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Editörün Köşesi
2014-2015 akademik yılına hoş
geldiniz. Her sene olduğu gibi bu
sene de sertifika programlarımız,
konferanslarımız, panellerimiz ve diğer
eğitim aktivitelirimizle dolu dolu bir yıl
bizleri bekliyor olacak. Merkezimizin ana
faaliyeti olan sertifika programlarına bu
sene de hız kesmeden devam edeceğiz.
Spor Hukuku ve Yönetimi’nde altıncı Spor
İletişimi’nde sekizinci eğitim yılımız olacak.
Bu sene de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
eğitimler Kasım sonu başlayacak ve Nisan
ortasında sona erecek. 2015 yılı Mezunlar
Günü’nün ise 3 Mayıs Cumartesi günü
düzenlenmesi planlanıyor.
Eğitim programlarımızın içeriğinde
büyük değişiklikler olmayacak. Her sene
olduğu gibi sertifika programlarımız
toplamda 120 saatlik teorik ve pratik
eğitimden oluşuyor. Ders haftası olarak
uzunluğu geçmiş yıllardaki gibi 15 hafta
olacak. Derslerimizi de her zamanki gibi
Cumartesi-Pazar günleri 10:00-14:00
saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü’nde yapacağız.
2014/2015 akademik yılında
düzenlenmesi düşünülen yeni bir sertifika
programı ise Spor Pazarlaması Sertifika
Programı olacak. Geçtiğimiz yıllarda
hem kulüp ve federasyonlardan hem de
özel sektörden bu alanda gelen talepler
nedeniyle üzerinde çalışılan bir proje olan
bu sertifika programının tahmini başlangıç
tarihi ise Şubat 2015 olacak.
2014 FIFA Dünya Kupası’nda da
yakından gördüğümüz gibi günümüzde
spor pazarlaması kitlelere en hızlı ve en
efektif ulaşmanın yollarından biri halini
almış durumda. Sporun pazarlanması
ve spor yoluyla pazarlama olarak iki ana
dala ayırabileceğimiz bu alan günümüzde
firmalara önemli bir yatırım imkanı
sağlamakta. Biz de Spor Çalışmaları
Merkezi olarak bu alanda çalışmak isteyen
veya halihazırda çalışmakta olan sizlere
spor pazarlamasının teorik ve pratik
temellerini vermek amacındayız.
Sertifika programlarımız ve diğer
etkinliklerimizden haberdar olmak
için özellikle Eylül ve Ekim aylarında
web sayfamızı (http://scm.khas.edu.tr )
yakından takip etmenizi tavsiye ederim.
Herkese bol sporlu günler dilerim.
Emir Güney
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Spor Çalışmaları
Merkezi’nin yeni
akademik yılda
düzenleyeceği
Spor Hukuku &
Yönetimi ve Spor
İletişimi sertifika
programlarında
dersler 29
Kasım’da
başlayacak.
Sertifika sınavları
ise 9 Kasım’da
yapılacak.

2014/2015 Akademik Yıl Programları
Kasım’da Başlıyor!
Spor Çalışmaları Merkezi
her yıl olduğu gibi 2014/2015
akademik yılında da sertifika
programları düzenlemeye
devam edecek. Bu sene altıncısı
düzenlenecek olan Spor Hukuku
ve Yönetimi Sertifika Programı ve
bu sene sekizincisi düzenlenecek
olan Spor İletişimi sertifika
programlarında dersler 29
Kasım’da Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü’nde başlayacak.
Programların giriş ve burs
sınavları ise 9 Kasım 2014
Pazar günü saat 10:00’da Cibali
Kampüsü’nde düzenlenecek.
Her sene olduğu gibi bu sene
de programlar başlamadan önce
düzenlenecek olan Giriş ve Burs
Sınavlarıyla başarılı öğrencilere
%100, %50 ve %20 oranlarında
burs imkanları tanınacak. Spor
Hukuku ve Yönetimi Sertifika
Programı’na kayıt olabilmek
için öğrencilerin Burs Sınavı’na
girmesi zorunlu değil. Yalnızca
burs kazanmak isteyenlerin bu
sınava girmeleri gerekmekte.
Spor İletişimi Programı’nda

