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E

ylül ayında yapılan IOC Genel
Kurulu’ndan beri İstanbul 2020’yi
adeta unutmuş gibiyiz. Adaylık
yarışını kaybetmiş olabiliriz ancak bu
sonuç, yaşanan süreci değerlendirme
gereğini de ortadan kaldırmamalı.
Dolayısıyla merkezimizin 2013-2014
akademik yılı açılış konferansını bu
tema üzerine kurmaya karar verdik.
16 Kasım Cumartesi günü
düzenlediğimiz “İstanbul 2020:
Ne Kazandırdı, Ne Kaybettirdi?”
konferansı ile biraz olsun bu süreci
irdelemiş olduk. İlk bölümde
sunumunu yapan İstanbul 2020
Adaylık Komitesi Başkanı Hasan
Arat’ın deneyimlerini bizlerle
paylaşması paha biçilemezdi. İkinci
kısım ise İstanbul’un adaylığına
biraz daha eleştirel yaklaşan
akademisyen ve araştırmacıların
sunumlarından oluşuyordu. Hem
İstanbul hem de Türkiye’nin spor
kültürü üzerinden çok katmanlı bir
değerlendirme yaptık diyebiliriz.
(Konferansın videosunu izlemek
için Youtube’dan Spor Çalışmaları
Merkezi kanalını kullanabilirsiniz.
http://www.youtube.com/channel/
UCbAnPV9BSegYu8aOcq_8xsA/feed )
İstanbul şehri adaylığı hala
kaybetmiş sayılmaz. Eğer
önümüzdeki oyunlarda ev sahipliği
hakkını elde etmek istiyorsak ‘vakti
geldiğinde’ değil, şimdiden harekete
geçmeliyiz.
Aralık 2013 itibarıyla yeni dönem
sertifika programlarımıza da başladık.
Bu sene beşincisini düzenlediğimiz
Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika
Programı (45 Öğrenci) ve yedincisini
düzenlediğimiz Spor İletişimi Sertifika
Programı (60 Öğrenci) dersleri hafta
sonları son hızla devam ediyor. 15
ders haftası boyunca sürecek 120
saatlik eğitim programı 12 Nisan
2014’teki Mezuniyet Töreni ile
sona erecek. Mezunlarımızı da her
yıl olduğu gibi iş ve staj imkanları
bekliyor olacak.
Herkese bol sporlu günler dilerim.

Emir Güney
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

@KhasSCM
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“İstanbul 2020: Ne Kazandırdı, Ne Kaybettirdi?” Konferansı Spor Çalışmaları Merkezi’nin
2013-2014 akademik yılı açılış konferansı olarak
16 Kasım 2013’te Kadir Has Üniversitesi Cibali
Kampüsü’nde düzenlendi.
İki panel olarak düzenlenen konferansın açılış
konuşmasını Dr. Levent Bıçakcı yaptı. Hemen
ardından başlayan ilk bölümde ise İstanbul
2020 Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat ve
adaylık sürecini yakından takip eden gazeteci
Murat Ağca, Milliyet Gazetesi köşe yazarı
Attila Gökçe’nin moderatörlüğünde süreç
değerlendirmesinde bulundular.

