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Önsöz – UEFA Başkanı  

Önsöz

Taraftarlar, profesyonel futbolun kalbinde 
hayat veren kan gibidir. Taraftarları olmadığı 
takdirde, profesyonel futbolun amatör bir 
spor veya hobiden hiçbir farkı olmazdı. 
Birçok oyuncu veya antrenör kariyeri boyun-
ca takım değişikliği yaparken, taraftarlar 
takımlarının temelini oluşturarak iyi günde 
de kötü günde de takımlarına sadık kalırlar. 
Elbette, işler iyi gittiğinde kulübe olan ilgi ve 
destek artabilir; ancak, kulüp zor zamanlar 
geçirdiğinde kırılan parçaları toplayanlar 
sadık taraftarlardır. 
Bu el kitapçığının kulüpler ve taraftarları 
arasında daha iyi bir iletişim sağlama konu-
sunda önemli bir adım olacağına inanıyoruz. 
Hem taraftarların hem de futbol kulüplerinin 
yararı için, sürekli değişmekte olan ve kafa 
karıştırıcı olan en üst düzey kulüp futbolun-
da buna geçmişte olduğundan çok daha 
fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. 
Avrupa’nın dört bir yanındaki birçok kulübün 
taraftarları ile iş birliği yapma konusunda 
giderek bilinçlendiğine tanık olmaktayız ve 
uygulamaya konulmuş birçok olumlu ilerici 
girişim örneği mevcuttur. Ancak, hala bu 
alanda çalışma yapması gereken fazla 
sayıda kulüp vardır. Bu yüzden, binden fazla 
profesyonel kulübü kapsayan ve kulüp 
futbolu yönetimi için en önemli platform olan 
UEFA kulüp lisansı platformuna taraftar 
irtibat görevlisi (TİG) zorunluluğu getirilmiş-
tir. 
TİG zorunluluğu, kendilerini daha iyi organi-
ze etmeleri ve seslerini duyurabilmeleri 
amacıyla taraftarlar için bir odak noktası 
oluşturmaya ve iletişimin geliştirilmesi konu-
suna odaklanır. Daha iyi organize olmuş 

taraftarlar, yaygın olarak rapor edilen 
olumsuz unsurların karşıtı olarak taraftar 
davranışının olumlu yanlarının yansıtılma-
sı açısından olumludur. 
Bu el kitapçığı girişimin bir parçası olarak 
giriş niteliğindedir. Projenin başarı seviyesi 
proje ve birbirleriyle yapıcı bir iş birliği 
içinde olan taraftarlar ve kulüplerin tutumu-
na göre değişecektir. Bu el kitapçığını 
okurken fark edeceğiniz üzere, bir TİG’in 
rolünün zor olduğu ve bazı zorlukların 
çıkabileceği konusunda şüphe yoktur. 
UEFA, TİG zorunluluğu getirilmesinin 
mükemmel olmasını ve rotası boyunca 
herhangi bir sorun çıkmamasını bekleme-
mektedir. Ancak, yapmaya değer olan 
çoğu şey kolay değildir.  Taraftarların, 
kulüp yönetiminin ve kulüp sahiplerinin 
adanmışlığı, Supporters Direct’in 
(Doğrudan Taraftarlar Birliği) sağladığı 
yardım ve ulusal kuruluş ve liglerden 
alınan destek ve eğitim ile,  TİG zorunlulu-
ğunun zaman içerisinde kulüp futbolunun 
önemli ve ayrılmaz bir parçası olacağın-
dan eminiz.

Michel Platini
UEFA Başkanı
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1. Giriş  

TİG TEMEL BİLGİLERİ

Madde 35’in Amaçları:
Madde 35’in amaçları şunlardır:
•  

•  



Büyük oranda örgütlenmemiş olan 
kulüp taraftar kitlelerinin bir araya 
gelmesi ve seslerini duyurabilmeleri 
için teşvikte bulunmak. Daha iyi 
örgütlenmiş bir taraftar kitlesi sesine 
güç katacaktır ve TİG bu sesin 
duyulması için bir fırsat sağlayacaktır.   

Madde 35 – 
Taraftar İrtibat Görevlisi

 

1.Lisans başvurusunda bulunanlar,
taraftarlar için anahtar bir irtibat noktası
olarak hareket etmesi amacıyla bir irtibat
görevlisi görevlendirmiş olmalılardır.
2.Taraftar irtibat görevlisi düzenli olarak
kulüp ile birlikte toplantılara katılmalıdır;
güvenlik ve emniyet ile ilgili konularda
güvenlik görevlisi ile iş birliği yapmalıdır. 

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI

Bu el kitapçığındaki tavsiyeler, 2010 tarihli 
UEFA Kulüp Lisansı ve Mali Fair Play 
Düzenlemelerinin 35’inci maddesine dayan-
maktadır.  35’inci madde uyarınca,  
Avrupa’nın dört bir yanındaki kulüplerin 
kendileri ve taraftarları arasında uygun ve 
yapıcı bir söylem oluşturmak amacıyla 
2012/13 sezonu başlamadan önce bir 
taraftar irtibat görevlisi (TİG) görevlendirme-
si gerekmektedir. Bu UEFA lisans zorunlulu-
ğunun getirilmesi kulüp-taraftar ilişkileri için 
yeni bir çığır açar ve UEFA’nın kulüpler ve 
taraftarlar arasındaki iletişime verdiği 
önemin altını çizer.  
Madde 35, Avrupa futbolunu yöneten organ 
ve Supporters Direct (Doğrudan Taraftar 
Birliği) arasındaki ayrıntılı görüşmelerin 
sonucudur. Gelişim aşaması esnasında, TİG 
kavramı 2009 yılında Hamburg’da Avrupa 
Futbol Taraftarları (FSE) tarafından düzenle-
nen Avrupa Futbol Taraftarları Kongresi’nde 
tartışılmıştır. TİG kavramı, 2009/10 döne-
minde UEFA Kulüp Lisans Komitesinde 
temsil edilen ulusal federasyonların tam 
onayını almış ve Supporters Direct 
(Doğrudan Taraftarlar Birliği) ile yakın bir iş 
birliği yapılarak düzenlenmiştir.

Taraftarlar ve ulusal federasyonlar proje 
hakkında bilgilendirilmiş ve bu el kitapçığına 
dahil olan geri bildirimlerimde bulunmaları 
istenmiştir.

Bulgular, taraftarların kendilerine nasıl 
davranılacağı konusunda söz hakları olması 
halinde, daha iyi bir davranış sergileyecekle-
rini; dışlama ve baskının bariz bir şekilde bir 
işe yaramayacağını göstermektedir. Taraf-
tarlar, muhtemelen sorun yaratabilecek bir 
kişi olarak görülmek yerine, kendi kulüpleri-
nin geniş gündemine faal olarak katkıda 
bulunabilme kapasitesine sahip kişiler 
olarak görülmelidir. Kulüp TİG’leri, taraftarla-
rın daha sorumlu birer partner olmasına 
yardımcı olabilir ve diyaloğun kalitesini ve 
yararlarını artırabilirler. 

Genel olarak, UEFA Kulüp Lisansı ve Mali 
Fair Play Düzenlemelerindeki personel ve 
yönetim kriterleri, profesyonel futbol 
sisteminde taraftarların rolleri olan tüketici 
olarak tanımlanmadığını ve kulüpler ile 
taraftarları arasında karşılıklı anlaşmaya ve 
uyuma dayalı ilişkiler oluşturmak için 
geçmiştekinden daha iyi gelişmeler kaydet-
menin herkesin çıkarına olduğunu teyit eder. 

Makul ve sorumluluk sahibi taraftarların 
çoğunluğu daha fazla dikkate alınmalıdır; 
çünkü onlar uzun vadeli en büyük ‘kültürel 
yatırımcılar’ dır. Onları ve geri bildirimlerini 
karar verme sürecine dahil etmek takımların 
daha iyi seçimler yapmasına yardımcı 
olacaktır.  

Projenin uygulan-
masında UEFA’ya 
ve Supporters 
Direct’e Taraftarlar 
Birliği) destek 
sağlaması için FSE 
ile yönetim organ-
ları ve kulüplerin 
TİG’lerini  içeren bir 
uzman grubu 
oluşturulmuştur.  

Başta taraftarlar ve kulüp 
yöneticileri/sahipleri/güvenlik ve 
emniyet organizasyonları arasındaki 
ilişki olmak üzere, çeşitli ilgili taraflar 
arasındaki ilişki geliştirmek ve bilgi 

birikimi ile iyi uygulamaların paylaşı-
mını kolaylaştırmak için ulusal 
düzeyde ve Avrupa düzeyinde TİG 
ağları oluşturmak.
Kulüpler ve taraftarları arasında asgari 
seviyede iletişim aksaklığının olması 
ve böylece taraftarların haklarından 
mahrum edilme olasılığının azaltılma-
sı konusunda garanti sağlamak.

• Kulüp için olan büyük önemleri 
sayesinde kulübün karar verme 
sürecine taraftarların katkıda bulunma 
özelliğini daha iyi bir şekilde uygula-
mak.

•
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Taraftarların desteği

UEFA ve ulusal federasyonların desteği

TİG BAŞLANGIÇ NOKTASI

Bu El Kitapçığı Hakkında  

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI

Son yıllarda, Avrupa’nın dört bir yanındaki 
taraftar temsilcileri taraftarlar, kulüpler, 
yönetici organlar ve polis arasında geliştiril-
miş bir iletişime ihtiyaç duyulduğunun altını 
çizmişler ve en sonunda da, ulusal düzeyde 
ve Avrupa düzeyinde yoğun tartışmalar 
sonucu TİG sisteminin uygulanmasını 
önermişlerdir.  

