
Haberler / Etkinlikler

1 NİSAN 2014 |  HABER BÜLTENİ SÇM   

Editörün Köşesi

@KhasSCM/KhasSCM Nisan 2014, Sayı 6

Bir sezonun daha sonuna geldik. Her 
hafta başında hafta sonunu gözledik, 
Cumartesi-Pazar’ı iple çektik. Hafta sonları 
uykumuzdan feragat ettik, güne erken 
başladık. Ve nihayet finali 6 Nisan’da 
yaptık, bu seneki derslerimizi bitirdik.  

30 Kasım 2013’te başladığımız 2013/14 
dönemi sertifika programlarımıza 15 
hafta sonu ve 120 saatin ardından 6 Nisan 
2014’te Dr. Levent Bıçakcı’nın kapanış 
dersiyle son verdik. Derslerin bitimiyle 
bu sene programlarımıza kayıtlı olan 103 
öğrencimiz mezuniyet sınavlarına girdiler 
ve mezun oldular. 

2005 yılında başladığımız sertifika 
programlarımızdan toplamda 700’ü 
aşkın öğrencimizi mezun ettik. Birçok 
mezunumuza spor sektöründe iş ve 
staj imkanları sağladık, kimine destek 
olduk, bağlantı kurduk, kimisiniyse  
akademik kariyere yönlendirdik, referans 
olduk. Bugüne kadar yapamadığımız 
bir şey ise tüm mezunlarımızı ve 
eğitmenlerimizi bir araya getirip iletişim 
ağımızı kuvvetlendirmekti. Bunu da 
10 Mayıs 2014’te düzenleyeceğimiz 
‘Spor Çalışmaları Merkezi Mezunlar 
Günü’ ile başaracağız. Bu sene ilkini 
düzenleyeceğimiz mezunlar gününde 
2005 yılından bu yana verdiğimiz tüm 
mezunları ve programlarımızda bizlere 
destek olan eğitmenlerimizi bir araya 
getireceğiz. Böylece hem mezunlarımız 
hem de spor sektöründe ve akademide 
emek veren eğitmenlerimizin ilişki 
ağlarını güçlendireceğiz. Eğer siz de Spor 
Hukuku, Spor Yönetimi, Spor Hukuku 
& Yönetimi veya Spor İletişimi sertifika 
programlarımızdan birinden mezunsanız 
veya bu programlarda eğitim veren 
kadromuzda bulunduysanız sizi de bu 
etkinliğimize bekliyoruz. Detaylı bilgi için 
bültenin dördüncü sayfasındaki haberi 
inceleyebilirsiniz. 

Sertifika programlarımızın kapanış 
haftasında düzenlediğimiz  “Futbolda 
İyi Yönetişim: Avrupa Birliği ve İngiltere 
Modelleri” konfernasında Sean Hamil 
ve Dr. Borja Garcia misafirimizdi. Bizlerle 
İngiltere özelinde ve Avrupa Birliği 
ekseninde sporda yönetişim modellerini 
ve uygulamadan örnekleri paylaşan Hamil 
ve Garcia, konferansa katılan 180’i aşkın 
katılımcıya paha biçilemez bilgiler verdiler. 
Önümüzdeki dönemlerde de uluslararası 
uzmanların katılacağı bu tip etkinlikler 
düzenlemeye devam edeceğiz. 

 
Herkese bol sporlu günler dilerim.
 
Emir Güney 
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

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

S
por Çalışmaları Merkezi’nin 
2013-2014’te yedincisini 
düzenlemiş olduğu Spor 
Hukuku ve Yönetimi Sertifika 
Programı’nın bir etkinliği 

olarak gerçekleştirilen “Futbolda İyi 
Yönetişim: Avrupa Birliği ve İngiltere 
Modelleri” konferansı 5 Nisan’da 
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has 
Kampüsü’nde düzenlendi. 

Londra Üniversitesi Birkbeck Spor 
Yönetimi Merkezi (Sports Business 
Centre) Müdürü Sean Hamil ve 
Loughborough Üniversitesi Spor 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. 
Doç. Dr. Borja Garcia Garcia’nın 
‘Futbolda İyi Yönetişim’ ana teması 
altında gerçekleştirdikleri sunumlara 
katılım yoğun oldu. Progama kayıtlı 
sertifika öğrencilerinin yanı sıra spor 
sektöründen ve medyadan yaklaşık 180 
kişi katıldı.