ise hem kısıtlı kontenjan hem
de programa gelen yoğun talep
nedeniyle bu programa kayıt
olmak isteyen öğrencilerin 9
Kasım tarihinde düzenlenecek
olan Giriş Sınavı’na girmeleri
zorunlu olacak. Bu sınavda
başarılı olan ilk 60 öğrenciye kayıt
hakkı tanınacak ve 60. sıradan
sonra gelen öğrenciler Yedek
Kayıt Listesi’ne alınacaklar.
Sertifika programlarının ve
sınavların kayıt süreçleri ve
diğer detaylı bilgilere ulaşmak
için aşağıdaki web sayfalarını
kullanabilir ve scm@khas.edu.
tr email adresine sorularınızı
gönderebilirsiniz.
Spor Hukuku ve Yönetimi
Sertifika Programı: http://www.
khas.edu.tr/spor-calismalarimerkezi/6
Spor İletişimi Sertifika Programı:
http://www.khas.edu.tr/sporcalismalari-merkezi/5
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: Sociology of
Sport Conference 2015
Yer: Dublin, İrlanda
Tarih: 10-13 Haziran 2015
Özet Gönderimi: 31 Ocak 2015
Website: http://www.eass2015.
ie/
Konferans Adı: Play: 3rd
Global Conference
Yer: Prag, Çek Cumhuriyeti
Tarih: 1-3 Kasım 2014

Bir At Kestanesi Hikayesi
Okay Karacan, (Temmuz 2014)

Geçmişten Günümüze Edirne
ve Kırkpınar

D

ünya Kupasını seyrettiniz…
bitti! Şimdi televizyonu kapatıp
kitapları açma vakti. Spor spikeri
olacağı belki de daha ilkokulda Gazete
Kolu Başkanı olduğunda belli olan
Okay Karacan’ın yaşadığı birçok
kentin manzarası gibi içine işleyen
duyarlılığıyla anlattığı futbolun aslında
sadece bir ayak oyunu olmadığını,
aidiyet ihtiyacımızın en önemli
sembollerinden biri olduğunu zevkle
okuyacaksınız… “Bu kitapta Okay
Karacan’ın 1978 ile 2014 yılları arasındaki
Dünya Kupası anılarını mı okuyacaksınız
yalnızca? Hayır! Dünya Kupası’nın
bir şairin kaleminden çıkmışcasına
şiirsel anlatımının yanında, yazarın
kendi dünyasının ne denli zengin, ne
denli derin ve duyarlı olduğuna da
tanık olacaksınız. İstanbul’un tarihi
Yedikule Surları arasındaki toprak futbol
sahasında toz kaçan bir çocuk gözünün,
patlayan on binlerce flaş ışığı altında
Dünya Kupası’nın nasıl parıldadığını
hayranlıkla anlatışının öyküsüdür bu
harika kitap. Okay Karacan’ın yazdığı
son tümceyi okuyunca, iki elimle havaya
kaldırdım kitabı. Çünkü hayatıma
sunulmuş bir şampiyonluk sevinciydi
başımın üstünde tuttuğum!”
Sunay Akın-(Tanıtım Bülteninden)

2

AĞUSTOS-EYLÜL 2014 | HABER BÜLTENİ SÇM

Murat Çavga & Özcan Aygün,
(Haziran 2014)

İ

nsanlar gibi şehirlerinde bir
kimliği vardır. Hele başkentlik
yapmış olanların ise bu kimliği çok
daha özel ve farklıdır. Başkentlik
görevlerini tamamlasalardı
üzerinden Asırlar geçse de bu
şehirler geçmişine dair önemli izler
taşırlar. Mazilerini asla unutmazlar.
Üstlendikleri görevlerden dolayı
bütün haşmet ve gururlarıyla
ayakta dururular. Kısacası şehir asla
unutmaz ve unutturmaz.
Sinesinde barındırdığı güzeller
ve güzellikler ile unutulmazlar.
Edirne’nin fethinden İstanbul’un
fethine kadar şehir 92 yıl başkentlik
yapar.
Sultanların şehri ve şehirlerin
sultanı Edirne’yi değişik özellikleri
diğer şehirleri kıskandıran
özellikleri kendine has özellikleriyle
tanıyacağınız bu eser tarihi bir
geziye de çıkaracaktır.
Tarihi kültürel ve folklorik
özelliklerinin yanı sıra dünyanın
en köklü spor Organizasyonu
olan KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
hakkında da detaylı bilgi sahibi
olmanızı sağlayacaktır.
(Tanıtım Bülteninden)