İstanbul 2020 Konferansı
Kadir Has’ta Düzenlendi
Hasan Arat, sürecin en başında favori
olarak görülen İstanbul şehrinin, Gezi Parkı
olayları ve Suriye ile yaşanan gerginliği
takiben bir miktar güç kaybettiklerini
savundu. Yarışın kaybedilmesini tamamen
bu olaylara bağlamanın tamamen
doğru olmayacağını vurgulayan Arat, bu
gelişmelerin adaylık stratejilerini ciddi şekilde
değiştirmelerine neden olduğunu öne sürdü.
Murat Ağca ise Arat’ı destekleyerek,
sürecin başında uluslararası medyanın
İstanbul’u desteklediğini ancak ülkedeki
gelişmelerin bu desteği azalttığını belirtti.
Konferansın ikinci kısmında ise Spor
Çalışmaları Merkezi Müdürü Emir Güney’in
moderatörlüğünde düzenlenen panele,
Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Mert Yaşar, Araştırmacı Gazeteci Dağhan Irak
ve Spor Ekonomisti Tolga Şenel katıldılar.
İlk söz alan Irak, Olimpiyat Oyunları’nın
toplumsal tarihine değindiği konuşmasının
ilk bölümünün ardından İstanbul’un
adaylığını değerlendirdi. Türkiye’de spor
kültürünün yeterli düzeyde olmadığından,
Olimpik farkındalığın eksikliğinden ve
Türkiye’nin “spor yapan kesim/nüfus”
oranı ele alındığında Avrupa sonuncusu
olduğunu belirten Irak, adaylık sürecinde
politik ve ekonomik getirilerin sportif
getirilerden ön planda tutulduğundan
dem vurdu. İkinci sırada konuşan Şenel ise
adaylık sürecinin kaybedenlerinin inşaat
şirketleri ve spor sektörü olduğunu belirtti.
Şenel, Olimpiyat Oyunları’nın tarihini
ekonomik olarak incelediğimizde ise hiçbir

oyunun büyük bir ekonomik gelir akışı
sağlamadığını, hatta kimi durumlarda
normal şartlarda oluşabilecek turizm gelirini
engelleyebildiğini belirtti. İstanbul’un bu
anlamda bir kaybının olmadığını belirten
Şenel, hiçbir ‘Olimpiyat Bütçesi’nin öngörülen
rakamlarda kalmadığını, her seferinde bu
rakamın aşıldığından bahsetti.
Son sırada söz alan söz alan Yaşar
ise Türkiye’deki spor yapılanmasının
çarpıklığını ön plana çıkardığı sunumunda
federasyonların özerkliği, doping, ırkçılık,
şiddet ve şike konularını irdeleyen bir
konuşma yaptı. Türk spor yapılanması
çerçevesinde bu konularda sağlıklı süreçlerin
işlemediğini belirten Yaşar, uluslararası
spor camiasının da bu durumdan haberdar
olduğunu ekledi.
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Kitap Tanıtımları

Konferans
Duyuruları
Konferans Adı: From
Habermas to Fanblogs:
Exploring the Public Sphere of
European Football Konferansı
Yer: Ankara, Türkiye
Tarih: 25-26 Nisan 2014
Özet Gönderimi: 1 Ocak 2014
Website: http://www.freeproject.eu
Konferans Adı: EASM 2014
Yer: Coventry, İngiltere

Erkeklik Ofsayta Düşünce
here

H

alil İbrahim Dinçdağ,
Türkiye’de futbol
ortamında eşcinsel
kimliğiyle var olma
mücadelesi veren ilk kişi.
Eşcinsel kimliğinden ötürü
hakemliği sürdürmesi
engellenen Dinçdağ, Burcu
Karakaş’ın kendisiyle
yaptığı uzun söyleşide,
futbolun erkek ortamındaki
macerasını anlatıyor.
Sadece futbol dünyasında
değil, Trabzon’da,
muhafazakâr bir çevrede,
“cemaat” yurtlarında ve
bir inanan olarak varolma
uğraşı var bu maceranın
içinde. Ve tabii ikiyüzlü bir
dışlama pratiği var. (Tanıtım
Bülteninden)
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Eser Sahibi Hakları ve
Rekabet Politikası Ekseninde
Spor Yayınlarıhere

B

u çalışma, spor
ve özellikle futbol
yayıncılığı alanında
tartışma konusu olan bazı fikri
mülkiyet ve rekabet hukuku
meselelerine dair tespitler
içermektedir. Eldeki çalışma
bir yönüyle, meselenin hukuki
boyutunun ele alınışında
Türkiye’de gözlenen bilinçli
“bilinçsizlik” haline tepki
olarak doğmuştur. Sportif
yayınlara ilişkin fikri mülkiyet
ve rekabet hukuku eksenli
tartışmalar, sporun varlık
sebebi diyebileceğimiz
dürüst mücadele, adil
rekabet, kazanma hırsının
dizginlenmesi gibi toplumsal
gelişime katkı sağlayan
değerlere karşı genel bir
kayıtsızlık içindedir. (Giriş’ten)