UEFA bu tür bir diyaloğun, görüşleri dikkate 
alınması gereken çeşitli çıkar gruplarını 
içinde barındıran bir oyun olarak futbolun 

doğasına daha iyi bir şekilde yansıyacağına 
inanmaktadır. Bu diyalogda futbol taraftarları 
uzun bir süre göz ardı edilmiştir; ancak artık 
futbol ailesinin değerli bir üyesi/tarafı olarak 
görülmektedir. 
UEFA adına 2007’de Supporters Direct 
(Doğrudan Taraftarlar Birliği) tarafından 
gerçekleştirilen bir araştırmada, danışılan 
üye federasyonların büyük çoğunluğu 
taraftarlar ile federasyonlar ve kulüpler ile 
taraftarlar arasındaki diyaloğun geliştirmeye 
değer olduğunu; çünkü bu işlemin taraftarla-
rın daha ciddi ve sorumlu bir partner olması-
nı sağladığını belirtmiştir.

UEFA, taraftarların bu oyunun içindeki 
önemli bir taraf olduğunu kabul ederek ve 
Supporters Direct (SD - Doğrudan Taraftar-
lar Birliği),Avrupa Futbol Taraftarları (FSE) 
gibi pan-Avrupa taraftar organizasyonlarını 
ve Avrupa’da Irkçılığa Karşı Futbol (FARE) 
ile Avrupa’da Futbola Erişim Merkezi’nin 
çalışmalarını destekleyerek taraftar grupları 
için standart belirlenmesine yardımcı olur. 
UEFA Başkanı Michel Platini: “Taraftarlar 
profesyonel futbolun hayat veren kanı gibidir 
– onlar kulüplerin kimliğidir. Kulüp sahipleri, 
antrenörler ve oyuncular değişir; ancak, 
taraftarlar değişmez. Taraftarların görüşleri-
ni UEFA’da yaptığımız işin bünyesine 
katmaya çalışıyoruz.” diyerek UEFA’nın 
taraftarlara hakkındaki yaklaşımını yinele-
miştir.

Bu el kitapçığı, taraftarlar ile çalışma konu-
sunda deneyim sahibi olanların yanı sıra, işe 
yeni başlayanlar için de yarar sağlayacaktır. 
Taraftar grupları, ulusal federasyonlar, 
kulüpler ve en iyi uygulama için asgari 
standartları ve tavsiyeleri belirlemeyi hedef-
leyen diğer ilgili taraflardan elde edilen geri 
bildirime dayanan bir dayanak belgesidir. 
UEFA’nın geliştirdiği çeşitli çevrimiçi 
kaynaklar ile birlikte bu el kitapçığı, asgari 
zorunluluk ve tavsiyelerin belirlenmesi yanı 
sıra, TİG projesine içerik kazandırmak için 
tasarlanmıştır. 
Yönetim organları, kulüpler ve taraftarlar , 
UEFA’ya üye federasyonlardaki farklı 
yapıları ve çeşitlilikleri ve her bir ülkede 
mevcut olan kilit öneme sahip sorunları 
dikkate alarak, hep birlikte ulusal bir rehber 
oluşturmaya devam etmelilerdir. 
Taraftarlar, TİG’ler, yönetim organları, 
Supporters Direct (Doğrudan Taraftarlar 

Birliği) ve UEFA ile yapılan toplantılardan 
sonra bu el kitapçığını geliştirmek; iş tanımı-
nı, gerekli nitelikleri ve TİG’ler,kulüpler ve 
yönetim organları için asgari zorunlulukları 
belirlemek amacıyla uzmanlardan oluşan bir 
grup bir araya gelmiştir.
Taraftarlar ve kulüpleri arasındaki ilişkiyi 
geliştirmek ve iyileştirmek için süregelen bir 
girişimde bulunmak amacıyla profesyonel 
oyunda yapılan geliştirmeleri konu alan ve 
düzenli bir şekilde güncelleştirilecek olan 
çevrimiçi kaynaklar, bu el kitapçığına eşlik 
edecektir. Ulusal federasyonlar ve kulüp 
TİG’leri için eğitim çalıştayları düzenlene-
cektir.
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2. 
 

TİG’in Standart Tanımı ve Hedef
Kitlesi

2.1. Bir TİG’in standart tanımı 

 

TİG TANIMI

Uygulamada bu ne anlama geliyor?



•  

•  

•

 

“Beni hem kulüp hem de taraftarlar işe
aldı. Kulüp, sadece taraftarların katkıları
ile maaşımı ödüyor.”

 (Patrick Vestphael, SLO Brøndby IF)

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI

TİG denildiğinde hepimizin aynı şeyden 
bahsettiğinden emin olmak için, rollerinin 
tanımı için aşağıdaki standartları belirledik:

Adından da anlaşılacağı üzere, bir taraftar 
irtibat görevlisi irtibat kuran kişidir – taraftar-
lar, kulüpler ve federasyonlar arasında 
arabuluculuk yapan kişilerdir. Ayrıca TİG, 
polis ve saha görevlileri gibi futbol ile alakalı 
diğer taraflar arasında da bağlantı işlevi 
görür. 
Kulüp tarafından uygun olarak taraftarlar ile 
irtibat kurulması için görevlendirilen bir TİG, 
kulübün (veya ulusal federasyon/lig) ve 

Taraftar irtibat görevlileri (TİG’ler) 
taraftarlar ve kulüp arasında bir 
köprüdür ve iki taraf arasındaki 
diyaloğun geliştirilmesine yardımcı 
olurlar.
Çalışmaları iki taraftan da aldıkları 
bilgiye ve itibara dayanır. 
Bir TİG, kulüp yönetimi tarafından 
verilen kararlar hakkında taraftarları 
bilgilendirir ve diğer bir yandan da 
taraftarların görüşlerini kulüp 
yönetimine aktarır.

•

 

Bir TİG, sadece çeşitli taraftar 
grupları ve girişimler ile ilişki 
kurmakla kalmayıp, aynı zamanda 
polis ve güvenlik görevlileri ile de 
ilişki kurar.

•

 

Bir TİG, taraftarların güvenlik 
talimatlarına uygun şekilde hareket 
etmelerini sağlamak için müsabaka-
lardan önce diğer kulüplerin TİG’leri 
ile bağlantı kurar.

taraftarların çıkarlarını temsil eden bir 
avukattır. 

İşini düzgün bir şekilde yapması için, bir 
TİG’in her iki taraftan da sağlam bilgiler 
alması gerekir. Bu yüzden, TİG’in itibarlı 
olması ve konuyla ilgisi olan herkesin 
(örneğin; kulüp, taraftarlar,ulusal federas-
yon, lig, polis, saha görevlileri gibi)  saygısını 
ve kabulünü kazanması oldukça önemlidir.
Kulüp yönetimi tarafından alınan kararlar 
söz konusu olduğunda, taraftarların bu 
kararları gazeteden veya kulüp internet 
sitesinden okuyarak öğrenmesi yerine, bu 
kararların TİG üzerinden taraftarlara bildiril-
mesi daha fazla tercih edilir. Bu yüzden TİG, 
kulüp politikalarını ve süreçlerini şekillendir-
me konusunda aktif rol oynar. Görevi 
sadece hizmet vermek değildir.
Görüldüğü üzere, çeşitli taraflar arasında 
ilişki kurmak bir TİG’in işinin kilit öneme 
sahip bir parçasıdır. Bu sadece taraftarlar ile 
konuşmak değil, aynı zamanda polisle ve 
kalabalık kontrolünden sorumlu organizas-
yon ile de irtibat halinde olmak dahildir. Bunu 
gerçekleştirmenin bir yolu, belirli bir müsa-
baka ile ilgili olası sorunların görüşülebilece-
ği yer olan müsabaka öncesi güvenlik 
toplantısıdır. TİG, taraftarların ruh halini 
polise ve saha görevlilerine aktararak bu 
konuda önemli bir rol oynar. 
Müsabakaların olaysız bir şekilde geçmesi 
herkesin çıkarınadır. Taraftarlara güvenilir 

bilgi sağlamak bunun başarılmasını sağlar. 
TİG’ler kendi taraftarlarını, şehirlerini ve 
özgün taraftar kültürlerini bilirler ve stadyu-
ma nasıl gidileceği, taraftarların araçlarını 
nereye park edebileceği, deplasman takımı-
nın taraftarlarının güvenli bir şekilde hangi 
eğlence mekanlarını kullanabileceği, 
taraftarların stadyuma neleri sokabileceği ve 
taraftarların yakın zamanda bir olaya karışıp 
karışmadığı gibi değerli bilgileri paylaşabilir-
ler. Ek olarak, taraftarlar kendileri adına polis 
ve saha görevlileri ile iletişim kuracak bir 
TİG’in olduğunu bilirler. 
Bu bilgi alışverişi ev sahibi kulübün deplas-
man takımının taraftarlarından ne beklenebi-
leceğini bildiği ve buna uygun olarak hazırlık 
yapabileceği anlamına gelir. Deplasman 
takımının taraftarlarının bir kısmının olay 
çıkarma konusunda ünü olup olmadığını ve 

bu taraftarların stada nasıl geleceği konusu-
nu bilirler. Bu bilgi, kulüplere tüm taraftarları 
aynı muameleye tabi tutmak yerine, ayrım 
yaparak muamele yapma imkanını sağlar. 
Bu şekilde, taraftarların daha iyi bir muamele 
görür. Avrupa’da bir TİG ağı oluşturulması, 
bu süreçte anahtar bir faktör olacaktır ve 
projenin amaçlarından biri de budur.

