
utboldaki ticarile!me
hızlı artmakta ve pek
çok kulüp bu süreçte
Futbol A."’ lebe dönü!-
mekte. Premier Lig’de

yakın gelecekte hiç #ngiliz takımı
kalmayaca$ı konu!uladursun di-
$er ülkelerde de kulüplerin !ir-
ketle!mesi ve futbolla ilgisi olma-
yan ki!i ve kurulu!lara satılması
artık her gün kar!ıla!tı$ımız hal-
ler halini aldı. 
Bu hızlı dönü!üm pek çok sorunu
da beraberinde getirmekte. Futbol
A."’ ler hızla ait oldukları top-
lumdan kopmakta ve amerikan
spor franchiselarina benzeyerek
taraftar ve halktan uzakla!makta-
lar. Bu durum pek çok futbolsever
tarafından ho! kar!ılanmasa da
mevcut gidi!ata karsı yapılanlar
yok denecek kadar az. 

Birle!ik Krallıkta ise bu gidi!ata
kar!ı çıkan ve kulüplerin gerçek
sahipleri tarafından yönetilmesi
gerekti$ini savunan bir olu!um
yava! ama emin adımlarla geli!-
mektedir. Supporters’ Trusts (ST)
diye bilinen kurumlar aslında biz-
deki taraftar derneklerinin bir
benzeridir. ST hareketinin ardın-
daki ana felsefe kulüplerin birkaç

ki!i de$il tüm camia tarafın-

dan yönetilmesidir. ST’larin sıra-
dan taraftar olu!umlarından en
önemli farkı toplu halde organize
olmu! olmaları, kurulu! amaçları,
organizasyonel yapıları ve daya-
nı!malarıdır. 
Bu farkların ço$unun olu!ması-
nın ardındaki en önemli kurum
ise hükümet insiyatifi ile kurul-
mu! ancak yönetsel açıdan ba-
$ımsız bir kurum olan Suppor-
ters’ Direct (SD) olarak gösterile-
bilir.

SUPPORTERS’ DIRECT

Supporters’ Direct kaynaklarının
büyük ço$unlu$u bizdeki
GSGM’nin Birle!ik Krallık’taki
benzeri kurumlar olan Sport Eng-
land ve Sport Scotland tarafından
sa$lanan, yönetsel ba$ımsızlı$a
sahip bir kurulu!tur. Ana amacı
tüm ülkede ST’lerin kurulması,
taraftarların kulüplerde daha faz-
la söz sahibi olması ve kulüp his-
selerinin ST’ler tarafından alına-
rak kulüplerin taraftarlar tarafın-
dan yönetilmesini sa$lamaktır.
#deal amaç kulübün tam kontro-
lünü elde etmek olmasına ra$men
elde edilecek azınlık hisseleriyle
de taraftarın kulüpte daha etkin
söz sahibi olması mümkün ola-
caktır.     

SD, ST’lerin yönetimine hiçbir !e-
kilde müdahale etmemekle birlik-
te onlara danı!manlık hizmeti
vermekte ve organize olmalarına
destek olmaktadır. Koordinasyon,
e!güdüm ve bilgi aktarımı i!levini
üstlenen bu kurum maddi destek-
ten çok ihtiyaç duyulan kritik ko-
nularda stratejik hizmet sa$la-
maktadır. SD’ nin burada üstlen-
di$i kritik rol sivil toplum kuru-
lu!ları olan ST’lerin harekete geç-
mesinde itici güç görevi görmek-
tedir. 

‹flleyifl
Bazı prensipler çerçevesinde çalı-
!an SD, her taraftar grubu ile ça-
lı!mamaktadır. Grubun demokra-
tik bir yapıya sahip olması, katılı-
mın kolay ve herkese açık olması,
temsil gücü yüksek ve devamlılık
arz etmesi gibi hususlar öncelikle
göz önünde bulundurulan konu-
lardır. 
SD’ler taraftar gruplarına genel
olarak a!a$ıdaki konularda des-
tek sa$lamaktadırlar.

