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İstanbul 2020:
Ne Kazandırdı, Ne Kaybettirdi?

Editörün Köşesi

Spor Çalışmaları Merkezi‟nin 20132014 akademik yılı açılış etkinliği olan
“İstanbul 2020: Ne Kazandırdı, Ne
Kaybettirdi” başlıklı konferans, 16
Kasım Cumartesi günü 10.00-14.15
saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü‟nde düzenleniyor.

2005 yılında „Spor Hukuku Araştırma
ve Uygulama Merkezi‟ ismiyle kurulan
merkezimiz 2012 yılının Mart ayında
ismini Spor Çalışmaları Merkezi (SÇM)
olarak değiştirdi ve çalışmalarındaki
ağırlığı hukuk alanının yanı sıra sosyal
bilimlerin diğer alanlarına da genişletti.

Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

Spor ve sosyal bilimler alanlarında
çalışma yapan Türkiye‟nin ilk ve tek
Y.Ö.K. onaylı merkezi olan SÇM,
geride kalan 8 yılda sertifika programlarından mezun ettiği 700‟den fazla
öğrencisi ile spor sektörüne ciddi bir
istihdam sağlıyor.

Merkezin kurucu üyelerinden olan
Dr. Levent Bıçakcı‟nın açılış konuşması ile başlayacak konferansta İstanbul 2020 Olimpiyat adaylığı sürecinin ve gelecekteki muhtemel adaylık
süreçlerinin ülke sporu üzerindeki
etkileri iki panelde tartışılacak.
Hasan Arat ve Murat Ağca‟nın
konuşmalarını yapacağı ilk panelin
moderatörlüğünü Attila Gökçe yapacak.
Öğle arasının ardından yapılacak
ikinci panelde ise Emir Güney‟in
moderatörlüğünde Dağhan Irak,
Tolga Şenel ve Mert Yaşar sürecin neden başarılı sonuçlanamadığı üzerine değerlendirmelerde bulunacaklar.
Konferansa katılım ücretsizdir.
Kayıt olmak için „http://scm.khas.edu.tr‟ adresini ziyaret ediniz.
Twitter: @KhasSCM

Emir Güney

Facebook: /groups/KhasSCM

Sertifika Programları Burs Sınavları 9 Kasım’da Düzenlendi.
2013-2014 akademik yılında yedinci defa düzenlenecek olan Spor İletişimi Sertifika Programı ve beşinci defa yapılacak Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı‟nın Giriş ve
Burs sınavları 9 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 10.00‟da Kadir Has Üniversitesi Cibali
Kampüsü‟nde düzenlendi.
Tam burs, yarım burs ve %20 burs imkanlarının sunulacağı bu sınavlara toplam 204 kişi
katıldı.
13 Kasım Çarşamba günü scm.khas.edu.tr adresinde açıklanan. sınav sonuçları ile burs
alanlar ve programlara katılım hakkı kazananlar belli oldu. Listenin tamamına
scm.khas.edu.tr‟den ulaşabilirsiniz..
Programlara kayıtlar 27 Kasım tarihine kadar devam edecek. İlk dersler ise 30 Kasım
Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü‟nde yapılacak.