11:00’da başlayan ilk sunumda 
Sean Hamil, katılımcılara İngiltere’de 
futbolun yapılanması ve yönetişim 
modellerini anlattı. Hamil, Premier 
Lig’in yönetimi, kulüp-taraftar ilişkileri 
ve Premier Lig’in yayın ihalesi ile ilgili 
örnekler üzerinden verdiği bilgilerin 
ardından Türkiye’deki durumu da analiz 

etti. Soru-Cevap kısmının ardından 
konferansın ilk bölümü sona erdi.

13:30’da başlayan ikinci oturumda 
ise Dr. Boja Garcia Garcia, Avrupa 
Birliği’nde sporun ve özelde futbolun 
yönetişim modellerinden bahsetti. 
Dr. Garcia, Avrupa Birliği’nde tarihsel 
gelişim çerçevesinde Avrupa spor 
politikaları, spor yönetimi alanında 
uygulanan uluslar-üstü anlaşmalar 
ve geçmiş dava örnekleri üzerinden 
Avrupa’da sporun yönetişimini inceledi. 
Katılımcıların soruları yanıtlayan Dr. 
Garcia’nın sunumunun sona ermesiyle 
birlikte konferans da sona erdi. 

Konferansın sona ermesi ile online 
kaydını zamanında gerçekleştirmiş 
katılımcılara sertifikaları takdim edildi. 

Önümüzdeki dönemlerde 
düzenlecenek etkinlikler, konferanslar 
ve eğitim programları ile ilgili 
detaylı bilgi alabilmek için Spor 
Çalışmaları Merkezi’nin websitesindeki 
‘Etkinliklerden Haberdar Olun’ formu 
doldurulmalıdır.

“Futbolda İyi 
Yönetişim: Avrupa 
Birliği ve İngiltere 
Modelleri” 
konferansı 5 Nisan 
2014 tarihinde 
Sean Hamil ve Dr. 
Borja Garcia’nın 
katılımlarıyla Kadir 
Has Üniversitesi’nde 
düzenlendi.

Futbolda İyi Yönetişim Konferansı 
Kadir Has’da Düzenlendi
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Türkiye’de Spor ve Medya Olimpiyatların Yükselişi
 

Yazar: Michael Payne, Nisan 2014 (Çeviri:Çetin 
Soy ve Can Evren Topaktaş) 

Olimpiyatların Yükselişi yok 
olmanın eşiğinden dönen 
Olimpiyat Oyunları’nın iş 

dünyasındaki inanılmaz macerasını 
anlatıyor. Çoğu yorumcunun 
gözden kaçırdığı, iflasın eşiğindeki 
Olimpiyat Hareketi’nin vizyon 
sahibi, gerektiğinde kararlı ve 
gerçekçi bir önder tarafından 
uçurumun eşiğinden nasıl 
döndürülüp benzersiz bir marka 
haline geldiğinin hikâyesi.

İkonlaşmış bir kurumun nasıl 
kurtarıldığını ilk kez Olimpiyatların 
Yükselişi dile getiriyor. İş 
dünyasıyla mücadele edip sonunda 
onu kucaklayan amatör bir 
organizasyonun son derece hassas 
dengeler gözeterek yürüttüğü bir 
hareket bu.

Kitapta dünyanın bu en değerli 
ve önemli “franchise”ının, Olimpiyat 
Oyunları’nın hikâyesi daha önce 
söylenmemiş öyküler ve vaka 
çalışmalarıyla anlatılıyor. 
(Tanıtım Bülteninden)

Küreselleşme ile birlikte 
spor kavramı da hızlı bir 
gelişme göstermiş ve 

günümüzde spor endüstrisi 
adıyla, dünyanın önde gelen 
beş endüstrisi arasındaki yerini 
almıştır. Sınır tanımaksızın kendi 
imparatorluğunu oluşturan bu 
kavram ‘spor pazarlaması’ olarak 
tanımlanan disiplin çerçevesinde: 
Pazarlama ve pazarlama iletişimi 
alanları ile marka yönetimi 
ve medya ilişkileri açısından 
pek çok değişimi bünyesinde 
barındırarak gelişimine devam 
ettirmektedir. Günümüzde, bu 
değişim ve gelişimlerin etkileri 
elbette Türkiye’de de yoğun bir 
biçimde hissedilmektedir. İçinde 
bulunduğumuz sürecin akademik 
bir bakış açısı ile ele alındığı bu 
çalışmada, ülkemizde yaşanan 
örneklerin toplumsal boyuttaki 
etkilerinin yanı sıra sportif 
etkileri ve medya yansımalarına 
da değinilmektedir.  
(Tanıtım Bülteninden)