Henüz sürecin başında olduğumuzu ve bu 
sürecin sadece başlangıçtaki asgari zorun-
luluklar ile mümkün olabileceğini anlamak 
oldukça önemlidir. TİG herkesin bildiği 
sıradan bir iş değildir – örneğin; herkes bir 
taksi sürücüsünün ne olduğunu ve ne iş 
yaptığını bilir; ancak çok az kişi TİG’in rolünü 
anlamaktadır. 
Bu  yüzden,  yönetim organlarının  UEFA ve 
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UYGULAMADA TİG
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Supporters Direct (Doğrudan Taraftarlar 
Birliği) ile iş birliği yaparak sağlayacağı 
temel eğitime ek olarak, başlangıç periyo-
dunda oldukça fazla pratik yapmak da 
gerekli olacaktır. Ayrıca, ulusal düzeyde ve 
Avrupa düzeyindeki ağlar TİG’lerin tecrübe-
lerini paylaşmalarına, bir birlerinden öğren-
melerine ve standartları daha da ileriye 
götürmelerine yardımcı olacaktır. 
Bir yanda kulüp diğer yanda da taraftarlar 
olacak şekilde irtibat kurulması, TİG’nin 
durumunu aynı anda iki ata binmeye benzet-
mektedir. TİG, kulübün ve taraftarların birbir-
lerine yakın durduğundan emin olmak 
zorundadır. TİG’in bir ata çok fazla ağırlık 
verirse – örneğin; bir tarafın çıkarlarını diğer 
tarafın çıkarlarından daha fazla temsil 
ederse – bu işlerini düzgün bir şekilde 
yapmadığı ve yaptığı işin verimli olmayacağı 
anlamına gelir. Böyle olması halinde iki taraf 

birbirinden uzaklaşacaktır.
Anlaşılması gereken önemli diğer bir şey de 
TİG’in “soruna müdahale eden kişi” değil, 
iletişimi sağlayan kişi olduğudur. TİG’in 
görevlerinden biri sorunların meydana 
gelmesini engellemektir. TİG bunu taraftar-
ları eğiterek, iletişim kurarak, bilgilendirerek, 
ikna ederek ve ilişki kurarak gerçekleştirir. 
Buradaki amaç, taraftarların kendi davranış-
ları için sorumluluk almasını teşvik etmektir. 
Öz-düzenleme daima en iyi sorun önleme 
yöntemi olacaktır ve AB Polisle İş Birliği El 
Kitabında belirtilen modern polis stratejileri, 
taraftar grupları ve elbette TİG’ler ile yakın 
ilişki kurma ve diyalog geliştirme konusuna 
acilen ihtiyaç duyulduğunu tahakkuk etmek-
tedir. Ancak, şiddet olaylarının meydana 
gelmesi halinde, artık çok geçtir – TİG’in 
müdahalesi burada sona erer ve TİG olayı 
polise veya saha görevlilerine devretmek 

zorundadır. Önleme ve öz-düzenleme 
buradaki anahtar kelimelerdir. Buna şiddeti 
tabulaştırmak ve futbol müsabakalarına 
katılan azınlıklar ve diğer taraftarlar için 
saygı ve toleransı artırmak dahildir. Bu 
göreve yaklaşımın bir diğer yolu da taraftar-
ların davranış kuralları yazmalarını ve buna 
bağlı kalmalarını teşvik etmektir.
Bir TİG taraftarların içinden gelen bir kişi 
olduğu için, taraftarlara öz-düzenleme 
kazandırma konusunda güvenlik görevlile-
rinden daha fazla şansa sahiptir. Taraftarlar, 
TİG’lere daha fazla güvenirler ve onların 
sözünü dinlerler. Bu güveni sürdürebilmek 
için, TİG taraftarlar hakkındaki hassas 
bilgileri gizlilik ile ele almalı ve kulüpler 
TİG’lerin edindikleri tüm bilgileri kendilerine 
anlatamaması konusunda anlayış göster-
melidir. Buna ek olarak, güvenlik görevlileri 
sadece suçu görürken, TİG’ler suça neden 
olabilecek süreçleri görürler. Bu nedenle, 
Madde 35’te belirtildiği üzere, TİG ve güven-

lik görevlisi rollerinin birbirlerinden ayrı roller 
olması gerektiğine inanıyoruz. Aynı zaman-
da, itibarın bu kadar önemli olmasının 
nedeni budur. 
Ancak günümüzde, bir TİG kulüp ile taraftar-
lar arasında arabulucu olmaktan çok daha 
ötedir. Rollerinin bir parçası olarak, bir TİG 
seyahat acentası, müşteri ilişkileri müdürü 
veya bir danışman profiline daha fazla uyan 
görevleri üstlenmektedir.
Mümkün olduğu yerde TİG’lerin taraftarlar 
arasından seçilmesi gerekmesinin nedeni 
tam olarak budur.  Bir TİG, taraftarlar ile 
kaynaşık olmalıdır. Taraftarları tanımalı, 
onlar tarafından tanınmalı ve kabul görmeli-
dir. Ancak o zaman taraftarların ruh halini 
değerlendirebilirler. Ancak o zaman taraftar-
ların karşılaşabilecekleri sorunları, ihtiyaçla-
rını ve isteklerini anlayabilirler. Bu iş, daya-
nıklılık ve sıkı çalışma gerektiren zor bir iştir. 
Bu nedenle, eksiksiz bir taraftarın görevlen-
dirilmesini tavsiye ediyoruz.
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2.2 Hedef Kitle  
TİG’ler görevlerini yerine getirirken çoğunlukla çatışan ihtiyaçlara ve beklentilere sahip
ve farklı türlerde destek talebinde bulunacak çeşitli çıkar grupları ile temas kuracaktır. 

TİG

Kulüpler (yönetim,
biletleme, basın görevlisi,
stadyum müdürü,
müsabaka görevlileri
v.b)

TİG Koordinatörü
(federasyon/lig)

 

Taraftarlar
(yerel/ulusal)

Ulusal ve
Avrupa Taraftar
Örgütleri

Yerel Yetkililer

Basın

UEFA

Güvenlik ve emniyet
görevlileri, polis Maç delegeleri

(UEFA/yerli)
 

Ulusal
Federasyonlar

Lig
kuruluşları

Taraftarlar

Aktif
Taraftarlar

Taraftar
Kulüpleri

Diğerleri

Aileler/
çocuklar

 İyi temsil
edilmeyen gruplar

Taraftar
Projeleri

Sanal
TaraftarlarEngelli

taraftarlar

Şiddete eğilimli
taraftarlar/
holiganlar

Ulusal ve
Avrupa Taraftar

Organizasyonları

BTK’lar/
Taraftar 
Girişimleri

Taraftar
Dernekleri

Örgütlenmemiş
Taraftarlar

2.2.1. Taraftarlar
Aktif Taraftarlar (kendi evinde ve
deplasmanda)   

Taraftar Birlikleri
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İş unvanından da anlaşılacağı üzere, 
TİG’lerin temel hedef kitlesi taraftarlardır. 
Futbol taraftarları destekledikleri takıma 
duygusal ve kişisel olarak bağlıdırlar; ancak, 
homojen bir grup değildirler ve TİG’lerin 
günlük işleri esnasında ele almaları gereken 
farklı ihtiyaç ve beklentilere sahiptirler. 
Ulusal federasyonların ve kulüplerin TİG’leri 
kendileri ve taraftarlar arasında bir köprü 
oluşturma amacı taşır. Peki kim bu taraftar-
lar?
Futbol, kulüplerin içinde bulundukları toplum 
ve toplulukların bir noktaya kadar aynası 
gibidir. İnsanların stadyuma gidip bir müsa-
bakayı izlemesinin birçok nedeni vardır. 

İnsanlar, birbirleri ile etkileşim içinde olan ve 
sürekli değişen kültürel, tarihi, sosyal ve 
hatta psikolojik faktörlerden etkilenir. Tek tip 
taraftar diye bir şey yoktur. Aksine, her 
kulüpte farklılık gösteren taraftar kültürü ile 
karşılaşırız. Bu nedenle, taraftarları belirli 
kategorilere ayırmak imkansızdır. Bunun 
yerine, TİG’lerin çalışmalarında hedef 
alması gereken taslaktan sadece çıkarım 
yapabiliriz. 
Taraftar kitleleri, TİG’lerin bağlantı kurması 
gerektiği çeşitli gruplardan oluşur. Bu 
gruplar yerel yapılara ve kültüre göre 
değişiklik gösterir ve bunlar her ülkede 
mevcut değildir. 

Aktif taraftarlar derken, fanatikler gibi 
stadyumda görsel ve akustik açısından 
atmosfer yaratan taraftarları kastediyoruz. 
Farklı felsefelere sahip grupların olmasına 
rağmen, hepsinin kulübe duygusal olarak 
bağlılık gibi ortak bir yönleri vardır. Yaratıcı-
lıkları ve tutkuları bazen güvenlik ve emniyet 
kuralları ile karşı karşıya gelebilir ve bu 
durum polis açısından yanlış anlaşılmalara 
yol açabilir. TİG aktif taraftarlar, güvenlik ve 
emniyet görevlileri, saha görevlileri ve polis 
arasında diyalog kurarak farklı taraflar 
arasındaki karşılıklı yanlış anlaşılmaları 
azaltmaya çabalamalıdır. 