Spor hukuku, spor yönetimi ve spor
iletişimi ana alanlarında eğitimler veren
SÇM, mezun ettiği öğrencilerine
kulüplerde, federasyonlarda, hukuk
bürolarında, medyada ve spor alanında
çalışan özel şirketlerde iş ve staj imkanı
yaratıyor.
Spor alanında ulusal ve uluslararası
toplantı ve konferanslara da sık sık ev
sahipliği yapan SÇM, sektörün ileri
gelenleri ile akademinin buluşma noktası haline gelmiş durumda.
16 Kasım‟da düzenlenecek olan
“İstanbul 2020: Ne Kazandırdı, Ne
Kaybettirdi” konferansı bu durumun
açık bir örneği.
2013 yılı Kasım ayından itibaren aylık
periyotta yayınlanacak Haber Bülteni
ile SÇM‟nin etkinliklerini, eğitimlerini
ve diğer aktivitelerini yakından takip
edebilirsiniz.
Spor ve sosyal bilimler alanlarında
araştırmalar yapan ya da spor sektöründe profesyonel olarak çalışan
herkese kapımız sonuna kadar açık.
Bizimle iletişime geçin, sizlere nasıl
yardımcı olabileceğimize birlikte karar
verelim.
Aralık ayında tekrar görüşünceye dek,
hepinize bol sporlu günler diliyorum.
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Spor Çalışmaları Merkezi
‘Spor Kitaplığı’ Kuruyor
2005 yılında kurulan Spor Çalışmaları Merkezi‟nin 2011 yılında
başlattığı proje kapsamında „Spor ve Sosyal Bilimler‟ teması
altında bir spor kitaplığı kuruluyor.
2012 yılından beri kitap alımlarının yapıldığı bu projenin esas
amacı, ülkemizde büyük eksikliği görülen sporun sosyal bilimler
alanlarındaki (yönetim, hukuk, ekonomi, iletişim, sosyoloji, felsefe, pazarlama vb.) akademik kaynak eksikliğini gidermektir.
Halihazırda bahsi geçen alanlarda 500‟e yakın kitabın bulunduğu
ve alımların devam ettiği bu proje kapsamında sizlerin de kitap
önerilerinizi ve bağışlarınızı bekliyoruz.

Eğer Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi‟ni (Bilgi Merkezi)
inceleyip çalışma yapmayı düşündüğünüz alan ile ilgili kitapları
bulamadıysanız ve kütüphanemizin bu kitabı almasını arzu ediyorsanız, lütfen scm@khas.edu.tr adresine „Spor Kitaplığı‟ başlığı
ile bir email gönderin.
Eğer önerdiğiniz kaynak projemizin kapsamına uygunsa ve halihazırda bizde bulunmuyorsa bir sonraki kitap alım listesine eklenecektir. Böylece spor kitaplığımız büyürken sizler de bu kaynakları kullanarak çalışmalarınızı gerçekleştirebileceksiniz.
Khas Bilgi Merkezi: http://library.khas.edu.tr

Ulusal ve Uluslararası Konferans Duyuruları
“Sport, Doping & Society” Konferansı
Yer:
Tarih:
Özet Gönderimi:
Website:

Madrid, İspanya
26 Şubat—1 Mart 2014
30 Kasım 2013
www.deportedopajesociedad.com

Sport&EU 2014 Konferansı
Yer:
Tarih:
Özet Gönderimi:
Website:

Köln, Almanya
26-27 Haziran 2014
Açık
www.sportandeu.com

EASM 2014 Konferansı
Yer:
Tarih:
Özet Gönderimi:
Website:

Coventry, İngiltere
9-12 Eylül 2014
10 Nisan 2014
www.easm2014.com

IACS Summit 2014
Yer:
Tarih:
Özet Gönderimi:
Website:

New York, ABD
14-16 Mart 2014
4 Kasım 2014
www.communicationandsport.com

Kitap Tanıtımı
Kitap: Futbolda Emek Sömürüsü
Yazar: Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu
İstanbul 2013, Yazılama Yayınları

Kitap: Hükmen Yenik: Türkiye’de
İngiltere’de Futbolun Sosyopolitiği

ve

Yazar: Dağhan Irak
İstanbul 2013, Evrensel Kültür

Bu çalışma, endüstrileşen futbolda
futbolcuların ücretleri, transfer
tekliflerini değerlendirirken dikkat
ettikleri kriterler, transfer hareketlilik nedenleri, transfer aracıları,
yaşadıkları ekonomik ve hukuksal problemler, sendikalaşma ve
futbolcular ile ilgili statü ve talimatlar gibi futbolda emeği
ilgilendiren konuları emek ekseninden irdelemek ve Türkiye
futbol piyasasını bir de bu görüngeden resmetmeye
çalışmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)

Politika ve futbol aynı “saha”da dans eder.
Zamanla dekor, “saha”, kostüm, izleyici,
müzik değişir... Lakin bu ikili, dans için
gerekli bütün “yan öğeleri” “yeniden üretir” ve tempo artarak
devam eder.
Bu nedenle “büyük resmi” görebilenler iyi bilir: Futbol, sadece
maç izleyerek anlaşılamaz! Onu anlamak ve anlatmak için en
elverişli “saha” siyasal tarihtir. Ne var ki, futbolun “saha”sında
politika, politikanın “saha”sında futbol ilişkisi de kolay kolay
görünür kılın(a)maz. (Rahşan İnal)
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Futbolun Özgürlükle Ne İlgisi Var?:
Genişletilmiş Bir Avrupa’da Futbolu Araştırmak
Yrd. Doç Dr. Başak Alpan
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü

George Orwell, Aralık 1945‟te, sporun kötü tutkuların, zayıf iradenin
ve nefret alemlerinin en önemli müsebbibi olduğunu söyleyerek,
uluslarası futbol maçlarını, „silahsız savaş‟ olarak tarif eder (Orwell,
1984; aktaran Sonntag, 2006). Orwell‟in totaliter bir distopya, beyin
yıkama, propoganda ve hatta „1984‟ü yazdığı yıllarda savaştığı
veremden mürekkep „korkulacaklar listesi‟ne bir de futbolu
eklemesine ve fakat yine de aynı oyunun günümüzde Avrupa‟da ve
muhtemelen dünyada en revaçta olan popüler kültür alanı olmasına
sebep olan nedir? İşte, 7. Avrupa Çerçeve Programı‟nda (FP7),
„Avrupa Birliği‟ndeki Farklılıklar ve Ortaklıklar‟ alanının altındaki,
„Avrupa Entegrasyonu‟nun Antropolojisi‟ başlığı çerçevesinde
yürütülen FREE projesi, yani Genişletilmiş bir Avrupa‟da Futbol
Araştırması (Football Research in an Enlarged Europe) bu ve
benzeri sorulara cevap arıyor. FREE‟nin soru listesini uzatmak
mümkün:
Tarihi, hafızası, rekabeti ve medyaya yansıması bağlamında Avrupa
futbolu, Avrupa Birliği’nin sınırları dışında ortak çıkar, karşılıklı merak ve
spontan bir kültürlerarası diyaloğun yaşanacağı bir Avrupa alt kültürü ya
da iletişim alanı olmayı ne derece başarabildi?
Algı şablonları, oyuncuların ve taraftarların artan hareketliliği ve ulus ötesi
futbol karşılaşmaları yoluyla ne derece değişikliğe uğruyor? Bu bahsedilen
değişim, bireylerin daha refleksif bir kimlik anlayışı geliştirmelerine ne derece
yardım ediyor?
Futbol, güçlü bir söylemsel toplumsal cinsiyet inşasına ne derece katkıda
bulunuyor? Bu söylem, şimdilerde ‘futbolun feminenleşmesi’ (kadın
taraftarların oranının ve kadın futboluna olan ilginin artması) olarak anılan
kavram tarafından nasıl eleştiriliyor? Kadınlar, bu adı geçen ulus ötesi
karşılaşmalara ve diyaloglara nasıl ve ne derece katılıyorlar
Avrupa’daki futbol camiası, ‘Sporda Avrupa Modeli’nin varlığının ve bu
modeli koruma zorunluluğunun ne derece farkında? Futbol alanında,
alternatif yönetişim modelleri ve potansiyel uluslarüstü düzenleme yönünde
hangi tavırlar mevcut?
Nisan 2012 ve Mart 2015 arası yaklaşık 36 ayda bitirilmesi
hedeflenen FREE projesi, 8 farklı ülkeden 9 kurumsal ortaktan
oluşan bir ağ ile hayat buluyor. Türkiye ayağını Orta Doğu Teknik
Üniversitesi‟nden Yard. Doç.Dr. Özgehan Şenyuva ve Yard. Doç.
Dr. Başak Alpan‟ın yürüttüğü proje, her biri bir konsorsiyum üyesi
tarafından kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri yoluyla
örgütlenen 6 tematik çalışma paketinden oluşuyor:
Müsabakalar ve futbolun toplumsal hafızası ve futbolun ulusal ve ulus ötesi
medya olaylarının üreticisi olduğu ve futbolun sembolik yönü ve etkisi
vurgusuyla ilgilenen tarihsel yaklaşımlı 3 tane çalışma paketi;
Bu iki tarihsel çalışma paketinin bulgularını kullanacak sosyo-antropolojik
2 çalışma paketi. Futbol yoluyla deneyimlenen ve dışa vurulan kimlik
dinamikleriyle ilgilenen ve özel olarak Avrupa’daki ‘Doğu-Batı ilişkileri’ne
odaklanan bu çalışma paketleri, aynı zamanda futbolun yarattığı toplumsal
cinsiyet tavırlarını, buna bağlı davranış kalıplarını ve toplumsal cinsiyetin
söylemsel olarak nasıl inşa edildiğini sorguluyor.