Kitap Tanıtımları Konferans 
Duyuruları

Konferans Adı: FREE 
Conference: Governance

Yer: Loughborough, İngiltere 

Tarih: 23-25 Ekim 2014

Özet Gönderimi: -

Website: http://www.free-
project.eu/EVENTS/Pages/
governance-2014.aspx

 
Konferans Adı: EASM 2014 
Konferansı

Yer: Coventry, İngiltere 

Tarih: 9-12 Eylül 2014 

Özet Gönderimi: -

Website: www.easm2014.com

Konferans Adı: Uluslararası 
Toplumsal Cinsiyet ve Spor 
Sempozyumu

Yer: Ankara, Türkiye

Tarih: 1 Haziran 2014 

Özet Gönderimi: 1 Mayıs 2014

Website: www.iapesgw2014.
hacettepe.edu.tr 

Konferans Adı: Sporting 
Females: Past, Present and 
Future

Yer: Leeds, İngiltere

Tarih: 4 Eylül 2014

Özet Gönderimi: -

Website: http://www.
leedsmet.ac.uk/research/files/
sporting-females-flyer.pdf 

Yazar: Dr. Volkan Ekin, Mart 2014



 NİSAN 2014 |  HABER BÜLTENİ SÇM      3

Yorum

Devletlerin Sporla İlgili Öncelikli Politika 
Alanları ve İdari Yapıları

Günümüzde birçok devlet, elit spora 
ve toplum sporuna finansman ve destek 
sağlama anlayışına sahip, belirgin bir 
spor politikası güdüyor. Bu durum bizlere 
sporun, hükümet politikalarında önemli 
müdahale alanlarından biri haline geldiği 
açıkça göstermektedir. Bu değişimin 
nedenini sorguladığımızda karşımıza üç 
temel neden çıkıyor. Birincisi, sporun 
ülkelerin global marka kimliğine değer 
katan önemli bir kültürel değer oluşu. 
Elit sporda alınan başarılar, ev sahipliği 
yapılan uluslararası spor etkinlikleri, 
ülkeler için paha biçilmez bir medya 
görünürlüğü yaratıyor. İkincisi, sporun 
birçok sosyal problemin çözümünde 
önemli bir araç olarak kullanılabilmesi. 
Sporun, farklı nitelikteki toplumların 
arasındaki sosyal çatışmaların çözülmesi, 
ekonomik hareketliliğin sağlanması veya 
çocuklarda obezitenin engellenmesi 
gibi toplumlar üzerinde birçok olumlu 
etkisi bulunuyor. Son neden ise, sporun 
toplumların refah düzeyi ve ekonomik 
etkinliğinin bir göstergesi olma işlevidir. 
Bu yönüyle spor, yalnızca topluma yönelik 
bir hizmet niteliği taşımaz, aynı zamanda 
dolaylı politik hedeflere ulaşılabilmesine 
önemli katkı sağlar.   

 Bugün sporda devletlerin üstlendiği 
rollere dair Houlihan’ın savı oldukça 
açıklayıcıdır: “Sporda devletin büründüğü, 
önemi giderek artan organizatör, yasal 
yapı düzenleyici, kaynak sağlayıcı, 
manipülatör, sömürücü rolleri  sportif 
rekabetin ötesindedir”. Bu duruma rağmen, 
Batılı ülkelerin öncelikli spor politikası 
alanlarına baktığımızda üç temel nokta 
göze çarpar:

- Elit sporcuların performansı
- Çocuklarda ve gençlerde   

 resmileştirilmiş spor aktivitelerine  
 katılım

- Toplum genelinde fiziksel   
 aktivitelere katılım

Yrd. Doç. Dr. Cem Tınaz 
Okan Üniversitesi

cem.tinaz@okan.edu.tr

Bu temel noktaların yanı sıra 
Avustralya, Kanada veya İngiltere gibi 
ülkelerde sporda “fair play”in sağlanması, 
kamusal spor sisteminin kapasitesinin 
artırılması gibi bazı yaklaşımlar da görülür. 
Kuşkusuz, sporda doping kullanımı, 
şike ve bahis skandalları gibi konular 
ülkelerin imajı üzerinde kalıcı yaralar 
bırakmaktadır. Bu yüzden sporda dürüstlük 
ilkesinin sağlanması, birçok ülkenin 
en mühim ve görünür politikalarından 
biridir. Spor politikalarında karar verme 
mekanizması ülkeden ülkeye farklılık 
gösterse de, spor politikalarının ortak 
amacı, elit sporda başarının yakalanması, 
elit sporu desteklemek için yetenek 
havuzundaki katılımcı sayısının artması, 
sporun ilaçlardan arındırılmış olması, 
gönüllü antrenörlerin, hakemlerin ve 
idarecilerin kazanılması ve korunması için 
kamusal spor örgütlerinin faaliyetlerinin 
desteklenmesi gibi net sonuçlara 
ulaşılmasına odaklanmıştır. Bu hedeflere 
ulaşılabilmesi için hükümetler, anayasal 
birtakım düzenlemeler yaptıktan sonra 
görev ve sorumlulukları, ilgili bakanlıklara 
bağlı olarak çalışan birtakım kurum ve 
kuruluşların kontrolüne devrederler. 
Bu yapılara baktığımızda farklılıklar 
göze çarpar. Şimdi bu farklı nitelikteki 
yapılardan öne çıkanlarına ve bu yapıların 
öncelikli görevlerine göz atalım. 

Kanada, özellikle kış sporlarında 
öne çıkan bir ülkedir. 1960 sonrasında 
hükümetlerinin almış olduğu politik 
kararlar doğrultusunda spor politkasını net 
olarak şekillendirmiştir. Elit sporda alınan 
başarılara bakıldığında belli bir başarı 
standardının yakalanmış olduğu kolaylıkla 
söylenebilir. Kanada’da spordan sorumlu 
olan kurum ‘Sport Canada’, Kanada 
Kütürel Miras Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyet göstermektedir. Çeşitli programlar 
aracılığıyla elit sporculara finansal kaynak 
ve hizmetler sağlayan kurum, ulusal 
federasyonlara, ulusal ve uluslararası spor 
etkinliklerini düzenleyen federasyonlara 
kaynak sağlar. Spor Kanada, bu işlevlerin 
yanı sıra Kanada Olimpiyat komitesi ile 
ortaklaşa sportif ve kültürel programlar 
sunarak, Kanada halkının spora katılımını 
artırmayı ve fiziksel, sosyal ve ahlaki 
gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev 
sahipliği yapan ve etkinlik yönetiminde 
çıtayı oldukça yükseğe taşıyan İngiltere 
de spor politikasını net olarak belirlemiş 
ve bu doğrultuda 30 yılı aşkın süredir 
sistemli olarak ilerlemiş bir ülke olarak öne 
çıkar. İngiltere, belirlenen ve hassasiyetle 
uygulanan stratejilerin sonucunda özellikle 
pahalı spor branşlarında rakipleriyle arayı 

açmış ve spora katılımda önemli seviyelere 
erişmiştir. İngiltere’de, Kültür, Medya 
ve Spor Bakanlığı, spor politikalarının 
belirlenmesinde en üst düzey yetkiye 
sahiptir. Bakanlığa bağlı olarak sporla 
ilgili görevleri yerine getiren ve devlet 
tarafından sağlanan fonları uygun şekilde 
dağıtan kurumlar olarak, ‘Sport England’ 
ve ‘UK Sport’ kurumları  öne çıkmaktadır. 
UK Sport, yapısal olarak bakanlığa 
direkt olarak bağlı gözükmese de, üyeleri 
bakanlık tarafından atanır. UK Sport’un 
öncelikli görevi, elit sporcuları seçmek, 
bu sporcuları ilgili gelişim merkezlerine 
yönlendirmek ve bu yapının işlerliğini 
finanse etmektir. 