TİG, kulüpte taraftarların haklarını koruya-
bilmek için örgütlenmiş taraftar grupları 
(örneğin; taraftar birlikleri) ile iletişim 
kurmalıdır. Yerleşik ve saygı çerçevesine 
olan bir diyalog zaruridir ve tarafların 
temsilcileri ve sözcüleri sayesinde daha da 
geliştirilebilir. 
Bağımsız Taraftar Kuruluşları (BTK’lar)/
Taraftar Girişimleri
Bu tür dernek ve girişimler taraftarların 
müsabaka saati, bilet fiyatları, ayrımcılık 
karşıtlığı gibi belirli bir amaç için kampanya 
düzenlemek için örgütlendiklerinde ortaya 
çıkar. Bu da taraftar temsilciliğinin başka bir 
çeşididir.
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Taraftar Dernekleri



İyi temsil edilmeyen gruplar

Aileler ve çocuklar

Diğerleri
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Taraftar dernekleri, taraftarları kulüplerinin 
yönetim kurullarında temsil edilme ve pay 
sahibi olma amacı taşıyan, kar amacı 
gütmeyen demokratik kooperatifler yoluyla 
temsil eder. Kulüplerin yönetim şeklinde 
demokrasiyi ve şeffaflığı artırır ve hizmet 
ettikleri topluluklara daha güçlü ilişkiler 
sağlarlar. 

Şiddete eğilimli taraftarlar/holiganlar
Futbol taraftarı grupları, karşı takımın 
taraftarları ile genellikle daha önceden 
belirlenmiş bir yerde şiddetli çatışmaya 
girme arayışında olan küçük bir azınlık 
taraftar grubunu içlerinde barındırırlar. 
Normalde holigan olduğu düşünülmeyen 
taraftarlar da kendilerine polis tarafından adil 
ve uygun olmayan bir şekilde davranıldığını 
hissettikleri zaman şiddete başvurabilirler. 
TİG’lerin futbolda şiddeti kökünden yok 
etmeleri mümkün değildir; ancak, önlemeye 
ve azaltmaya yönelik yaklaşımlar kullanarak 
şiddetin azaltılmasına katkıda bulunabilme-
leri için, bu gruplara erişime sahip olmaları 
gereklidir. 
Taraftar Projeleri  
Çeşitli ülkelerde taraftar projeleri düzenlen-
mektedir ve bu projeler genç taraftarlar 
arasında şiddetin azaltılmasına yönelik 
kültür ve eğitim projelerini kapsayan sosyal 
çalışmalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu 
projelerin temel görevlerinden bir tanesi de 
karşılıklı anlayışı artırmak ve böylece her iki 
tarafta da sürdürülebilir ve pozitif yapısal ve 
ideolojik değişikliklerin yapılmasını sağla-
mak için taraftarlar ve kulüp arasında 
(holiganlar, fanatikler v.b.) kalıcı bir iletişim 
bağlantısı kurmaktır. 
Taraftar Projeleri  
Engelli taraftarlar, müsabakadan zevk alabil-
mek ve takımlarını destekleyebilmek için 
çeşitli ilave erişim ihtiyaçlarına sahiptir. 
TİG’ler, stadyuma girişleri iyileştirme ve 
kulübün giriş (engelliler için) görevlisi ile iş 
birliği yaparak standartları belirleme, sürdür-
me ve geliştirme konularında yardımcı olma-

Ulusal ve Avrupa Taraftar
Organizasyonları
Ayrıca, TİG’ler sivil toplum kuruluşları, 
Avrupa’da Irkçılığa Karşı Futbol, Avrupa 
Gay ve Lezbiyen Spor Federasyonu 
(EGLSF) ve Avrupa’da Futbola Erişim 
Merkezi’nin yanı sıra, (CAFE) Avrupa Futbol 
Taraftarları (FSE) ve Supporters Direct (SD- 
Doğrudan Taraftarlar Birliği) gibi ulusal 
düzeyde ve Avrupa düzeyindeki taraftar 
organizasyonları ile irtibat kurmalıdır. Bu 
organizasyonlar hakkında daha fazla bilgi 
Bölüm 9’da mevcuttur.

Örgütlenmemiş Taraftarlar
TİG’ler zamanının çoğunu örgütlü taraftar 
grupları ile harcarken, belirli bir grup tarafın-
dan temsil edilmeyen ve müsabakalara 
izlemeye giden taraftarların çoğunluğunu 
oluşturan her yaştan taraftarlar unutulma-
malıdır.

Sanal Taraftarlar 
TİG’lerin görevinin önemli bir diğer yanı da, 
internet ortamında taraftarların ruh halini 
gözlemlemek ve gerekli olduğu durumlarda 
onlarla iletişime geçmektir. TİG’ler iletişim 
çalışmalarının bir parçası olarak Facebook 
ve Twitter gibi medya araçlarını giderek 
artan bir şekilde kullanmaktadır. 

lıdır. TİG’lerin giriş görevlileri ile yakın bir 
çalışma yürütmesi beklenmektedir ve bazı 
kulüplerde iki görevi de aynı kişi yerine 
getiriyor olabilir. Bu durumun söz konusu 
olduğu yerlerde, TİG’ler engelli ve stada giriş 
mevzuatına ve bina mevzuatına aşina 
olmalı; tesisler ve hizmetler açısından tüm 
tasarımı iyi anlamalıdır. 

Modern stadyumlarda aileler için gerekli 
hükümler konulmalıdır. Ayrıca, küçük 
taraftarlar veya çocuklar sadece potansiyel 
taraftar olarak görülmemelidir. Saygıyı ve 
toleransı artırmaya yönelik eğitim tedbirleri, 
TİG’lerin bu konudaki çalışmasının bir 
parçasını oluşturabilir.

TİG’ler stadyumdaki tüm taraftarlar için 
hizmet sağlama arayışında olmalıdır. Bunu 
gerçekleştirebilmek için, farklı grupları ve bu 
grupların kendi içerisindeki gelişmeleri 

Örneğin; etnik azınlık, kadın ve lezbiyen, 
gay, biseksüel ve transseksüel taraftarlar 
Avrupa’nın dört bir yanındaki futbol sahala-
rında şimdiye kadar iyi temsil edilmemiş 
ve/veya ayrımcılığa maruz kalmıştır. TİG’ler 
tüm seviyelerde bütünleşmelerini sağlaya-
rak ve stadyumun kapılarının toplumun tüm 
fertleri için de açık olduğunu temin ederek 
bu grupların katılımını teşvik etmek için çaba 
sarf etmelidir. TİG’ler stadyumlarda yapılan 
ayrımcılık türlerini bilmeli ve bu azınlıkları 
temsil eden taraftar dernekleri ile yakın bir 
şekilde çalışmak ve onlardan rehberlik 
yardımı almak yanı sıra, bu ayrımcılık türleri-
ne karşılık vermek için hazırlıklı olmalıdır. 

anlamaları gerekir. TİG’ler, örneğin emekli-
ler gibi hedeflediği grupları desteklemek için 
özel yaklaşımlar kullanabilirler.
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“İyi yönetim demek, taraftarları korumak
demektir.” (Steve Coppell, Manchester
United ve İngiltere’nin eski kanat
oyuncusu ve birden çok İngiltere
kulübünün antrenörü) 

2.2.2. Kulüp yönetimi ve departmanları
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TİG’ler kulüp tarafından işe alındıkları veya 
görevlendirildikleri için, kulüp yönetiminin 
yönetmeliklerine tabidirler. Taraftarlar ile 
yakın ilişki kurulması her kulüp için önemli-
dir. Taraftar kitlesini artırmak kulübün hem 
mali hedeflerine hem de sosyal sorumluluk-
larına hizmet eder.Ayrıca, güvenli bir müsa-
baka günü ortamı bir önceliktir ve TİG’ler 
çeşitli kulüp departmanları ile hafta içinde ve 
müsabaka günlerinde  irtibat kurarak bu 
hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur. 
2.2.3. Güvenlik ve emniyet personeli, polis

2.2.4. Diğer kulüplerin TİG’leri

2.2.6 UEFA

Müsabaka gününde futbol sahası içinde ve 
etrafında güvenlik ve emniyet konuları çok 
büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, TİG’ler 
kulüpteki güvenlik ve emniyet görevlisi, 
polis, saha görevlileri ve ulaşım şirketleri v.b 
ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Ayrıca, 
müsabaka günlerinden sonra 

sorunları/trendleri belirlemek ve 
olumlu/olumsuz olaylar hakkında geri 
bildirim almak için güvenlik ve emniyet 
personeli ile brifing yapmalıdır. Şüphenin 
ortadan kaldırılması için, TİG’ler herhangi bir 
güvenlik ve emniyet görevi üstlenmeyecek-
tir; ancak, yardımcı rol üstlenebilirler (talep 
edilmesi ve uygun olması halinde).

Diğer kulüplerin TİG’leri ile iyi bir ilişki kurul-
ması, taraftarların isteklerini ve ihtiyaçlarını 
anlama ve iletme konusunda kritik bir öneme 
sahiptir. Tüm kulüplerin TİG’leri seyahat 
düzenlemeleri, stadyum kuralları ve yerel 
özelliklere göre yapılması ve yapılmaması 
gereken hareketler konusunda bilgi paylaşı-
mı yapmalı ve herkes için harika bir müsaba-
ka günü deneyimi olmasını sağlamak için 
planlar geliştirilmesine yardımcı olmalıdır.