Özet Gönderimi: Website: http://www.interdisciplinary.net/probing-theboundaries/making-sense-of/
play/call-for-papers/
Konferans Adı: FREE
Conference: Governance
Yer: Loughborough, İngiltere
Tarih: 23-25 Ekim 2014
Özet Gönderimi: Website: http://www.freeproject.eu/EVENTS/Pages/
governance-2014.aspx
Konferans Adı: WASM 2014
Conference
Yer: Coventry, İngiltere
Tarih: 1-3 Ekim 2014
Özet Gönderimi: Website: www.wasm2014.com

Yorum

Sporda Disiplin ve Siyaseti

Dr. Levent Bıçakcı
Kadir Has Üniversitesi
info@leventbicakci.com

Disiplin ve ceza kelimeleri spor dünyasında
birbiriyle sıklıkla karıştırılan terimlerin başında
gelmektedir. Halbuki sporun doğası gereği bu iki
kavram çok farklı anlamlara gelmektedir.
Disiplin sözcüğü konuşma dilinde birçok
anlama gelmekle beraber, hukuk dilinde “ilgili
kurumun veya kuruluşun düzeni ile amaç, faaliyet
ve ilkelerine aykırı davranışlarından ötürü o
kuruma dahil olanların tâbi oldukları yaptırımlar
bütünü” anlamına gelir. Dolayısıyla disiplin
aslında bir hukuk sisteminde suçluları yakalamak
ve cezalandırmak üzere değil, tam tersine
kişilerin veya kurumların o suçu işlememeleri
için koyulmuş caydırıcı kurallar bütünüdür. Yani
disiplin sistemi reaktif değil proaktif işleyen bir
sistemdir. Ceza yöntemi ise reaktif bir sistemdir.
Spor dünyasının hızla akan takvimi
düşünülürse disiplin sisteminin ceza sistemine
göre çok daha verimli ve faydalı olduğunu
görebiliriz. Hafta sonundan hafta sonuna
maçların yapıldığı, kimi zaman bir hafta içerisine
üç-dört maçın dâhi sıkıştırıldığı günümüz
sisteminde disiplin yaptırımlarının caydırıcılığı
çok büyük önem arz etmektedir. Suçu işleyen
veya uyuşmazlığı ortaya çıkaran tarafın aynı
disiplin mevzuatının geçerli olduğu spor
etkinliğindeki bir sonraki müsabaka öncesinde
cezasının kararlaştırılmış ve infaz edilmiş olması
gerekir. Dolayısıyla spor hukukunda disiplin
sürecinin en önemli faktörü hızdır.
Disiplin kuralları herhangi bir sistemin
yürümesi için hayati önem taşırlar. Kuralların ve
prosedürlerin olmadığı ve uygulanmadığı yerde
kaos hüküm sürer. Kaotik bir organizasyona
da ne kimse katılmak ister ne de takip etmek.
Nihayetinde disiplin kuralları spor aktivitelerinin
işleyişinde de can alıcı önemdedirler. Bu
kuralların da üç temel niteliği bulunur: Önleyici,
Caydırıcı ve Bastırıcı nitelik.
Disiplin
kurallarının
uygulanmasıyla
korunması istenen düzene aykırı hareket
edenler disipline edildiği gibi, ileride bu ve
benzeri davranışlarda bulunacak kişilerin de
bu eylemden caymasını sağlar. Bu yönüyle
disiplin yaptırımları aslında temelinde korku ve
çekinmeye dayanır. Böylelikle kişi ve kurumlar
kurallara daha fazla uyarlar ve düzen istendiği
gibi işlemiş olur.
Disiplin kurallarının niteliklerinin yanı sıra
içerikleri de büyük önem taşır. Spor alanında
uygulanan sistemde üç temel içerik vardır: Manevi
Nitelikte Ceza, Maddi Nitelikte Ceza ve Maddi
ve Manevi Nitelikte Ceza. Manevi nitelikteki