Önceki 4 çalışma paketinin çalışma alanlarını besleyecek varsayımlar ve
hipotezler üretecek ve karşılığında bu çalışma paketlerinden beslenecek 2
sosyo-politik çalışma paketi. Farklı araştırma yöntemleri ve ‘Avrupa
kamusal alanı’ kavramsallaştırmasını kullanacak çalışma paketleri, futbol
camiasının ana akım söyleme etkisini, futbol yönetişimi ve Avrupa spor
modeline vurgu yaparak ‘paydaş güçlendirmesi’ (stakeholder empowerment)
kavramını araştırıyor.
„Kamusal alan‟, „paydaş
güçlendirmesi‟, „toplumsal
cinsiyet sosyalleşmesi‟ gibi
siyaset bilimi, antropoloji,
sosyoloji, tarih gibi
d i s ip l i n le rd e ku l l an ıl an
kavramları araştıran FREE
projesi, tüm partnerleri akademisyen olsa da, bir „fildişi kule
araştırması‟ değil; yani FREE, bu soruların cevaplarını ve projenin
genelini oldukça iddialı bir yaygınlaştırma gündemiyle yasa yapıcılara,
en geniş anlamıyla sivil topluma ve genel kamuya ulaştırmayı
hedefliyor. Bu anlamda, FREE, sürekli olarak akademi, siyasal
yapıcılar, sivil toplum, medya ve futbol izleyicisi ile dirsek teması
halinde. Yakın zaman önce hayata geçen, Türkiye ekibinin 7. Çalışma
Paketi çerçevesinde telefon anketleri ve online anketler yoluyla, ilgili
kamuoyunun („attentive public‟), yani futbola ayırabilecek zamanı,
enerjisi, bilgisi ve alt yapısı olan seyirci kitlesinin futbola bakışını
sorunsallaştıracağı araştırma, bunun en önemli göstergesi.
Projenin yöneticisi, Fransa Angers‟te ESSCA İşletme Okulu‟ndaki
Avrupa Entegrasyonu Merkezi‟nden Albrecht Sonntag
(albrecht.Sonntag@essca.fr).
„Toplumsal hafıza‟, „politik sembolizm‟ ve „kimlik inşası‟ kavramlarını
futbol ekseninde araştıran Sonntag‟ın, „Avrupa Futbolunun
Kimlikleri‟ („les Identités du Football Européen‟) kitabı, 2008‟de
Fransa Profesyonel Futbol Klüpleri Birliği tarafından „Yılın en İyi
Futbol Kitabı‟ seçildi. Türk futbolseverlerin, „Futbol Asla Sadece
Futbol Değildir‟ kitabıyla tanıdıkları Simon Kuper da FREE
projesinin Danışma Kurulu üyeleri arasında. Türkiye ekibinden Yrd.
Doç. Dr. Özgehan Şenyuva‟nın, „bu projeyle ilgileniyorum çünkü
Avrupa‟da ya da herhangi bir yerde seyahat ederken futbol hakkında
konuşamayacağım bir kişiye bile rastlamadım‟, Yrd. Doç. Dr. Başak
Alpan‟ın ise, „bu projeyle ilgileniyorum, çünkü futbol, sadece büyük
kulüplerin ve şirketlerin kar için çarpıştığı bir mevzi savaşı değil;
bireylerin tüm öznelliklerini ortaya koydukları ve paylaştıkları bu
alanın özgürleştirici rolü çok daha önemli benim için‟, sözleriyle
tanımladıkları FREE projesi, Avrupa‟nın en favori popüler kültür
alanı olan futbolun ayrıntılı bir haritasını çıkarmaya ve futbol
bağlamında akademiyi, sivil toplumu ve yasa yapıcıları aynı
platformda bir araya getirmeye talip. Kimbilir, belki bu proje
bittiğinde Orwell‟in ünlü „Doğruluk Bakanlığı‟nın, kabile
fanatizminin, kof milliyetçiliğin ve seksizmin karşısına FREE
projesinin kısaltmasında olduğu gibi, özgürleştirici rolüyle
dikilecektir futbol.
Website: www.free-project.eu;

