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Editörün Köşesi
Her sene olduğu gibi bu sene de
sertifika programlarımıza Kasım sonu
itibarıyla başladık. Spor Hukuku ve
Yönetimi’nde altıncı, Spor İletişimi’nde ise
sekizinci yılımız. Tabii geçen bu yıllar içerisinde ciddi bir bilgi ve eğitmen ağımız
oluştu. Eğitimlerimize başladığımız
2005 yılından bu yana da toplamda
750’den fazla mezun verdik. Birçok
mezunumuza kulüpler, federasyonlar,
hukuk büroları, medya kuruluşları, özel
şirketler, üniversiteler ve spor alanında
çalışan benzer diğer kuruluşlarda iş ve
staj imkanı sağladık. Hatta geçmiş dönem programlarımızın mezunları yeni
mezunlarımıza iş ve staj imkanları sunmaya bile başladılar!
Ülkemizde spor ve sosyal bilimler
alanlarında ne yazık ki büyük bir eğitim
açığı var. 70’ten fazla Beden Eğitimi ve
Spor Yüksek Okulu (BESYO) mevcut ve
büyük bir çoğunluğu Spor Yönetimi
alanında eğitim veriyor. Ancak ne yazık
ki verilen eğitimin içeriği ve verimliliği
BESYO mezunlarının spor sektöründe
direkt olarak iş bulmaları için yeterli
değil. Bu noktada eğitim kurumları kadar
öğrencilerin de sorumluluğu olduğunu
belirtmek gerekli. Hiçbir yabancı dil bilmeden, bir alanda uzmanlaşmak adına
kişisel araştırma ve çalışmala yapmadan
yalnızca dersleri geçip mezun olarak sektörde yer bulabileceklerini düşünüyorlar.
Özellikle yabancı dil konusunda büyük
eksikliğimiz mevcut.
2005 yılından beri düzenli olarak
ve ara vermeden açtığımız sertifika
programları ile aslında bu eksikliği biraz
olsun giderme çabasındayız. Tabii ki 120
saatlik bir sertifika programı sonunda
verilen sertifika ile dört yıl boyunca verilen eğitimin sonunda verilen diplomanın
ağırlığı aynı değil. Ancak eğitimlerin
içeriği ve piyasa koşullarındaki kabul
şartları ele alınırsa yalnızca diploma sahibi
olmanın yetersizliği de ortaya çıkacaktır.
Eğer spor sektöründe çalışmayı
düşünüyorsanız size tavsiyem öncelikle
kendinizi seçeceğiniz spesifik bir alanda
geliştirmek için neler yapabileceğinizi
araştırmanız ve bir ya da tercihen iki
yabancı dilde en azından okuyabilecek
kadar bilgi sahibi olmanızdır.
Bol sporlu günler dilerim.
Emir Güney
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü
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Spor Çalışmaları Merkezi’nde
yeni dönem sertifika
programları dersleri 29
Kasım Cumartesi günü Kadir
Has Kampüsü’nde başladı.
Eğitimler 12 Nisan 2015’e
kadar sürecek.
Tanıl Bora sunumunu yapıyor.

2014/2015 Dönemi
Sertifika Programlarında
Dersler Başladı
Spor Çalışmaları Merkezi’nin
2014/2015 akademik yılında
düzenlediği Spor Hukuku & Yönetimi
ve Sertifika programlarında ders zili
29 Kasım Cumartesi günü çaldı ve
eğitimler başladı. Cumartesi ve Pazar
günleri 10:00-14:00 saatleri arasında
verilen eğitimler 15 hafta sürecek ve
Nisan 2015’te sona erecek.
Sertifika programlarına toplamda
kayıt olan 90 öğrencinin 30’u farklı
oranlarda burs imkanlarından
faydalanarak programlara kayıt
oldular ve eğitimlerine devam
ediyorlar. Kasım ayında yapılan
sınavın ardından ortaya çıkan
sıralamaya göre %100, %50 ve %20
burs imkanı kazanan katılımcıların
yanı sıra birçok katılımcı da çeşitli
indirim imkanlarından faydalandılar.
Spor Hukuku ve Yönetimi
programında geride kalan dört
haftada Türkiye’de ve dünyada spor
modellerinin yanı sıra, spor hukukuna
giriş, spor ve etik, spor ve ceza
hukuku, sporda imaj hakları, sporda

idare hukuku ve özerklik, sporda fikri
ve sınai haklar ve CAS’ın yapısı ve
işleyişi dersleri işlendi.
Spor İletişimi’nde ise spor
spikerliği, canlı yayın, Türkiye’de
spor gazeteciliğinin dönüşümü,
spor tarihinden kesitler ve olimpizm
ve olimpiyat oyunları tarihi dersleri
katılımcılarla paylaşıldı.
Bu seneki programlarımızın ilk
ortak dersi olan ‘Sosyal Bilimler ve
Spor’ dersini ise Tanıl Bora verdi.
Bora, bu derste sporun aslında sosyal
bilimlerin önemli bir alanı olduğunu
ve spor sayesinde şekillenen ülkelerin
sosyal tarihlerinin önemine değindi.
Eğitimlerimize 27-28 Aralık’ta
verilecek bir haftalık aranın ardından
derslere 3-4 Ocak hafta sonu devam
edilecek.