Tarih: 9-12 Eylül 2014
Özet Gönderimi: 10 Nisan 2014
Website: www.easm2014.com
Konferans Adı: Sport&EU 2014
Yer: Köln, Almanya
Tarih: 26-27 Haziran 2014
Özet Gönderimi: 24 Ocak 2014
Website: www.sportandeu.
com
Konferans Adı: European
College of Sport Science
Konferansı
Yer: Amsterdam, Hollanda
Tarih: 2-5 Temmuz 2014
Özet Gönderimi: 15 Şubat 2014
Website: http://www.ecsscongress.eu/2014/14/

Yorum

Futbolun ve Taraftarlığın Paralel Dönüşümü: İngiltere Örneği

G

eçtiğimiz otuz yılda futbol hızlı
bir değişim içerisine girdi. Soğuk
Savaş’ın sona ermesi ve Internet
kullanımının kitlelere yayılması ile
hızla küreselleşen dünya ekonomisinden
futbol da nasibini aldı. Bir spor olarak
rakibini sahada yenmek odaklı oynanan bu
oyun, küresel bir marka olmaya çalışan spor
kulüplerinin ekonomik değer anlamında
yarışına dönüştü. Bu dönüşüm sürecinde
tabii ki taraftarlar da değişen yapı içerisinde
öğütülmek durumunda kaldı. İngiliz
futbolunun son otuz yılda yaşadığı değişim,
futbolun ve taraftarlığın yaşadığı dönüşümü
gözler önüne seriyor.
1980’lerde İngiltere hükümeti ciddi
bir problem ile karşı karşıyaydı. Kitleleri
peşinden koşturan ‘futbol’ isimli oyun aynı
zamanda bu kitlelerin takım aidiyetleri
üzerinden şiddete yönelmelerine de neden
oluyordu. ‘Holiganizm’ ismi verilen bu
akım, yerel rekabeti hem saha içinde hem
de saha dışında had saffaya yükseltmiş,
artık sadece futbol ailesinin bir problemi
olmanın ötesinde toplumsal bir probleme
dönüştürmüştü. Politikacılar tüm futbol
taraftarlarını holigan olarak görmekte ve
çoğunluğunu işçi kesiminin oluşturduğu
bu ‘toplumsal hareket’in önüne geçmeye
çalışmaktaydılar. 1986’daki Heysel faciasının
yaraları henüz sarılmadan 1989’da yaşanan
ve 96 Liverpool taraftarının ölümüyle
sonuçlanan Hillsborough Faciası, Thatcher
Hükümeti’nin ekmeğine yağ sürmüş ve
holiganizm karşıtı hareket başlamıştı.
1990’lara geldiğimizde futbolda
endüstriyelleşme akımıyla beraber regülatif
ve organizasyonel önlemlerin arttığı göze
çarpıyordu. Hillsborough’un hemen ardından
Lord Taylor başkanlığında toplanan panel,
‘Taylor Raporu’nu açıklıyor ve her ne kadar
yaşanan olayda tüm suç holiganlarda
görünmese bile İngiliz futbolunun hem
taraftarlar bakımından hem de idari olarak
ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı olduğu gözler
önüne seriliyordu. Taylor Raporu, İngiltere
çapında stadyumların eskiliğini ortaya
çıkarmış ve bu stadyumlardaki güvenlik
zâfiyetlerinin giderilmesi gerektiğini
vurgulayacaktı.
1992’de Premier Lig’in kurulması ile
stadyumların yenilenmesi kaçınılmaz hale
geldi. Ancak bu yenilenme ile artan bilet
fiyatları yüzünden stadyumlara giden
taraftar profili de yenilenecekti. Dar gelirli
işçi sınıfı artık stadyumların dışında kalmıştı.
Holigan damgası yemiş kesimler büyük
ölçüde maçları televizyondan takip etmekte,