cezalar kişi ve/veya kurumların spor alanlarına
girişi ve müsabakaya katılımlarını önleyici veya
bu cezaların verileceğine dair yapılan uyarı
niteliğindedir. İşlenen suçun ağırlığına göre kişi
ve kurumlara bu uyarı ve cezalar yerine maddi
cezalar (para veya gelirlere el konması gibi)
da verilebilir. Gene yapılan eylemin ağırlığına
göre hem maddi hem de manevi cezalar uygun
görülebilir. Bu anlamda ceza hukuku oranlılık
ilkesi göz önünde bulundurulur ve cezalar
gerektiğinde önce manevi, sonra maddi ve en
son hem manevi hem maddi cezalar şeklinde
uygulanırlar.
Spor hukukunda disiplin cezalarının bir
başka özelliği de kural ve yaptırımların işleyişinin
ceza hukukundan farklı işliyor olmasıdır. Örneğin
bir eylemin hem ceza hukukunu hem de disiplin
hukukunu ihlal etmesi mümkündür. Bunun
yanı sıra her iki kategoriden beklenen fayda ve
amaç farklı olduğundan, eylemin ceza hukuku
anlamında yaptırıma bağlanması mümkün
değilken, disiplin hukukuna göre disipline
edilmesi gerekebilir. Spor hukukunda bu örneklere
sıkça rastlanabilir. Örneğin bir futbol müsabakası
sırasında bir sporcunun maçın hakemine yönelik
sportmenliğe aykırı hareket etmesi nedeniyle o
ülkenin Futbol Federasyonu tarafından maç ve
para cezasına çarptırılabilirken eğer maçın hakemi
bu hareketin ağır olduğunu düşünür ve sporcuyu
mahkemeye verirse bu sporcu mahkemelerden de
ceza alabilir. Bu durum futbolda çok sık görülmez
çünkü hakemin mahkemeye başvurması için
futbolcunun hakeme küfür etmesi, darp etmesi
vb. ağır ihlallerde bulunması gerekir. Yani
her sportmenliğe aykırı hareket bu kapsama
girmeyebilir. Örneğin sportmenliğe aykırı
açıklamalarda bulunan bir kulüp yöneticisi
federasyon tarafından cezalandırılırken, bu
açıklamalar küfür veya hakaret içerikli olmadığı
sürece savcılık tarafından hakkında takipsizlik
kararına hükmedilebilir.
Ceza hukuku ile disiplin hukukunun
ayrıştığı bir başka önemli husus ise aynı ihlâle
verilen farklı boyutlardaki para cezalarıdır.
Örneğin elit düzeyde bulunan bir spor kulübü ile
amatör düzeyde bulunan bir futbol kulübünün
bulundukları aynı ihlâl (ör: tribün ihlâlleri,
yöneticilerin yaptıkları açıklamalar, vb.) aynı
maddi disiplin yaptırımları ile karşılaşmayabilir.
Onbinlerce Türk Lirası ceza verilen elit düzeydeki
spor kulübü cezasını ödemekte güçlük çekmezken
aynı cezanın bir amatör kulübe verilmesi bu
kulübün kapanmasına dahi neden olabilecektir.
Dolayısıyla aynı ihlâle verilen cezanın rakamsal
değeri aynı olurken, aslında amatör kulüp çok
daha ağır bir cezaya çarptırılmış olacaktır. Bu
durumda oluşan adaletsizliği önlemek için
federasyonlar oranlılık ilkesi gereğince özellikle
para cezalarında kulübün bulunduğu düzeye
göre ceza verebilirler. Spor hukukunun disiplin
anlamında bir diğer özgün yanı ise bir müsabakaya
aktif olarak müdahil olmayan seyircilerin de bu
sistem dahilinde ceza alabilmeleridir. Özellikle
son yıllarda artan tribün olayları her yeni çıkan
yasa ve yönetmelikte seyircilerin davranışları
hakkındaki maddelerin daha kapsamlı ve detaylı
olmasına neden olmaktadır. Spor ekonomisini
genel dünya ekonomisiyle kıyaslarsak her
geçen gün büyüyen bir yüzdeye sahip olduğunu
görürüz. Kulüplerin ve federasyonların yaptıkları
büyük televizyon, reklam ve sponsorluk gelirleri
daha büyük yatırımlara, bu yatırımlar da