• Mevcut ST’ler arasında en iyi
uygulamaların tespiti ve yaygın-
la!tırılması
• Ortak toplantılar düzenleyerek
kar!ılıklı fikir alı!veri!inin ve yar-
dımla!manın desteklenmesi

• Medya kampanyaları ile ilgili
destek sa$lanması
• Gerekli durumlarda ilgili ki-
!i/kurulu!lar ile irtibat kurulması

• Düzenlenecek umumi toplantı-
lar için uygun konu!macıların bu-
lunması
• Hukuki ve finansal danı!manlık
hizmeti vermek
• Düzenli bilgilendirme ve uygu-
lamalı seminerler ile güncel geli!-
melerin üyelere aktarılması

• ST çalı!anları ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri için konferans ve
e$itim seminerleri düzenlenmesi

• Postalama, umumi toplantıla-
rın organizasyonu gibi kurulu!
a!amasındaki bazı masraflara
katkı sa$lanması
Yaratılan sinerjiyle ST’ler hızla
yayılmı! ve kulüplerde etkinlik-
lerini her geçen gün arttırmakta-
lar. "u an için Premier League
kulüpleri üzerinde etkinlik sa$-
lanamamı! olmasına kar!ın alt
liglerde pek çok ST etkin duru-
ma gelmi!tir. 

Geliflim
Supporters’ Trust’lar ve ardın-
dan da 2001 yılında Suppor-
ters’ Direct’in kurulmasıyla ge-
li!en bu hareket Birle!ik Kral-
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lıkta 100’ un üzerinde kulübe
yayılarak etkinli!ini arttırmak-
tadır. "u anda bu olu#um $ngil-
tere alt liglerinde 5 (Football Le-
ague) profesyonel kulübün kon-
trolünü tamamıyla ele geçirmi#,
39 kulübün yönetim kuruluna
temsilcilerini sokmayı ba#armı#
ve 61 kulüpte de ST’lerin hissesi
bulunmakta. ST’lerin üye sayısı
da her yıl hızla artmı# ve toplam
üye sayısı 2006 itibari ile
100.000’i a#mı#tır.
ST’ ler 2001 yılından bugüne ka-
dar ki kısa sayılabilecek dönemde
13 kulübün iflastan kurtulmasını
sa!layarak önemli bir ba#arı elde
etmi#lerdir. Kurulu#undan beri
futbola £10m kaynak aktaran bu
vakıflar do!rudan maddi kaynak
sa!lamanın dı#ında yerel halkı
harekete geçirmek ve yerel #irket-
ler/i# adamlarının dikkatini kulü-
be çekmek yoluyla kulüplerin zor
dönemlerinde dı# kaynak bulun-
ması konularında da önemli katkı
sa!lamı#lardır. 

Organizasyonel yap›

Supporters’ Trust’ lar yapı olarak
kısaca IPS (Industrial and Provi-
dent Societies) olarak adlandırı-
lan yapılanma modeli ile örgüt-
lenmi#lerdir. Bizdeki kooperatif
modeline benzeyen bu kurumsal

