzerinden 
inceleyen Alper Öcal’a göre İtalya’daki 
uygulama kısmen başarılı olmuş durumda 
(2014). Öcal’ın sunduğu verilere göre 
uygulamanın başladığı ilk yıl olan 2008-
09 sezonunda Serie A’da yaralanmayla 
sonuçlanan olay sayısında % 28 düşüş 
olmuş. Stat olaylarında yaralanan polislerin 
sayısı % 41 azalarak 104’ten 61’e, yaralanan 
taraftar sayısı da % 66 azalarak 62’den 21’e 
düşmüş. Polislerin gözaltı sayıları da bir 
önceki sezona göre % 54 azalmış. Öcal, son 
olarak 2008/2009 sezonunda 25.000 olan 
taraftar ortalamasının 2013/14’te 22.000’e 
gerilediğini belirtmiş. İtalya Serie A’da her 
hafta 10 maç olduğu düşünülürse haftalık 
ortalama 30,000 taraftarın artık maçlara 
gitmediğini görüyoruz. Ayrıca taraftar kartı 
uygulamasının yalnızca deplasmana giden 
taraftarlar ve kombine kart sahiplerine 
uygulandığını unutmamak gerekir. 
Ülkemizde olduğu gibi tüm taraftarlara 
zorunlu hale getirilmesi durumunda nasıl 
bir tepkiye neden olacağını kestirmek kolay 
değil.

Stadyumlarda çıkan olaylar ve 
tutuklamalardaki azalma sayısının da bu 
baskı rejimi ile doğrudan alakalı olduğunu 
belirtmek yanlış olmayacaktır. Ancak 
stadyumların dışında gerçekleşen taraftar 
odaklı olayların ve tutuklamaların sayısı 
ile ilgili bir araştırma ne yazık ki mevcut 
değil. Özellikle taraftar kartı uygulamasının 
yürürlüğe girmesiyle bu sayının daha da 
arttığı tahmin ediliyor.

İtalya genelinde elektronik bilet 
uygulamasına ciddi tepkiler olmasının yanı 
sıra Seria A’nın köklü kulüplerinden AS 
Roma bu tepkiyi farklı bir boyuta taşımış 
ve kendi taraftarlarını bu uygulamaya tâbi 
tutmayacağını ve Roma taraftarlarının 
2010/2011 sezonu için taraftar kartı 
olmadan kombine bilet ve deplasman bileti 
alabileceğini duyurmuştu. Ancak İtalya’da 
düzenlenen spor etkinliklerinde ulusal 
danışma kurulu olarak çalışan Osservatorio 
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 
(Ulusal Spor Etkinlikleri Gözlemevi) bunun 
mümkün olmayacağını açıklamış ve Roma 
kulübünü uyarmıştı. Kulüp boyutunda 
gerçekleşen bu tepki henüz hayata 
geçmeden iptal edilmiş olsa da, taraftarlara 
sistem karşıtı savaşlarında güç verdiği inkar 
edilemez bir gerçek (Wurbs 2011). Testa’ya 
(2013) göre ise İtalya’da futbol seyircisinin 
neden olduğu şiddet göz ardı edilmemeli. 
Ancak taraftar kartı modeli polisin gücünü 
arttırıp taraftarın şiddete olan eğilimine 
katkıda bulunan ve işlevsellik yerine 
savunmaya yönelik bir sistem. Dolayısıyla 
uzun vadede başarı şansı düşük.

Sonuç
Sporda şiddet ve düzensizliği en 

aza indirgemek için önlemlerin alınması 
ve faillere gerektiği şekilde yaptırım 
uygulanması konularında en fanatik 
taraftarların bile hemfikir olduğunu 
düşünüyorum. Sonuçta herkes bu oyunun 
sahada, stadyumda ya da televizyon 
karşısında bir parçası olabilmek için para, 
zaman ve emek harcıyor. Dolayısıyla ağır 
yaptırımlar ve Türkiye’de Passolig, İtalya’da 
Tessera del Tifoso gibi kısıtlayıcı, futbol 
sevgisini öldüren ve taraftarlık nosyonunu 
ortadan kaldırma odaklı uygulamalar 
sporda şiddet ve düzensizliğin çözümü 
olmayacaktır. 