sporcuların her geçen gün daha büyük rakamlar
kazanmasına neden olmaktadır. Her sektörde
olduğu gibi bir sektörün sağlıklı büyüyebilmesi
ve yaşamını sürdürebilmesi için disiplin şarttır.
Spor alanında da bu gerçekten yola çıkarak
öncelikle çatı organizasyonların (futbolda FIFA,
basketbolda FIBA gibi) koydukları temel regülatif
çerçeveler vardır. Bu çerçeveler dahilinde kıta
organizasyonları (Avrupa futbolunda UEFA)
kendi bölgelerinde (kıtalarında) düzenledikleri
uluslararası organizasyonların disiplin mevzuatını
hazırlamakla sorumludur. Bu kıta yapılarının
üyeleri olan ülke federasyonları da aynı kıtaların
dünya organizasyonu karşısındaki sorumluluğu
gibi bulundukları kıta organizasyonlarına karşı
sorumludurlar. Her ülke federasyonu dünya ve
kıta organizasyon yapısı içerisinde oluşturulan
disiplin mevzuatı çerçevesinden çıkmayacak
şekilde kendi ulusal yarışmalarının mevzuatını
hazırlamakla mesûldur. Dolayısıyla spor
disiplininde yukarıdan aşağıya doğru geçerli olan
hiyerarşik bir regülatif yapı mevcut olsa da her
yapı kendi organizasyonunun disiplinini kendisi
sağlamakla yükümlü olacaktır.
Bu hiyerarşik yapının yanında bu yapıdan
bağımsız olan uluslar-üstü nitelikte bazı
disiplin yapıları da mevcuttur. Örneğin merkezi
İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Spor Tahkim
Mahkemesi (CAS) bunun en güzel örneğidir.
CAS İsviçre federal yasalarına göre kurulmuş bir
dernek olduğu halde içeriği itibarıyla uluslararası
temellere oturtulmuştur ve kendisine regülatif
olarak yetki veren sportif kurum ve kuruluşların
uyuşmazlıklarını çözmekte yetkilidir. Bu yetki
de özellikle uluslararası turnuvalarda turnuvayı
organize eden kurum ile turnuvaya dahil olan
takımlar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmekte
bağımsız bir disiplin otoritesi sağladığından çok
önemli bir yetkidir. Zaten her sene artan sayıda
davanın CAS’a götürülmesi de bu sistemin doğru
işlediğinin bir başka göstergesidir. Uluslararası
Anti-Doping Ajansı da CAS gibi dünya çapında
tüm spor federasyonlarının doping alanında yetki
verdiği tek kuruluş olup dünya çapında doping
kontrolünün standardizasyonunun yapıldığı
bir dernek olarak dikkat çeker. Bu yapılarda
uygulanacak disiplin yaptırımlarının geçerli
olabilmesi ve uygulanabilmesi için cezayı
alan kişi veya kurumun bağlı bulunduğu spor
federasyonunun bu yapıların yetkisini doğrudan
veya dolaylı olarak (ör: yetkisini kabul ettiği
konfederasyonun bu yapının yetkisini kabul
etmesiyle) bu yetkiyi kabul etmiş olması gerekir.
Son olarak, sporda disiplin soruşturmasının
temel özelliklerinden bahsedelim. Yukarıda da
bahsedildiği gibi sporda bir disiplin sürecinin en
temel özelliği hızlı olmasıdır. Ancak hızlı karar
verirken de bir soruşturma yürütülmeli ve adil
yargılama süreci gerçekleşmelidir. Bu anlamda
da en büyük kolaylık verilen tüm cezaların bir
sistem içerisinde düzgün ve kolay ulaşılabilir
şekilde saklanıyor olmasıdır. Böylece bir karar
verilecekken daha önce aynı veya benzer alanlarda
verilmiş kararlara ulaşmak karar sürecinde yetkili
kurum için paha biçilemez olacaktır. Emsal teşkil
eden kararların çokluğu sayesinde verilecek
karar geçmişte verilmiş kararlarla çelişmeyecek
ve gelecekte bu alanda suç işleyecek kişi ve
kurumlara da alacakları cezalar konusunda fikir
sahibi olmalarını sağlayacaktır.
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SPOR HUKUKU VE YÖNETİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI