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

Konferans
Duyuruları
Konferans Adı: Sport & EU
Conference
Yer: Angers, Fransa
Tarih: 25-26 Haziran 2015
Özet Gönderimi: 24 Ocak 2015
Website: http://www.
sportandeu.com/2014/12/
sporteu-conference-2015-callfor-papers/
Konferans Adı: Sociology of
Sport Conference
Yer: Dublin, İrlanda
Tarih: 10-13 Haziran 2015

Futbol Sanatı

Sporda Şiddetin Boyutları

Ömer Serim, (Aralık 2014)

Mehmet Şahin, Öğr. Gör. H. Murat Şahin,
Mehmet Yılmaz & Kenan Şebin,
(Aralık 2014)

S

erim elinizdeki kitapta sanat
nedir sorusuyla başlayıp güzel
sanatlarabirsekizincinindahiledilip
edilemeyeceğini irdeliyor. Nasıl buz
pateni,aletlijimnastik, subalesigibispor
dallarında estetik öne çıkıyor ve görsel
güzellikler beceriyle tamamlanıyorsa
futbol da “üstün yetenekli futbolcular
sayesinde göze hoş gelen, izleyene haz
ve coşku veren seyir özelliğine sahip bir
sanatolabilirmi?”sorusunayanıtvermeye
çalışıyor.
Sanatinsanoğlununaklıyladuygularını
birleştirdiği bir güzellik değil midir?
Becerilerini zekâlarıyla birleştiren üstün
yetenekli futbolcuların yeteneklerini
sergilerlerken bir sanatçı kimliği
kazandıkları söylemek yanlış mı olur?
Bir tiyatro sanatçısının birlikte oynadığı
arkadaşlarıarasındansivrilmesi,birsinema
sanatçısınınsergilediğiüstünperformansla
ödüle layık görülmesi, bir ressamın,
heykeltıraşın,romanyazarının,bestecinin
yarattığıeserlerleölümsüzleşmesisanatçı
denen bu kişilerin ortak özelliklerini,
yaratıcılıklarınıortayakoymuyormu?Bir
piyanisteolağanüstüçalmaveyorumlama
yeteneği yüzünden virtüöz deniyor, bir
operasanatçısıdivaadınıalıyordayetenek
konusunda onlar kadar üst düzeyde
becerisinikonuşturanbirfutbolcuneden
sanatçı olmasın? (Tanıtım Bülteninden)
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por yapmanın amacı,
disiplinli,çalışkan,sorumluluk
sahibi, sorunlar karşısında
kaçmak ve geçici çözümler
arkasınasaklanmakyerinedoğru
çözümler üretebilen yaratıcı,
adil,dürüst,mutlu,zihnensağlıklı
olan ve kaliteli bir yaşam süren
bir birey olmaktır. Çocuklarımızı
ve gençlerimizi özellikle spora
yönlendiririz,çünküsporyoluyla
disiplinli çalışmayı, kendilerine
inanmayı, dürüst ve adil bir
şekildemücadeleetmeyi,rakibe
saygı duymayı, kazanmayı
ve kaybetmeyi sportmence
kabullenmeyi öğrensinler.
(Tanıtım Bülteninden)

Özet Gönderimi: 31 Ocak 2015
Website: http://www.eass2015.
ie/
Makale Duyurusu: Gaming
Identity: Sports and Cultures,
Local and Global
Özet Gönderimi: 15 Şubat 2015
Makale Gönderimi: 15 Haziran
2015
Website: http://www.hnet.org/announce/show.
cgi?ID=217728
Konferans Adı: Sport and
Discrimination
Yer: Londra, İngiltere
Tarih: 1 Mayıs 2015
Özet Gönderimi: 1 Aralık 2014
Website: http://www.
sunderland.ac.uk/research/
newsevents/events/event/
index.php?eid=1224

Yorum

Spor sayfaları çöküşe gidiyor
Adeta iddia edilebilir ki spor
yazılarımızın muhtelif satırlarının
klişeleri yaptırılsa, hem spor hadiselerinin ertesi günü ve her defasında bu
klişelerin yerlerini biraz değiştirmek
suretiyle sıkıntı çekmeden sütunlar
doldurulmuş olur.