orta ve orta-üst ekonomik
grupları İngiltere’de özellikle
sınıftan olan aileler ise
alt liglerdeki kulüp yönetim
maçları stadyumlardan takip
anlayışlarını baştan aşağıya
etmeye başlıyorlardı.
değiştireceklerdi. 2000 yılında
kurulan ‘Taraftar Yönetimi’
2000’lere gelindiğinde
(Supporters Direct) oluşumu ile
ise yabancı sermayenin de
hükümetten ve çeşitli sportif
futbola girişiyle uluslararası
organizasyonlardan fon ve
pazarda pay kapma yarışına
eğitim desteği alan taraftar
giren ve yerel taraftarlarının
grupları, iflasın eşiğine gelmiş
taleplerini iyiden iyiye unutan,
kulüplerinin yok olmalarını
‘küresel marka’ haline gelmiş
Emir
Güney
engellemiş, hatta rekabet
futbol takımları ortaya
Spor Çalışmaları Merkezi edecek konuma getirmişlerdi.
çıkacaktı. Artık stadyum
Kadir Has Üniversitesi
gelirlerini değil lisanslı ürün
Yabancı sermaye veya
satışından ve uluslararası
bireysel yatırımlara ihtiyaç
medya hakları satışından gelen gelirleri
duymadan kollektif bilinç yöntemiyle işleyen
öncelikli tutan takımlar, elit düzeyde
bu süreç, henüz üst liglerde rekabeti devam
rekabet edebilir hale gelmişlerdi. İngiliz
ettirebilecek düzeydeki finansal ihtiyacı
taraftarlar da bu dönüşümden nasibini
karşılayabilecek durumda değil. Ancak
almış, neredeyse orta gelir grubundaki
içinde bulunduğumuz sezonda Premier
aileler bile maçlara gidemez olmuştu.
Lig’de bulunan Swansea futbol takımı, bu
Futbol iyice üst gelir grubuna hitap eden bir
oluşumların doğru yönetildiği ve zaman
‘eğlence’ye dönüşüyordu.
verildiği takdirde elit düzeyde de başarılı
olabileceğinin sinyallerini veriyor.
Bu durdurulamaz değişim her ne kadar alt
lig seviyesinde elit ligler kadar hızlı olmasa
İngiltere’deki liberal ekonomik yapı
da, ligler arasındaki ekonomik uçurum
ve kulüplerin şirket yapılanmasıyla
giderek genişliyordu. Alt lig kulüplerinin
oluşturulmuş olması bu sistemin yürümesi
çoğu rekabet edebilmek adına iflasın eşiğine
için ek faydalar getirse de, Türkiye gibi
gelmiş, sportif başarıya ulaşamayanların
dernek statüsünde bulunan, hükümetten
da kepenk indirmemek için iki ihtimali
ve özel yatırımlardan maddi destek alan
kalmıştı: Yabancı sermayenin sahipliğini
ülkelerde de bu tip oluşumlar başarılı
kabul etme ya da küçülmeye giderek
olabilir. Sistemin temelinde, taraftarların
hedeflerinden vazgeçme. İşte bu noktada,
kollektif bir bütünlük halinde kulüplerini
futbolun gerçek sahibi olan taraftarlar
desteklemeleri ve kulüplerin de bu destek
toplumsal güçlerininin farkına vardılar ve
karşısında taraftarlarına kulüp yönetiminde
İngiliz hükümetinin de desteğiyle takımlarını
inisiyatif/söz hakkı vermeleri yatmakta.
kurtarmak üzere harekete geçtiler.
Karşılıklı iletişimin olmadığı, rant ilişkilerinin
aidiyet ilişkilerinin önüne geçtiği bir yapıda
Yirmi yıllık aranın ardından 1997 yılında
tabii ki bu sistem yürümeyecektir. Ancak
Tony Blair liderliğinde seçimleri kazanan
hiçbir rant ilişkisinden de uzun vadeli başarı
İşçi Partisi (Labour Party), ‘Yeni Emek’
çıktığı görülmemiştir.
akımı ile işçi sınıfının haklarını koruyan
bir politika izliyordu. Her ne kadar işçi
Kulüpler ve taraftarlar olarak artık
sınıfı stadyumlarda eskisi kadar fazla boy
bir seçim yapmalıyız. Yalnızca bir elin
gösteremese de, futbolun hala en sıkı
parmaklarını geçmeyen sayıda takımın at
takipçisiydi ve yerel takımlarının küresel
koşturduğu ve yerel takımların zamanla
marka haline gelmiş elit kulüpler karşısında
yok olacağı bir futbol mu istiyoruz,
eriyip gitmelerine engel olmak niyetindeydi.
yoksa rekabet dengesi oturmuş, sahaya
Ancak bireysel olarak bu ekonomik büyüme
çıkıldığında iyi oynayanın kazandığı,
ile başa çıkmaları mümkün değildi. Bu
izlerken zevk aldığımız, uluslararası alanda
noktada devreye giren taraftar vakıfları
başarıların gelmeye başladığı ve bir
(Supporters’ Trusts) destekledikleri
parçası olmak için çaba sarf edeceğimiz bir
kulüplerin hisselerini satın almaya ve bu
futbol mu?
kulüplerde söz sahibi olmaya başladılar.
Başlarda taraftarların kulüp yönetimlerinde
Kaynakça
söz hakkı olmasının doğru olmadığını
Lord Taylor Report. (1990). HMSO, London
düşünen kulüp yöneticileri muhalefet
Nash, R. (2000), The Sociology of English
etseler de, Blair Hükümeti’nin maddi ve
Football in the 1990s: Fandom, Business and
Future Research. Football Studies, 3(1), 49-62.
manevi desteğini arkasına alan bu taraftar
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Sertifika Programlarında Dersler Başladı