Sertifika Programlarına
Neden Katılmalısınız?
Spor Çalışmaları Merkezi her yıl düzenlediği
sertifika programlarına 2014-2015 akademik
yılında da devam ediyor. Bu sene altıncısı
düzenlenecek Spor Hukuku ve Yönetimi
Sertifika programı ile avukatlara, öğrencilere,
spor sektöründe çalışanlara ve çalışmak
isteyenlere ve kendini bu alanlarda
geliştirmek isteyen herkese açıktır.
Spor İletişimi Sertifika programı ise spor
alanlarında yayın yapan televizyon, gazete,
dergi, websitesi, sosyal medya şirketleri gibi
kurumlarda çalışmak isteyen, spor kulüplerinde
veya federasyonların iletişim/pazarlama
departmanlarında çalışmak isteyenler ve kendini
bu alanlarda geliştirmek isteyen herkese açıktır.

Altıncı yılına giren bu programın esas
amacı, spor hukuku alanında çalışan
veya çalışmak isteyen avukatlara,
spor yönetimi alanında çalışan veya
çalışmak isteyen spor yöneticilerine,
öğrencilere ve kendini geliştirmek
isteyen herkese spor hukuku ve
spor yönetimi alanında pratik ve
teorik olmak üzere toplam 120
saat (15 ders haftası) süren bir
eğitim vermektir. Bu eğitimin
en önemli çıktılarından biri
eğitmenlerimizin katılımcılarımızla paylaştığı bilgi
ve deneyimlerinin yanı sıra, onlarla ders öncesi,
sırasında ve sonrasında bire bir iletişime geçmeleri
ve bu sayede onları da spor camiasının bir parçası
haline getirmeleridir. Programlarımıza öğrenci
olarak katılıp daha sonra eğitmenimiz olan, veya
bizim referansımızla iş imkanı bulduktan sonra
diğer öğrencilerimize iş ve staj imkanı sağlamış
bir çok katılımcımız olması programımızın en
güçlü yanını oluşturmaktadır. Ayrıca bu programın
eğitmen kadrosunun referansı ile yurt içi ve yurt
dışında spor hukuku ve spor yönetimi alanlarında
lisansüstü eğitime başlayan birçok öğrencimiz
mevcuttur.
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Sekizinci yılına giren bu programın
en önemli özelliği, pratik ve interaktif
eğitimlere verilen ağırlıktır. Özellikle
spor medyasında çalışmak isteyen
üniversite öğrencilerinin büyük bir
talepte bulunduğu Spor İletişimi
programı da 120 saat (15 hafta)
sürmektedir ve bu süre zarfında
tüm katılımcılarla tek tek görüşülüp
kariyer planlaması yapılmaktadır.
Koordinatörlüğünü Bağış Erten’in
yaptığı bu programın en önemli
çıktısı ise sene sonunda yapılan sınav
sonucunda başarı yakalayan öğrencilerimize spor
medyasından sağladığımız iş ve staj imkanlarıdır.
Sene boyunca spor medyasının gözde isimlerinin
vereceği derslerin içeriğinden oluşan bu
sınav sayesinde bugün itibarıyla yüzden fazla
mezunumuz spor medyasında görev almaktadır.
İki program hakkında da daha detaylı bilgi almak ve
başvuru koşullarını öğrenmek için web sayfamızı
ziyaret edebilir, aşağıda bulunan iletişim bilgileriyle
bizlere ulaşabilirsiniz.
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