2.2.5. Ulusal federasyonlar ve ligler
Yönetim organları, oyunu ilgili tüm tarafları 
da dahil ederek profesyonel bir şekilde 
yönetmek için çaba sarf etmektedir. Taraf-
tarlar ve kulüpleri arasındaki ilişki bu ortam-
da önemli bir rol oynamaktadır. Ulusal 
federasyon veya lig – hangisi UEFA kulüp 
lisans sistemi için lisans veren ise – TİG 
projesinden sorumlu olacak, projenin ve 
uygulama aşamasında projenin ihtiyaçları-
nın iletişimini sağlayacak ve işlemeye başla-
dığında projeyi yönetecek bir proje müdürü 
atamalıdır. Bu kişiler, düzenli eğitim çalıştay-

ları organize ederek ve ilave destek sağlaya-
rak, kulüp TİG’lerinin niteliklerini ve uzman-
lıklarını artırmayı hedeflemelidir. Ek olarak, 
ulusal federasyonlar ulusal taraftar örgütleri 
ve milli takım taraftarları ile ilişkileri geliştir-
me konusunda rol oynaması için aktif bir TİG 
konseptini kullanmaya başlayabilirler. Proje 
müdürü ve ulusal federasyon TİG’i olmak 
için benzer ortamın ve motivasyonun gerekli 
olduğu dikkate alındığında, bu görevi de 
aynı kişinin alması mümkün olabilir. 

UEFA, taraftarların temsil ettikleri futbol 
topluluğunun büyük öneme sahip çekirdeği-
ni oluşturduğuna inanmaktadır. Dahası, 
UEFA kanunlarının 2 (j) Maddesinde belirtil-

diği üzere UEFA’nın hedeflerinden biri de 
“Avrupa futbolundaki farklı tarafların 
(ligler,kulüpler, oyuncular, taraftarlar) 
ihtiyaçlarının düzgün bir şekilde dikkate 
alındığını” temin etmektir. UEFA, tüm 
taraflar arasındaki diyaloğu geliştirerek 
futbolda yönetimi iyileştirmeyi amaçlar ve 
aynı zamanda müsabakalar için güvenli bir 
ortam sağlama arayışı içerisindedir. UEFA, 
hem iyi yönetimi hem de müsabaka günü 
güvenliğini sağlama konusunda yardımcı 
olması için bir Avrupa TİG’ler ağı oluştura-
cak ve destekleyecektir.  Ayrıca, Supporters 
Direct (Doğrudan Taraftarlar Birliği) 
UEFA’dan yakın bir danışma yardımı alarak 
yönetici organ ve kulüplerin TİG’lerine eğitim 
ve genel destek sağlayacaktır.
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•  daha iyi örgütlenmiş taraftarlar;
•  

�

Faydalar

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI

3. Faydalar 

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI

Tüm taraftarların maksimum fayda sağlama-
sı için TİG kullanımı konusunda kulüplerin 
ve taraftarların birlikte çalışması oldukça 
önemlidir. Hali hazırda TİG uygulamasına 
sahip ülkelerden elde edilen deneyime 
dayanarak kulüpler, ulusal federasyonlar, 
ligler ve taraftarlar için aşağıdaki potansiyel 
faydaları belirledik. 

UEFA, kulüplerin yaptıkları harcamanın 
karşılığını fazlasıyla aldıklarına inanmakta-
dır. Bu, TİG’lerin uygun maliyetli bir araç 
olduğu anlamına gelir. TİG’ler, pazardan 
satın alınamayacak kadar değerli bir uzman-
lığı bünyesinde barındırmaktadır. TİG’lerin 
prensipte taraftarlar ve kulüp yönetimi 
arasında bilgi akışını sağlayan bağlantı 
rolünü oynamasına rağmen, aynı zamanda 
taraftarlar ve kulüp yetkilileri arasında 
tampon olarak hizmet verebilirler. TİG’lerin 
olmadığı takdirde spordan sorumlu yönetici-
yi, basından sorumlu yöneticiyi veya güven-
lik görevlilerini bilgi isteği bombardımanına 
tutacak olan taraftarlar için TİG’ler kulüpte 
belirli bir irtibat noktası sunarlar. Görüşleri-
nin dikkate alındığını ve görmezden 
gelinmediğini sağlamak için taraftarlara 
imkan sunar. Taraftarlar ihtiyaçlarının ve 
isteklerinin ciddiye alındığını hissederler ve 
böylece taraftarların gözünde kulübün yeri 
yükselir. Bu sayede, kulüp ve taraftarlar 

kulüpler, ulusal federasyon/ligler ve 
taraftarlar arasında doğrudan iletişim 
bağlantısı;

taraftarlar ile geliştirilmiş ilişkiler (milli 
takım taraftarları birliği, ulusal taraftar 
organizasyonları ve kulüp düzeyinde 
ilgili taraftar grupları);

taraftarların bakış açısına ve yapılarına 

dair, sorun-çözme konusunda kapsam 
sağlayan daha iyi bir anlayış;

iki taraf için de daha iyi bir geri bildirim, 
geliştirilmiş karar verme ve daha az 
yanlış anlaşılma şeffaflığın artışı;

•  taraftarlar ve farklı kulüpler arasında 
iyileştirilmiş bir diyalog;

•  daha az şiddet/daha iyi anlaşmazlık 
yönetimi;

•  daha iyi bir atmosfer;
•  taraftar sayısının artması ile mali gelirin 

de artması, daha fazla ticari satış 
yapılması ve sponsor geliri elde 
edilmesi, taraftarların kulüplerle/milli 
takımla daha fazla özdeşleşmesi.

arasındaki uyum artırılmış olur. Aynı şekilde, 
kulüpler ve ulusal federasyonlar daha iyi 
organize olmuş taraftar gruplarından ve 
bunun sonucu olan belirli irtibat partnerleri 
ile daha iyi bir iletişimden faydalanmalıdır. 
Sayıca fazla örgütlenmemiş taraftar grupları 
yerine az sayıda yerleşik taraftar organizas-
yonları ile uğraşmak, kulüplerin daha güve-
nilir partnerlere, geliştirilmiş prosedürlere ve 
diyalog konusunda daha fazla etkiye sahip 
olduğu anlamına gelir. Örneğin; İngiltere 
Premier Ligi kulübü Arsenal’de TİG’in rolü 
taraftar birliklerini (yaklaşık 120 tane kol) bir 
araya getirmektir. Bu süreçte, taraftar 
birliklerinin özgürlüklerini ellerinde tutmaları-
na izin vermek oldukça önemlidir. Kulüpler, 
belirli talimatlara uymalarını talep ederken, 
aynı zamanda onları tanımalıdır. Aksi takdir-
de, kulüpler kontrolü kaybederler.
TİG’ler, örneğin bilet fiyatları konusunda 
kulüp yönetimi tarafından alınan kararların 
iletişimini daha iyi yapabileceği için, geliştiril-
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Faydalar
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miş şeffaflık ortaya çıkmalıdır. Ayrıca, bu 
süreçte taraftarlara danışmak alınan kararla-
rın kalitesini artırır ve çok şeye mal olacak 
hataların engellenmesine yardımcı olur. 
Taraftarlar için, kararların yukarıdan dayatıl-
ması yerine, kendilerine açıklanan kararlar 
için sebeplerinin olması her zaman tavsiye 
edilir. 
TİG sistemi, farklı kulüplerin taraftarları 
arasında da diyaloğu ve iş birliğini artırmalı-
dır. Ev sahibi TİG’in çeşitli konular hakkında 
deplasman takımının TİG’ine bilgi sağlaması 
şeklinde TİG’ler arasında görüşmeler 
yapılması bunun mükemmel bir örneğidir. 
Taraftarlara biletlerinin yanında UEFA 
Şampiyonlar Ligi bilgi formlarının gönderil-
mesi de bunun başka bir örneğidir. Ayrıca, 
taraftarlar, maçlardan önce olası sorunları 
görüşmek ve bu sorunlar hakkındaki bilgileri 
polise ve güvenlik görevlilerine aktarmak için 

bir araya gelerek düşmanlığı azaltmak konu-
sunda sorumluluk alabilirler. 
Almanya örneğinde son 18 yılda seyirci 
sayısı üç katına çıkarken şiddet oranının 
azalması halinde görüldüğü üzere, bunun 
yan etkilerinden biri de şiddetin azaltılması 
olmalıdır. Bu el kitapçığında belirtilen tüm 
tedbirler sorun çıkartmayı seven azınlık 
halindeki taraftarları, taraftarların büyük 
çoğunluğunu oluşturan gerçek taraftarlardan 
ayırt etmeye hizmet eder. Bu nedenle, 
Portekiz profesyonel  futbol ligi bir taraftar 
ombudsmanı görevlendirmeye karar vermiş-
tir. Bu kararı, sağduyulu ve sorumluluk 
sahibi taraftarlar ile ilişkilerin geliştirilmesi 
yoluyla şiddetin azaltılmasının aileleri ve 
sıradan taraftarları tekrar stadyumlara 
çekmek için etkili bir yol olduğuna inandığı 
için vermiştir. TİG’ler tüm alanlarda taraftar-
lar ile iletişim sağlanması için kullanılabile-

ceği için, kulüpler atmosferde bir gelişme 
olduğunu görebilmelidir. TİG’ler, örneğin 
koreografi düzenleme veya marş söyleme 
yerleri ve kulübe en sadık bölümlere bilet 
satışında kolaylıklar gibi konularda fanatik 
gruplarla çalışabilirler. 
Ayrıca, müsabakalara katılım arttıkça, 
taraftarlar ile olan iyi ilişkiler sayesinde daha 
fazla bilet satışı, yiyecek-içecek satışı, ticari 
satış artışı ve sponsorluk gelirleri artışı 
olacağına inanıyoruz. Kulübün pazarlama 
departmanı, taraftarların ne tür ürünler satın 
almak isteyebileceği konusunda TİG’lere 
danışabilir. İhtiyaçlarının ve isteklerinin 
ciddiye alındığını hisseden taraftarlar kendi-
lerini takımla daha fazla özdeşleştirir ve bu 
nedenle stadyumda içinde daha fazla harca-
ma yapar. 
Son olarak, Madde 35’in temelini oluşturan 