Şevket Furkan Erbay
sferbay@gmail.com

Kadir Has Üniversitesi Spor
Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği
Spor İletişimi sertifika programında
spor haberciliğinin dönüşümüne
dair bir kaç ders verme fikri,
Olimpiyat dergisindeki bir editör yazısındaki üslup tartışması
üzerine ortaya çıkmıştı. Programın
koordinatörü Bağış Erten, uzun
uzun üzerine konuştuğumuz bu
yazıdan yola çıkarak elimdeki materyalleri değerlendirirsek sertifika programında ders olabileceğini
söylemişti. Böylece yola çıktık ve
1930’lardan günümüze Türkiye’de
yapılan spor gazeteciliğinin genel manzarasını öğrencilerimize
aktardık.
Ufkumuzu açan 1932 tarihli Olimpiyat dergisinin editör yazısında1 şöyle
diyordu:
Memleketimizde spor muharrirliği
umumiyetle zevksiz bir hikayecilikten ibaret kalıyor ve bunu yapmakla
vazifemizi yaptığımızı zannediyoruz.
(...)
Mesela bir futbol maçı: “Stadnom
hınça hınç. Takımlar sahaya çıktı.
Mutat merasim... Zeki’nin şutu,
Rebii’nin çalımı, Hüsnü’nün kafa
vuruşu. Oyun 4-2 misafirlerin lehine
bitti.”
Yahut bir atletizm bayramı: “Filan
birinci, falan ikinci... Filan Türkiye
rekoru kırdı, çalışırsa daha iyi bir
netice alacağına ümitvarız.
Yahut bir tenis müsabakası:
“Şirinyan, hasmını kolaylıkla 6-1, 6-1
yenmiştir.”

80 yıl öncenin şartlarında, uslübun
yavanlığından, teknik ayrıntıların
eksikliğinden şikayet eden bu anlayış,
dönemin yeni yeni yetişen spor basını
münevverlerinin dert ettiği sorunları
özetliyordu. Oysa şimdi? Üslup yerlerde süründüğü gibi, temel bir spor
kültürüne dahi yabancı, olimpik
düşüncenin yakınından geçmemiş
müdürlerin yönettiği servislerden
çıkan, birbirinin kopyası satırların,
fotoğrafların, fikirlerin basıldığı sayfalarla karşı karşıyayız. Bu araştırmayı
yaparken temel tezim, aradan
geçen 80 yılda, iletişim teknolojileri
ve haber edinme metodlarındaki
kıyas kabul etmeyecek gelişmelere
rağmen, gazeteciliğin üzüntü verecek kadar gerilemesiydi.
Basında yerleşik spor sayfaları ve
servisler, 1950’lerin başından itibaren kurulmaya başladı. 1948
Londra Olimpiyatları’nda yeni bir
gazete olan Hürriyet’in İngiltere’ye
gönderdiği foto muhabiri ve günlük
ayrıntılı haberleriyle bir adım öne
geçmesi (elbette burada Londra’da
tarihi bir başarı yakalayan Ay-yıldızlı
güreşçilerin moral arayan toplum
tarafından büyük ilgiyle takip edilmesi de önemli bir etkendi),
haftanın iki-üç gününde spora ayrı
sayfa yapan gazetelerde bu sayfaları
sabit hale getirme sebeplerinden
biriydi.
Ancak öncülerden biri Hürriyet
olsa da, müthiş rekabetiyle spor
gazeteciliğini yükselten Tercüman
ve Milliyet ikilisiydi. 1950’lerin sonundan itibaren 30 yıl boyunca bu
iki gazetenin “efsanevi” denilebilecek isimleri barındıran servisleri,
habercilikte Türkiye spor yazınında
altın çağın yaşanmasını sağladılar.
Bu dönemin ortalalarında Olimpiyat Oyunları, güreş, atletizm ve fut-