S

por Çalışmaları Merkezi’nin bu yıl
beşincisini düzenlediği ‘Spor Hukuku
ve Yönetimi Sertifika Programı’ ve bu yıl
yedincisini düzenlediği ‘Spor İletişimi Sertifika
Programı’nda 30 Kasım Cumartesi günü
eğitimlere başlandı.
Emir Güney’in verdiği ‘Avrupa ve Amerika
Spor Modelleri’ dersi ile başlayan Spor
Hukuku ve Yönetimi Programı’nın 45 öğrencisi
bulunuyor. Bu öğrencilerden 11’i Online Eğitim
programı sayesinde şehir ve yurt dışından
eğitimlerine devam ediyorlar.
Spor İletişimi programının bu seneki dersleri
ise program koordinatörü Bağış Erten’in dersi ile
başladı.
9 Kasım 2013’te düzenlenen ve 153 kişinin girdiği
Giriş Sınavı sonuçlarına göre programa katılmaya hak
kazanan 60 katılımcı programın sonunda iş ve staj
imkanlarından yararlanmak için eğitim alıyorlar.

Giriş derslerinin ardından Tanıl Bora’nın iki
programa ortak olarak verdiği ‘Spor ve Sosyal Bilimler’
başlıklı dersi ile yeni dönem derslerinin ilk günü
tamamlanmış oldu. Dersler Cumartesi ve Pazar
günleri Fatih’te bulunan Kadir Has Üniversitesi Kadir
Has Kampüsü’nde yapılıyor. İki program da toplam
15 ders haftası boyunca sürecek ve 12 Nisan 2014’te
düzenlenecek Mezuniyet Töreni ile son bulacak.

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

SÇM’YE UEFA’DAN ZIYARET

Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi Aylık Haber Bülteni
Editör: Emir Güney
Tasarım: Birsen Duyar Akdemir
Merkez Asistanı: Rüveyda Akın
Adres: Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü
Spor Çalışmaları Merkezi, Cibali-Fatih, İstanbul
Telefon: 0212 533 65 32—1483
Email: scm@khas.edu.tr
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Spor Çalışmaları Merkezi’nin
düzenlediği Spor
Hukuku ve
Yönetimi Sertifika
Programı’nın
2013-2014
ders yılında
ders vermek
üzere UEFA
Tahkim
Kurulu Başkanı
Pedro Tomas
Marques ve UEFA Kontrol
ve Disiplin Kurulu Üyesi Emilio Garcia
Kadir Has Üniversitesi’ne geliyor.
UEFA’da disiplin ve tahkim süreçlerinin
anlatılacağı bu konferans Mart 2014’te
gerçekleştirilecek.