danışmanın önemi ve örgütün geliştirilmesi-
ne iletişim olarak da bilinen kilit dayanaklar 
piyasaya yeni çıkmış kavramlar değildir. 
Bunlar, geçerliliği futbolun içinde kanıtlan-
mış olan kavramlardır. Almanya’da düzenle-
nen 2006 Dünya Kupası’nda veya Avusturya 
ve İsviçre’de düzenlenen 2008 Avrupa 
Şampiyonası’nda taraftarların toplanma ve 
park alanlarında bir araya gelerek büyük 
ekranlarda müsabakaları hep beraber 
izlemelerini ve kutlama yapmalarını kim 
unutabilir? Bunların hepsi, 1992’de 
Almanya’da kullanılmaya başlanan taraftar 
irtibatı ve desteğinin bu tür büyük uluslar 
arası müsabakalarda taraftar hostluğu ve 
güvenliği konseptlerine entegre edilmesi ile 
mümkün olmuştur. Bu el kitapçığında tanım-
lanan taraftar irtibatı konseptinin en iyi 
açıklaması budur. 



24 25

4. TİG Seçimi  

PROFESYONEL BECERİLER

•  Pozitif insan yönetimi deneyimi

İyi iletişim ve anlaşmazlıkları
çözüme kavuşturma becerileri

•  Kilit öneme sahip taraftar ağları (örneğin
taraftar birlikleri, fanatikler ve holiganlar)
ile yerel ve ulusal düzeyde irtibat ve
deneyim 

•  Mesleki veya teknik yeterlilik ya da
akademik derece

•  Özellikle grup dinamikleri açısından
insanlar ile ilgilenme konusunda temel
eğitim, psikoloji ve sosyoloji becerileri 

•  Temel seviyede İngilizce bilgisi (Avrupa
müsabakaları için)

•  Yeni medya ve teknolojileri eksiksiz
anlama (masaüstü iş uygulamaları,
internet v.b.)

•  Siyasi tarafsızlık
•  Ayrımcılık karşıtlığı ve şiddetin

reddedilmesi gibi kilit öneme sahi
değerlere bağlılık

KİŞİSEL BECERİLER 
•  

Takım çalışması yapabilmek•  

Öğrenmeye istekli olmak•  
İleri derece bağlılık, motivasyon,
güvenilirlik ve esneklik

•  

Özellikle gruplar ve halk içinde
iletişim kurabilmek

•  

Hizmet odaklı düşünce ve davranışlar•  
Kendinden emin müzakere becerileri
ve özgüven

•  

Uygun bir hayat tecrübesi ve taraftar-
lar ile ilgilenme konusunda deneyim;
kulübün taraftar kitlesine dair bilgi
birikimi sahip olmak ve onlarla irtibat
halinde olmak

•  

Özellikle hafta sonlarında olmak üzere
esneklik (zaman açısından) ve kişisel
dirençlilik

•  

Duruma uygun profesyonel davranış
sergileyebilmek

•  

Stres ve anlaşmazlık hallerinde
yatıştırıcı, öfkeyi ve duygusallığı
azaltıcı profesyonel tutumlara sahip
olmak

•  

TİG Seçimi 
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TİG seçimi, kulüp yönetimi sorumluluğu 
altındadır. Bu iş için doğru kişiyi seçmek 
kolay bir şey değildir; ancak, adaylar kulüp-
lerindeki taraftar organizasyonlarında daha 
önceden yaptıkları işler ile zaten kendilerini 
belli edecektir. Söz konusu olan birçok görev 
nedeniyle, her taraftar TİG olamaz. TİG’ler 
için temel ön koşul kulübün taraftarları 
tarafından iyi tanınmak, geniş çapta kabul 
görmek ve hedef kitleleri çok iyi anlamaktır. 
Tercihen, TİG’ler kulüp tarafından tam 
zamanlı olarak işe alınmalıdır. Daha büyük 
liglerde daha fazla iş yükü olacağı için , 
kulüpler birden fazla TİG görevlendirme 
ihtiyacı duyabilir. Bazı yerlerde, kulüpler tam 
zamanlı bir TİG işe almak için yeterli mali 
kaynaklara sahip olamayabilir. Bu durumlar-
da, yarı zamanlı olarak TİG işe almak veya 

TİG fonksiyonunu kulüpteki başka bir role 
eklemek düşünülebilir. Nazaran daha küçük 
kulüplerde, TİG’ler örneğin Avusturya’da 
olduğu gibi sadece telefon masraflarının 
kulüp veya yönetim organı tarafından karşı-
lanması şeklinde gönüllü olarak çalışabilir-
ler. 
Bir taraftarı bu rolde görevlendirmenin 
mümkün olamaması halinde, bir iç görevlen-
dirme yapılabilir. Ancak, bu durumda maksi-
mum fayda sağlamak önemlidir. Yani, 
göreve seçilen kişi taraftarları tam olarak 
anlamalı, onlarla seyahatlere katılmalı ve 
müsabakaları onlarla birlikte izlemelidir. 
Bazı kulüpler taraftar olmayan birini aday 
göstermek isteyebilirler (örneğin eski oyun-
cularını); ancak, şunun unutulmaması lazım; 
bu geçmişte denendi ve işin zahmetli doğası 
ve uzmanlık gerekmesi nedeniyle göreve 

getirilen kişi genellikle kısa sürede istifa 
etmektedir. 
Kulüplerin uygun bir TİG seçmesine yardım-
cı olmak için aşağıda liste hallinde maddeler 
belirledik.
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5. Taraftar irtibatı ve desteği 

5.1 Örgütsel Konular

•  TİG’lerin muhatabı kulüptür ve kulübün talimatlarına tabidirler.

Ulusal istihdam kanunu, özellikle çalışma saatleri açısından dikkate alınmalıdır. 

•

•  TİG’ler kulüp yönetimine düzenli olarak rapor vermelidir.
•  

•    

•  

TİG’ler İçin Tavsiyeler  

•  

•  

•  
•  

Taraftarlara yönelik etkinlikler (futbol turnuvaları, partiler v.b) organize etmek;
Taraftar birliği toplantılarına katılmak;

•  

•  

•  Diğer kulübün TİG’i ile müsabakadan önce:
 -

-
 taraftarlar hakkında bilgi paylaşımı yapmak,

Müsabaka günlerinde (müsabakadan önce, esnasında ve sonrasında) TİG’ler:
•  taraftarlar arasında olmalı;
•  

•  

5.2 TİG’ler için Asgari Zorunluluklar
TİG’ler aşağıdaki asgari zorunlulukları karşılamalıdır:
•  TİG’ler, taraftarlar için kulüpte irtibat noktası olarak her zaman ulaşılabilir olmalıdır.
•  
•
 

•
 

•  TİG’ler geri bildirimleri toplar; projeyi gözlemler ve değerlendirir.

TİG’ler İçin Zorunluluklar

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI

UEFA, başlangıç aşamasında Madde 35’in uygulanmasını kolaylaştırmak için, Supporters 
Direct (Doğrudan Taraftarlar Birliği) ile iş birliği yaparak TİG’lerin, kulüplerin ve yönetim 
organlarının uyması gereken bir dizi asgari zorunluluklar getirmiş ve gelecek birkaç yıl 
içerisinde bu çalışmaların daha da ileriye taşınmasına yönelik tavsiyelerde bulunmuştur. 
Günlük görevlerin daha detaylı hali bölüm 6’da verilmiştir.

TİG, özellikle, uygun bir şekilde taraftarların polis ile olan etkileşimlerinde çıkarlarını temsil 
ederek ve polislerin ve saha görevlilerinin taraftarlar ile olan etkileşimlerinde çıkarlarını 
temsil ederek; taraftarlar, polis ve saha görevlileri arasında en erken aşamada iyi bir 
diyalog kurulmasını sağlamalıdır. 
Müsabaka günü dışındaki günlerde TİG’ler aşağıdakileri gerçekleştirmek için çaba sarf 
etmelidir:

Mümkün olduğunda, TİG’ler kulüp tarafından işe alınmalı ve bu sayede kulübün organizas-
yon şemasında yer almalıdır. Bunun mümkün olmaması halinde, aşağıdaki koşullar uygu-
lanır:

Gönlünde kulübün çıkarlarını taşıyan TİG’ler, hem kendi evindeki hem de deplasmandaki 
müsabakalara katılımı artıracak (çeşitlilik ve sayı açısından) şekilde yaptıkları her işe olan 
temel desteği sürdürmek ve artırmak için çaba harcamalıdır. Taraftarların, tüm alanlarda 
kulübe dahil olmalarını aktif bir şekilde teşvik etmelidirler. 

Görevleri ve yetkileri bir iş planında belirlenecektir. Çalışmalarının organizasyonunda 
büyük derecede özgürlüğe ve gizliliğe sahip olmalıdırlar.