bolda Avrupa-Dünya şampiyonaları,
üçer-beşer kişilik ekiplerle takip ediliyordu. Namık Sevük (Milliyet) ve
Necmi Tanyolaç (Tercüman) yönetimindeki bu iki spor servisi, diğer
gazetelerin de (Hürriyet, Güneş, Türkiye, Günaydın, Akşam) servislerini
genişletmesine önayak oldu.
Ancak
1980’lerle
birlikte
holdingleşmenin yaygınlaştığı Türkiye medyasında, futbolun kâr
metasına dönüşmesi, 1990’lar
spor medyasının yüz seksen derece değiştirdi. 80’lerin sonunda
çıkan spor gazeteleri, bir çeşit erotizm sosu katılmış sokak jargonuyla,
erkeklere hitap eden ucube futbol
sayfaları yapmaya başladı. Buna
ek olarak, 90’larda özel TV’lerin
şifreleyerek satmaya çalıştığı futbol
da, ‘televole’lerin sulandırması ve
gazetelerin futbol dışındaki sporları
(hatta futbolun da dört takım dışında
kalanlarını) iyiden iyiye köşeye itip
tek başına gündem yaratmasıyla, giderek spordan çıkıp, çirkin bir magazin malzemesi haline geldi.
Spor medyası, bir depolitizasyon
dönemi olan doksanlı yılların
mirasını üstlendi. Olimpik bakış
açısının iyiden iyiye yok olduğu
2000’lerde, ‘Olimpiyat’ı bırak, Süper
Lig’e bak’2 şeklinde ‘gerçek spor kültüründen’ rahatsızlığın dışa vurumu
manşetler bile görüldü. Muhabirlerin kulüpten içeri giremediği (ve
dahi artık ortadan kalktığı) ortamda
internetten devşirilen istihbaratla
doldurulan sayfalar, her yıl yüzlerce
tekzip yenmesine rağmen, sırf taraftara ‘ego’ satmak için giderek daha
da çirkinleşti.
Sonuç olarak gelinen nokta şu: Spor
gazeteleri/sayfaları, içinde insan
öğesinin olmadığı, hatta sonucun
dahi işlenmediği, çaputlarla dolu bir
matbuğ kağıt parçasına dönüştü.
Ve denilenin tam aksine, bu
dönüşümde en az suçu olanlar, o
gazeteyi alan okuyuculardı...
Referanslar
1

Olimpiyat, 30 Temmuz 1932, sayfa 3.

2

Fotomaç, 23 Ağustos 2008 manşeti
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Spor İletişimi Programı Yine Tam Kapasite!
Spor Çalışmaları Merkezi’nin 2007/2008
yılından beri aralıksız düzenlediği ve
geçtiğimiz üç senede 50 kişilik öğrenci
kontenjanını tamamıyla dolduran Spor
İletişimi Sertifika Programı, bu senenin
başında gelen yoğun talep üzerine
kontenjanını 60 kişiye yükseltmişti.
Programın her sene Kasım ayı başında
düzenlenen Giriş Sınavı’na bu sene 145
öğrenci katıldı ve içlerinde en başarılı olan
60 öğrenci programa kayıt yapma hakkı
kazandılar. Sınav sonucunda ilk 15’e giren
öğrenciler ise %100, %50 ve %20 gibi burs
Barış Kuyucu’nun “Canlı Yayın” dersinde sınıfta oturacak yer kalmamış
oranları ile programa kayıt olma imkanı
kazandılar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu
gibi bu yıl da programımız öğrenci kapasitesinin tamamını doldurmuş durumda.
Programınbukadarçoktalepalmasınınardındaisederslersüresinceeğitmenlerekendiyeterliklerini
kanıtlayabilen ve programın sonunda yapılan sınav sonucunda başarılı olan öğrencilere çeşitli medya
kurum ve kuruluşlarında iş ve staj imkanlarının sağlanıyor olması. Özellikle programın açıldığı günden
bu yana hem eğitmen hem de içerik konusunda Spor Çalışmaları Merkesi’ne destek olan NTVSpor
kanalı, programın en başarılı öğrencilerini de
kendi bünyesine dahil edip iş ve staj imkanları
sağlamakta.

Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi Aylık Haber Bülteni
Editör: Emir Güney
Tasarım: Birsen Duyar Akdemir
Katkıda bulunanlar: Şevket Furkan Erbay
Adres: Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi, Fatih, İstanbul
Telefon: 0212 533 65 32—1483
Email: scm@khas.edu.tr
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Birçok gencin rüyasını süsleyen spor
spikerliği, spor editörlüğü, spor yazarlığı,
spor gazeteciliği ve benzer alanlarda iş ve
staj imkanının sağlandığı bu programın bir
başka özelliği de program bittikten sonra
mezunlarla iletişimin devam ettirilmesi.
Geride kalan yedi sene içerisinde Spor
İletişimi Programı’ndan mezun olan yüzlerce
öğrencimiz hala bir iletişim ağı içerisinde
birbirleriyle hem sosyal hem de iş imkanları
anlamında haberleşmekteler. Hatta eski
mezunlarımız yeni mezunlarımıza iş ve staj
imkanları sağlıyorlar!
15 hafta (120 saat) süren bu program, içerik
yoğunluğu ve uzunluğu sebebiyle yılda ancak
bir kere yapılabilmekte. Bir sonraki programın
detayları Ağustos 2015’te açıklanacak ve giriş
sınavı Kasım 2015’te düzenlenecektir.