kimlik kâr amaçsız örgütlere de-
mokrasi ve #effaflık getiren yapısı
sebebiyle tercih edilmektedir (Sta-
te of the Game 06). 16 ya#ını dol-
durmu# herkes sembolik £1 kar#ı-
lı!ı bu olu#uma üye olabilmekte
ve katkıları ne olursa olsun ki#i
ba#ı bir oy prensibi uygulanmak-
tadır. 
SD, uzmanlara IPS’in sa!ladı!ı
genel çerçevenin dı#ında ST’lerin
ihtiyaçlarına cevap verecek bir ör-
nek tüzük (Model Rules for a Fo-
otball Community Mutual) hazır-
latmı#tır. SD, ST’lere yapılarını be-
lirlerken bu çalı#mayı kendilerine
örnek almalarını tavsiye etmi#tir.
Tavsiye edilen model zorunluluk
olarak getirilmi# olmamasına kar-
#ın #u anda tüm ST’ler tarafından
kullanılmaktadır.
Özellikle yönetsel ve finansal es-
neklik konusunda bazı sıkıntılar
getiren bu yapılanma biçimi #u an
için genel kabul görmü# olmasına
kar#ın daha etkin bir model arayı-
#ı sürmektedir. Modelin eksik
yönleri tekrar de!erlendirilerek
spora özel yeni bir kurumsal ya-
pılanma arayı#ı SD’nin sürekli
olarak üzerinde durdu!u kritik
konulardan bir di!eridir.

Avrupa’da Yay›lma

ST’nin Birle#ik Krallıktaki ba#arısı

UEFA ve AB’nin de ilgisini çekmi#
ve bu modele desteklerini açıkça
belirtmi#lerdir. AB’nin Avrupa
Sporu Ba!ımsız Gözden Geçirme
Raporunda ST hareketinin tüm
Avrupa’ ya yayılabilirli!inin ara#-
tırılması önerilmi#tir. Kulüplerin
gerçek sahipleri tarafından yöne-
tilmesini açıkça destekleyen UE-
FA da, Avrupa çapında bir fizibili-
te çalı#masını yürütmesi için
SD’ye kaynak aktarmı#tır. 

Önümüzdeki günlerde ba#laması
planlanan projede taraftarlar tara-
fından yönetilen kulüpler fikrinin
Avrupa’ya yayılabilirli!i ara#tırı-
lacaktır. Bunun yapılabilir oldu-
!unun görülmesi halinde ST’lerin
tüm Avrupa’ya yayılması için ye-
ni projelerin AB ve UEFA deste-
!inde yürütülmesi planlanmakta. 

Avrupa’ya yayılmada kar#ıla#ıla-
cak en önemli sorunların ba#ında
farklı ülkelerdeki farklı sosyal ve
hukuki yapılar gelmektedir. Ku-
lüpler Avrupa’nın pek çok ülke-
sinde $ngiltere’dekinin aksine biz-
deki dernek yapısına benzer #ekil-
de yapılanmı#lardır. Ancak bu
durumda da aslında taraftarlara
çok fazla söz hakkı verilmemekte-
dir. 
Di!er Avrupa ülkelerinde hissele-
rin kime ait oldu!u sorusunun ye-

rini derne!in ya-
pısının ne kadar
demokratik, katı-
lımcı ve #effaf ol-
du!u almaktadır.
Tıpkı bizdeki gibi
Avrupa’da da pek
çok kulüp dernek sta-
tüsünde olmasına ra!men camia-
lar tarafından de!il ayrıcalıklı bir
zümre tarafından yönetilmekte.
Bu ülkelerde hisseleri ele geçirme-
nin yerine kulüplerin demokra-
tikle#mesi ve sosyal amaçlar do!-
rultusunda kurulmu# profesyonel
bir yapıda yönetilmesi ana amaç
olmu#tur.
Bu ülkelerde kulüplerin demok-
ratikle#mesi ve sektörün ihtiyaç-
larına cevap verebilecek kâr
amaçsız efektif bir #irket modeli-
nin olu#turulmasıyla ST hareketi-
nin hızla yayılması mümkün ola-
caktır. Aslında sosyal, demokratik
ve profesyonel yönetimin bir ara-
da uygulanabilirli!i Real Madrid
ve Barselona örnekleri ile fiilen
kanıtlanmı# durumda. Taraftar ai-
diyeti modeli ba#arılı örnekler
vermeye devam ettikçe ve AB ile
UEFA’nın deste!ini arkasına aldı-
!ı sürece a#ırı ticarile#meye alter-
natif bir yöneti#im modeli olarak
var olmaya devam edecektir.
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