Yeni sezonda taraftarların elektronik 
bilet uygulamasına karşı olan direnci 
muhakkak geçtiğimiz sezon kadar 
güçlü olmayacaktır. Özellikle yabancı 
sınırının kaldırılıp birçok kariyerli yabancı 
futbolcunun kulüplerimize transfer edilmesi 
bu direnci kırmada büyük pay sahibi. 
İstatistikler kağıt üzerinde güçsüzleşse 
de özellikle mahkeme süreçleri bitmeden 
taraftar dayanışması bitmemelidir. Sonuç ne 
olursa olsun bu sürecin en büyük kazancı 
taraftarların renkli gözlüklerini çıkarıp futbol 
sevgisi ve adalet duygusu çevresinde birlik 
olabilmelerinin düşünüldüğü gibi hayal 
olmadığını bize göstermesidir. 
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Haberler / Etkinlikler

Kimin için?
Spor hukuku veya spor yönetimi alanında profesyonel olarak çalışmayı 
düşünenler, bu alanlarda akademik kariyer planı yapanlar, ulusal ve 
uluslararası spor kurum ve kuruluşlarında profesyonel veya fahri olarak 
görev yapmayı düşünenler, futbolcu menajerleri, bu alanlarda okuyan 
öğrenciler ve bu alanlarla ilgili kendini geliştirmek isteyen herkes. 
 
Ne Zaman? 
12 Aralık 2015- 23 Nisan 2016
 
Ne kadar?
3.500TL (KDV Dahil)
 
İndirim İmkanı: Lisans, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, stajyer 
avukatlar, aktif lisanslı sporcular, spor kulübü ve spor federasyonu 
çalışanları ve kamu personeli için 2.500TL  

Burs İmkanı: 14 Kasım 2015 Cumartesi günü düzenlenecek olan Burs 
Sınavı’nda dereceye girenlere %100, %50 ve %20 oranlarında burslar 
verilecektir. 

*Daha detaylı bilgi ve güncel detaylar için http://scm.khas.edu.tr adresini takip 
edebilirsiniz.

Kimin için?
Spor medyası dahilinde gazete, dergi, televizyon, internet siteleri 
vb. mecralarda çalışmayı düşünen öğrenciler, mezunlar, sektör 
profesyonelleri ve spor iletişimi alanında kendini geliştirmek isteyen 
herkes.  
 
Ne Zaman? 
12 Aralık 2015- 23 Nisan 2016
 
Ne kadar?
3.500TL (KDV Dahil)
 
İndirim İmkanı: Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 
2.500TL

Burs İmkanı: 14 Kasım 2015 Cumartesi günü düzenlenecek olan Burs 
Sınavı’nda dereceye girenlere %100, %50 ve %20 oranlarında burslar 
verilecektir. 

*Daha detaylı bilgi ve güncel detaylar için http://scm.khas.edu.tr adresini takip 
edebilirsiniz.

2015/2016 Spor Hukuku ve Yönetimi 
Sertifika Programı

2015/2016 Spor İletişimi Sertifika Programı
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Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü Emir 
Güney, Türkiye Profesyonel Futbolcular 
Derneği’nin sözleşmesi olmayan veya 
takımında kamp kadrosuna girememiş 
profesyonel futbolculara yönelik 
düzenlediği kampta temel spor hukuku 
eğitimi verdi. 6 Temmuz Pazartesi günü 
TFF Riva tesislerinde 25 futbolcunun 
katıldığı eğitimde konu başlıkları 
yeni UÇK yapısı ve değişen futbolcu 
menajerlik talimatıydı. 

MERKEZ MÜDÜRÜMÜZ EMİR GÜNEY 
PROFESYONEL FUTBOLCULARLA BULUŞTU

Haberler / Etkinlikler

Dr. Levent Bıçakcı UEFA Tahkim Kurulu 
Asbaşkanlığına Seçildi

UEFA yönetim Kurulu’nun 29-30 
Haziran’da Prag’da yaptığı toplantıda 
2015-2019 dönemi için UEFA Tahkim 
Kurulu Üyesi olarak görevlendirilen Av. 
Levent Bıçakcı, Başkan’ın önerisi ve kurul 
üyelerinin seçimi ile yeniden asbaşkanlık 
görevini üstlendi. Bıçakçı böylece, 2015-
2019 dönemi süresince yeniden UEFA 
Tahkim Kurulu Asbaşkanlığı’na seçildi. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Bıçakcı böylesine önemli bir 
görevi tekrar üstlenmekten duyduğu 
mutluluğu ifade ettiği konuşmasına 
şöyle devam etti; “Bu önemli görevi 
tekrar bana veren UEFA Yönetim Kurulu 
üyelerine teşekkür ederim. Tıpkı geride 

bıraktığımız dönemlerde olduğu gibi bu 
yönetim döneminde de değer yaratan 
çalışmalarda bulunmak üzere görev 
alacağız. Bu yeni dönemin hepimiz için 
hayırlı olmasını temenni ediyorum”