Taraftarları kulüpte meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgilendirmek/taraftarlar ile 
ilgili istek ve kaygılar ile ilgilenmek için toplantılar düzenlemek/katılmak;

Taraftarların internet sitelerindeki (forumlar v.b) tartışmalara katılmak ve pozitif bir 
taraftar kültürü oluşturmak için sosyal medyanın nimetlerinden faydalanmak;
Taraftar irtibat çalışmalarının ve taraftarların basında doğru bir şekilde yer aldığından 
emin olma konusuna özel ilgi göstererek basın temsilcileri ile çalışma içinde olmak,

taraftarları pozitif olarak etkileyerek ve olası şiddet eğilimlerini etkisiz hale getirme arayı-
şında olarak takım için desteği teşvik etmeli;
müsabakadan sonra, müsabakaya katılan taraftarlardan gelen şikayetleri özetlemeli ve 
bu şikayetlerin ortaya çıkmasının altında yatan sebepleri, koşulları ve müsabaka günün-
de meydana gelen diğer sorunları belirlemeye çalışmalıdır.

olumsuz tutumlara ve ön yargılara karşılık vermek ve çatışmayı engellemek için irtibat 
kurmak (taraftar futbol müsabakaları ve taraftar alanları gibi ortak etkinlikler bu konuda 
yardımcı olabilir).

Farklı taraflar arasında diyaloğun ve birbirlerinin rollerine ve görüşlerine dair anlayışın 
geliştirilmesi amacıyla; örneğin taraftarlar, kulüp temsilcileri (oyuncular, antrenörler, 
yönetim kurulu üyeleri, yetkililer, stadyum müdürü v.b) ve kurumsal temsilciler (polis, 
saha görevlileri, toplu taşıma şirketleri, yerel yetkililer v.b) arasında toplantılar düzenle-
mek;

Kulüp yönetimi, özellikle taraftarlar ile ilgili olmak üzere tüm konularda TİG’lerin görüşü-
nü almalı ve onlara istedikleri zaman beyanat verme hakkı tanımalıdır.
Kulüp, TİG’ler için bir e-posta adresi sağlamalı ve bu adresi kulübün internet sitesinde bu 
el kitapçığına giden bir bağlantı ve projenin kısa bir açıklaması ile birlikte yayınlamalıdır.

TİG’ler kulüp ve taraftarlar arasındaki bilgi akışını/iletişimi/diyaloğu yönetir.
TİG’ler farklı taraftar grupları, diğer irtibat görevlileri, futbol federasyonları, ligler ve 
polis ile ilişki ve irtibat kurar.
TİG’ler taraftarlar arasında saygı gören kişiler olmalı ve böylece kulübün taraftar kitlesi 
içerisindeki ağlar ile irtibat halinde olmalı ve deneyim kazanmalıdır.
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Kulüplere tavsiyeler

•  

•  
•  TİG’lerin ilgili hedef gruplarını ziyaret edebilmeleri için araç sağlamak;

Kulüp tesislerini kullanıma açmak (toplantı odaları, teknik ekipman v.b);

•  Taraftar irtibatı çalışmaları için yıllık bütçe ayırmak;
•  

•  Taraftarlar ile ilgili yayınların yazılmasında ve üretiminde yardım sağlanması;
•  

•  

•  

•  Eğitim ve talimatlar sağlanması;
•  Kulübe dair bilgilerin geniş olarak ve hızlı bir şekilde mevcut olmasını sağlamak;

•  Kararların gerekçelerini açıklayarak şeffaflık sağlanması;
•  

•  

•  Diğer kulüpler ile bilgi paylaşımının yapılması;
•  Diğer takımın TİG’i için saha akreditasyonu sağlanması.

5.3 Kulüpler için asgari zorunluluklar 
Kulüpler aşağıdaki asgari zorunlulukları karşılamalıdır:
•  TİG görevlendirmek ve TİG’lerin lisans veren kurum tarafından düzenlenen kurslara

katıldığından emin olmak;
yeterli kaynak sağlamak (ofis, ekipman, akreditasyon v.b);

taraftarlar ile ilgili konularda TİG’lere danışmak.

kulüp yönetimi ve TİG’ler arasında düzenli toplantılar düzenlemek;
TİG’ler ve çeşitli taraftar grupları arasında toplantılar düzenlenmesi için ortam
hazırlamak;

•  

•  

•  

•  

Kulüplere Tavsiyeler 
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Bu asgari zorunlulukların dışında, kulüpler bir taraftan taraftarların avukatlığını diğer bir 
taraftan da kulübün temsilciliğini olmak üzere arabulucu olarak zor bir görevi yerine 
getirdiklerini dikkate alarak TİG’leri olabildiğince desteklemelidir. 
Aşağıda görüldüğü üzere, TİG’lerin görevlerini yerine getirme konusunda yardımcı olmak 
için kulüplerin yapabileceği birçok şey vardır:

Kulübün yönetim binasında ilgili ekipmanların olduğu bir ofis (karasal hat ve cep telefo-
nu, faks, internet, bilgisayar, yazıcı v.b) ve ilgili kulüp ağlarına erişim sağlanması (basın 
ve ajans irtibatı v.b);

TİG’lerin sürecin tüm aşamalarında sesini duyurabilmesini sağlayacak şekilde stadyum 
yasaklarının uygulanması, kararların taraftarlara iletilmesi ve devamındaki itirazları 
değerlendirmek için resmi bir prosedürün oluşturulması;
Deplasman seyahatlerinde kulüp güvenlik görevlilerinin taraftarlara eşlik etmesini sağla-
mak;

Taraftarlara dağıtılması için ticari mallar (kartlar, posterler, armalar, tişörtler v.b) sağla-
mak ve mümkünse ücretsiz bilet koşulu sağlanması;

TİG’in kim olduğunu öğrenmeleri ve rolü anlamaları için kulüp personeline iç eğitim 
verilmesi;  
Taraftar birlikleri ile oyuncular, antrenörler ve kulüp yetkilileri arasında irtibat kurulmasını 
sağlamak; 
Taraftarlar tarafından ve onlar için etkinliklerin organizasyonunda ve düzenlenmesinde 
yardım sağlamak (futbol turnuvaları, deplasman maçlarına seyahat v.b);  
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5.4. Ulusal federasyon ve liglerin desteği  
Yönetim organları aşağıdaki asgari zorunlulukları karşılamalıdır;
•  

•  Aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi için TİG eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi:
 -   
 
 - 

 
•  

•  

•  TİG’lere raporlama ve geri bildirim araçları sağlamak.

5.5 İletişim Araçları

•  

•  

•  
•  
•  

•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Ulusal Federasyon ve Liglerin Desteği

Kulüpler tarafından gerçekleştirilen taraftar irtibat çalışmalarının geliştirilmesi, koordi-
nasyonu ve artırılması; 

Taraftar anlaşmaları, örneğin ortak hedefleri ve kulübün taraftarları ve benzeri konularda 
sorumluluklarını belirleyen ve tarafların haklarını ve sorumluluklarını tanımlayan anlaş-
malar;
Taraftar forumları (tutanakları kulübün internet sitesinde yayınlanan kulüp ve taraftar 
temsilcilerinin katıldığı düzenli [İki aylık veya dört aylık] toplantılar);

Taraftar klinikleri veya operasyonlar (taraftarların görüşlerini kulüp personeli ile paylaşa-
bildikleri resmi olmayan toplantılar);

Kulübün internet sitesinde “söz sizde” kısmını ve mesajlaşma sayfalarını içeren taraftar-
lara ayrılmış bir bölüm;

Lisans alma süreçlerinin bir parçası olarak kulüpler tarafından belirtilen TİG’lerin irtibat 
bilgilerini içeren bir veritabanı yapılması;

UEFA Kulüp Lisansı ve Mali Fair Play Düzenlemelerinin 35inci Maddesi uyarınca kulüp-
lerin TİG zorunluluklarına uyup uymadıklarını değerlendirmek ve kriterin karşılanmama-
sı halinde kulüplerin cezalandırılması;

Taraftarlar ile ilgili ve kulüpler tarafından gerçekleştirilen taraftar irtibat çalışmaları konu-
larında en iyi uygulamaları belirlemek;
Standart prosedürler geliştirmek ve genel hedefler sağlamak;

 - 
 

Bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması;

Bu yüzden, yönetim organlarının bir proje müdürü tarafından denetlenen kendi taraftar 
irtibat noktalarını oluşturmaları ve bunu yürütmeleri için bir TİG görevlendirmeleri tavsiye 
edilir. Bu sayede, yukarıda ana hatları belirtilen asgari zorunlulukları karşılamış olacaklar-
dır. 
Futbol içerisindeki çeşitli ilgili taraflar ile olan çalışmalarında TİG’lere yardımcı olmak için, 
yönetici organlar TİG’lere ülkedeki tüm stadyumlara girişi sağlayan akreditasyon verme 
konusunu düşünebilirler. 

Taraftarlar ile ilişkileri geliştirmek ve iletişim halinde olmak için kulüplere bir dizi seçenekler 
sunulmuştur ve TİG’ler onları bir araya getirme konusunda önemli bir rol oynayabilirler. Bu 
seçenekler şunlardır:

Taraftarlardan geri bildirim toplamak için taraftar panelleri veya danışma grupları;
Taraftar memnuniyet araştırmaları/taraftar geri bildirim formları;

Şikayet prosedürleri;

Haber bültenleri ve benzeri yayınlar;
Sosyal medyanın nimetleri (Facebook, Twitter v.b)
Çocuk taraftar birlikleri/çocuk kulüpleri;
Geniş çaplı konularda müsabaka gününde destek sağlayan gönüllüler;
Taraftar alanları;
Taraftar elçilikleri (Avrupa maçları v.b için);
Halka açık eğitim günleri;
İmza günlerini içeren taraftar etkinlikleri (Dini bayramlar, sezon öncesi)

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI
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6. TİG’ler ne tür görevleri yerine getirir?