Sporun sağladığı politik çıkarlardan 
henüz 1930’lu yıllarda faydalanmaya 
başlayan Almanya da modern sporun 
öne çıkan ülkelerinden biridir. Bugün 
sayısı 90,000’in üzerinde bulunan çeşitli 
nitelikteki spor kulüplerinin toplamda 
Almanya nüfusunun yarısından fazlası 
(40 milyon) kadar üyesi bulunmaktadır. 
Almanya’da spor politikalarının 
belirlenmesi Federal İçişleri Bakanlığı’nın 
sorumluluğu altındadır. Almanya’daki 
elit sporcu gelişimi büyük ölçüde spor 
federasyonlarının güdümü altındadır. 
Devlet, “engellilerde spor” gibi sporun 
farklı uygulama alanlarına odaklanarak 
toplumsal gelişimi sağlamayı hedefler. 
Alman Olimpik Sporlar Konfederasyonu 
ise yalnızca olimpik sporların gelişimi 
ve fonlanması ile değil, toplumun her 
kesiminin spora katılımının sağlanması ile 
de ilgilenir. 

Sonuca geldiğimizde, modern ülkelerin 
sporla ilgili politik kararlarını net olarak 
belirlediklerini ve bu doğrultuda sistemli 
olarak uzun vadeli planlamalar dahilinde 
çalıştıklarını söyleyebiliriz. Sporun farklı 
boyutlarına odaklanmak, toplumsal 
gelişmeyi ve refahı sağlarken, elit 
sporlarda alınan başarılar ve ev sahipliği 
yapılan uluslararası spor etkinlikleri 
ülkelerin marka değerine de katkı 
sağlamaktadır. 
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SEAN HAMIL KADİR HAS’DA  
DERS VERDİ

Spor Çalışmaları Merkezi’nin davetiyle 5 
Nisan’da konferans konuşmacısı olarak 
üniversitemize gelen Sean Hamil, bu etkinlik 
öncesinde Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine 
bir sunum yaptı. 

Üçüncü ve dördüncü sınıflara seçmeli ders 
olarak verilen ‘Basics of Sport Management’ 
dersine 3 Nisan’da konuk eğitmen olarak dahil 
olan Hamil, İngiltere’de futbolun iyi yönetişimi 
modellerini anlattı. 

Spor Çalışmaları Merkezi’nin 
2013-2014 döneminde 
beşincisini düzenlediği Spor 

Hukuku ve Yönetimi Sertifika 
Programı ve yedincisini düzenlediği 
Spor İletişimi Sertifika Programı, 6 
Nisan 2014 tarihinde yapılan 15. 
Hafta dersleri ile sona erdi. Dr. Levent 
Bıçakcı’nın verdiği kapanış dersinin 
ardından iki programın katılımcıları da 
mezuniyet sınavlarına katıldılar. Bu 
sınavlarda başarılı olanlar 10 Mayıs 
2014’te yapılacak olan Mezuniyet 

2005 yılında 
çalışmalarına 
başlayan Spor 

Çalışmaları Merkezi  
(eski adıyla Spor 
Hukuku Araştırma ve 
Uygulama Merkezi) 10 
Mayıs 2014 tarihinde 
ilk defa düzenleyeceği 
‘Mezunlar Günü’ ile eski 
ve yeni mezunlarını ve 
eğitmenlerini bir araya 
getiriyor. 

Geride kalan dokuz senede sertifika 
programlarından mezun olmuş ve 
programlarda eğitim vermiş tüm 
eğitmenler davetlidir. Eğer siz de 
mezunlarımız veya eğitmenlerimizden 
biriyseniz lütfen en kısa sürede scm@
khas.edu.tr adresine bu konuda bir 
bilgilendirme maili atınız.

(Önemli Not: Mezunlar Günü 
Programı yalnızca mezunlarımız ve 
eğitmenlerimizin katılımına açık olacaktır) 

2013-2014 Dönemi Sertifika 
Programları Sona Erdi

Spor Çalışmaları 
Merkezi Mezunları 

Toplanıyor! 
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Kadir Has Üniversitesi
Spor Çalışmaları Merkezi Aylık Haber Bülteni

Spor Çalışmaları 
Merkezi’nin 2013-
2014 akademik yılında 
düzenlediği Spor Hukuku ve 
Yönetimi Sertifika Programı 
ve Spor İletişimi Sertifika 
Programı 6 Nisan’da yapılan 
derslerin ardından sona 
erdi.

“

“
Günü’nde sertifikalarını almaya hak 
kazanacaklar. 

2014-2015 dönemi sertifika 
programlarının detayları Eylül ayı 
içerisinde merkezin websitesinden 
ve sosyal medya kanalları aracılığıyla 
duyurulacak. Yaz döneminde ise 
herhangi bir sertifika programı 
düzenlenmeyecek.

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