Twitter: @Free_project_eu

KAYNAKÇA:
Orwell, G. (1984), „The Sporting Spirit‟, içinde, The Penguin Essays of
George Orwell, Harmondsworth, s. 327-330.
Sonntag, A. (2006), „Sweat, Tears and … Fun!: Reflections on Spectator Behaviour at the Football World Cup 2006‟, içinde B. Kratzmüller ve diğerleri (der.) (2006), Sport and the Construction of Identities,
Vienna, Turia & Kant, 2007, s. 790-798.

Sertifika Programlarımızda Dersler Başlıyor!
2005 yılından beri faaliyette olan Spor Çalışmaları Merkezi, düzenlediği sertifika programları
ile Spor Hukuku, Spor Yönetimi ve Spor İletişimi alanlarında 700‟den fazla katılımcıya
eğitim vermiş ve spor sektörüne hazırlamıştır.
2007 yılından beri düzenlenen Spor İletişimi
Sertifika Programı ve 2009 yılından beri
düzenlenen Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı bu yıl eğitimlerine 30 Kasım
2013 Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü‟nde başlayacak.
15 hafta (120 saat) sürecek bu iki programın
dersleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-14.00
saatleri arasında yapılıyor.
Spor İletişimi sertifika program kapsamında
katılımcılara spor haber dili ve yazımı, spor
tarihi, editörlük, habercilik etiği, köşe yazarlığı,
kurgu, montaj ve teknik, televizyonda spor
yönetimi vb. alanlarda eğitimler verilmektedir. Fuat Akdağ, Attila Gökçe, Mert Aydın, Bağış Erten, Banu Yelkovan ve Ahmet Çakır gibi
ustaların verdikleri bu derslerle birlikte katılımcılar spor medyasında çalışmaya hazır halde programdan mezun olmaktadırlar.
Spor Hukuku ve Yönetimi program kapsamında ise Şenes Erzik, Dr. Levent Bıçakcı, Kemal Kapulluoğlu, Tuğrul Akşar ve Deniz
Gökçe gibi alanında uzman akademisyen ve pratisyenler dersler verecekler.
Bu program kapsamında sporda disiplin ve tahkim, sporcu transferleri, sporcu sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, spor yönetimi
modelleri, spor pazarlaması, spor finansmanı vb. alanlarda dersler verilmekte ve mezunlara spor kulüpleri, federasyonlar, hukuk
bürolarında iş ve staj yapma imkanları sunulmaktadır.
Programlara kayıt ve detaylı bilgi için;
Website:http://scm.khas.edu.tr

Facebook:/groups/KhasSCM

Twitter:@KhasSCM

Email:scm@khas.edu.tr

FREE Projesi’nin Futbol Anketi
Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi Aylık Haber Bülteni
Editör:

Emir Güney

Görsel Danışman: Aytekin Kar
Bu sayıya katkıda bulunanlar:
- Yrd. Doç. Dr. Başak Alpan (ODTÜ)
- Yrd. Doç. Dr. Özgehan Şenyuva (ODTÜ)
Adres:

Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi,
Fatih, İstanbul

Telefon:

0212 533 65 32—1483

Email:

scm@khas.edu.tr

Avrupa Komisyonu‟nun 2011 yılında onayladığı ve
2012-2015 yılları arasında sürecek olan FREE
(Football Research for Enlarged Europe) Projesi‟nin „Futbol ve Siz‟ anketi yürürlüğe girdi.
Projenin Türkiye ayağından sorumlu üyelerden
Yrd. Doç. Dr. Özgehan Şenyuva‟nın koordine
ettiği bu anket ile futbol taraftarlarının „Avrupa ve
futbol bilinci‟ ölçülüyor.

Yrd. Doç Dr.
Özgehan Şenyuva

Eğer siz de „futboldan anlarım‟ diyorsanız ankete aşağıda belirtilen websitesinden hemen katılabilirsiniz.

Detaylar ve anket için:
www.free-project.eu

İletişim:
senyuva@metu.com.tr