6.1. Kulüp TİG’i  

a) Günlük Çalışmalar

Rutin görevler 
Taraftarlar ile yazışmalar (kulüp politika-
larını şeffaflaştıracak şekilde)
E-posta ve mektup yazma, yanıtlama 
ve gönderme
•  Doğrudan veya bireysel soruşturmalar
•  Genel soruşturmalar
Telefon aramaları/İnternet
•  Gelen aramaları yanıtlama ve

gönderme
•  Taraftarlar ile iletişim
•  İnternet mesaj sayfalarını ziyaret etmek

ve mümkün olduğu yerlerde tartışmalara
katılmak

Veri Yönetimi
•  Kulüp taraftar veritabanı yönetimi
•  Taraftarların internet sitelerinin

güncellenmesi

Bilgi toplama (kulüp hakkında, taraftarlar
hakkında, taraftarlar ile ilgili konularda v.b)
Potansiyel Kaynaklar:
•  Basın
•  İnternet
•  Basın konferansları
•  Eğitim seansları
•  Kişisel bağlantılar
•  Mevcut olan kulüp müşteri ilişkileri 

yönetimi sistemleri
Potansiyel alıcılar:
•  Taraftarlar

Kulüp yetkilileri•  
•  İç departmanlar
•  Basın (Bağımsız basın sadece taraftarlar 

ile ilgili konular ile ilgilenir)
Çalışma gruplarına katılma/taraftarlar
ile ilgili konularda toplantılara 
katılma
Taraftarlar ile ilgili konular (kulüp yönetiminin
genel güncellemeleri, yiyecek-içecek,
sponsorlar ile toplantılar, üyeler için
etkinlikler, biletleme ve ayrımcılık karşıtı
kampanyalar v.b) 
Güvenlik ve müsabaka öncesi 
toplantılarına katılma
•  Sezon öncesi
•  Evinde oynadığı müsabakalardan önce 

ve mümkünse sonra
•  Gerekli olduğunda
Stadyum yasaklarının uygulanması
esnasında girdiler
•  İlgili taraftarlar ve kulüp yönetimi ile 

diyalog
•  Deplasman takımı ile bağlantı kurulması
Biletleme (Özellikle deplasman
müsabakaları için)
•  Uygun olduğu yerde bilet kontenjan-

larının bölüştürülmesi

•  Diğer TİG’ler ile toplantılar düzenlenmesi
•  Güvenlik toplantılarına katılım
•  Ulusal federasyon ile iletişimin 

sürdürülmesi
•  Ulusal federasyon/lig tarafından düzenlenen 

eğitim kursları ve seminerler
•  Müsabaka günü raporlarının lisans veren 

kurum adına doldurulması

c) Müsabaka günü ile ilgili aktiviteler

Deplasmana Yönelik Bilgi Toplama
•  Seyahat bilgileri, düzenlemeler, rotalar
•  Ziyaret edilen şehir, ilçe ve ülkeye ve

kulübe göre yapılması ve yapılmaması
gereken şeyler

•  Deplasman taraftarları için buluşma yerleri
•  Ev sahibi takımın TİG’i ile irtibat

Güvenlik görevlisi ile irtibat•  
•  Polis ve saha görevlileri ile irtibat ve 

eğer uygunsa bilgi paylaşımı
•  Avrupa’daki deplasman maçlarında

ev sahibi kulüp ile irtibat noktalarını
ve ziyaret eden takımın dilini konuşan
veya en azından İngilizce konuşan
kişileri tespit etmek için irtibat

İletişim
•  Kulübün internet sayfasında bilgilerin

bulunması
•  Haber bültenleri, taraftar birliklerine 

veya taraftarlara bireysel olarak
e-postaların gönderilmesi 

•  Eğer mümkünse doğrudan e-posta 
veya telefon aracılığı ile

Müsabakalara seyahat
•  Organize edilmiş taraftar trenleri veya

otobüsleri ile
•  Bireysel olarak araba/tren/uçak kullanarak
Müsabaka öncesi
•  Ziyaretçi bölümü dışarısında taraftarların 

•  Bilet kontenjanının kontrol edilmesi
•  ‘acil durumlar’ için yedek bilet 

bulundurulması
b) Orta ve uzun vadeli görevler
Oyuncular ve taraftarlar arasındaki
iletişimi organize etmek
•  Oyuncular için geceler
•  Üyeler ve taraftar birlikleri için soru 

cevap seansları
•  Oyuncular ile bölgesel taraftar birlikleri 

toplantıları
•  Taraftar birlikleri partilerinin oyuncular 

ile birlikte ziyaret edilmesi
•  İmza günleri
•  Futbol turnuvalarının ziyaret edilmesi
Taraftarlara seyahat olanağı sağlamak
(taraftarların kendi başlarına seyahat
etmedikleri durumlarda) 
Aşağıdakileri gerçekleştirmek için kulübün
seyahat acentası veya görevli temsilciler
ile irtibat kurulması:
•  Deplasman seyahatleri (yurtiçi ve Avrupa)
•  Dostluk müsabakaları
•  Antrenman kampları
•  Milli takım müsabakaları
İletişim çalışmaları/ Ağ çalışmaları 
•  Diğer kulüplerin TİG’leri
•  Yerel ve ulusal taraftar 

organizasyonları
Eğitim ve bilgi/uzmanlık paylaşımı

•  Ulusal federasyon ve ligler tarafından
düzenlenen TİG toplantılarına ve
TİG’lerin düzenlediği toplantılara
zorunlu katılım (uygun olduğu şekilde
yılda birçok kez)

•  Taraftarlar ile ilgili etkinlik ve 
konferanslara katılım



TİG’in Görevleri
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Aşağıda, taraftar irtibatı konusunda 
TİG’lerin yerine getirebileceği bazı görevleri 
listeledik. Müsabaka olmayan günlerde 
günlük çalışmalar ve evinde ve deplasman 
müsabakalarında irtibat kurma işleri olmak 
üzere bu görevleri ikisi de müsabaka 
öncesi, esnasında ve sonrasında olacak 
şekilde ikiye ayırdık. Yapılacak iş miktarı 
dikkate alındığında, baş TİG olmadığı 
zamanlarda onun görevlerini yerine 
getirmeleri için bir TİG takımı görevlendir-
mesi çözüm olabilir. TİG’lerin çalışmaları 
elbette ki takımdan takıma yerel kültüre ve 
yapılara göre değişecektir. “Herkese uygun” 
bir standart uygulama yoktur. Bu nedenler 
aşağıdaki liste sadece tavsiye niteliğindedir.
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arasında bulunma ve onlarla iletişim
halinde olma (mümkünse taraftarlar ile
irtibat noktası olarak bir kulüp aracını
kullanarak)

•  Publarda ve taraftar toplantı mekânlarında
taraftarların arasında bulunmak ve onlarla
irtibat kurmak
Örneğin müsabaka başlangıcından 45 da-
kika önce meslektaşlar ile kısa görüşmeler
(ev sahibi takımın TİG’i, güvenlik görevlileri,
polis, saha görevlileri v.b) 

•  

Müsabaka esnasında
•  Kendi taraftarlarının arasında bulunmak

(deplasman takımı için ayrılan ayakta 
durma veya oturma bölümlerinde) 

•  Gerekli olması halinde, taraftarları
sakinleştirmek ve yatıştırmak için saha
kenarına geçici erişim (ancak TİG’ler
kalabalık kontrolü görevini üstlenmemelidir)

•  Problem çıkması halinde saha görevlileri
ve taraftarlar arasında arabuluculuk
yapmak 

•  Devre arasında taraftarlar ile iletişimde
bulunmak

•  Kalabalık kontrolü yöneticileri, polis, saha
görevlileri ve meslektaşları ile iletişim
içinde olmak

Müsabakadan sonra
•  Ziyaretçi bölümü çıkışı yakınlarında

bulunmak

Geri dönüş seyahati

Ev sahibi olunan müsabakalarda taraftar
aktiviteleri ve koreografileri

•  Kendi başına geri dönüş seyahati

• İlgili taraftar organizasyonlarına danışma
• Pazarlama/stadyum organizasyonu takımı

ile prosedürlerin koordinasyonu
• Güvenlik ve irtibat müdürlerinin

bilgilendirilmesi

•  Müsabaka sonrasında taraftarlar ile
iletişime geçmek

•  Taraftarların stadyumdan ayrılmala-
rının gözlemlenmesi

•  Şehir veya yerel bölge içinde bulunmak
(gerekli olduğunda duruma göre
toplanma alanlarına göre olan)

•  Şehirlerde taraftarların publardaki
toplantılarına ve uygun olması halinde
taraftar irtibat takımı veya taraftar
birlikleri tarafından düzenlenen partilere
ve etkinlikliklere katılım

Bilginin yönlendirilmesi
•  Yapılması ve yapılmaması gereken şeyler •  Problem çıkması halinde saha görevlileri

ve taraftarlar arasında arabuluculuk
yapmak 

•  Devre arasında taraftarlar ile iletişimde
bulunmak

•  Kalabalık kontrolü yöneticileri, polis, saha
görevlileri ve meslektaşları ile iletişim içinde
olmak

•  Bilgi noktaları (veya benzer bağlantı 
noktaları) yakınlarında bulunmak ve
buralarda taraftarlar ile iletişime geçmek

•  Şehirlerde taraftarların publardaki
toplantılarına ve uygun olması halinde
taraftar irtibat takımı veya taraftar birlikleri
tarafından düzenlenen partilere ve
etkinliklere katılım

•  TİG ile bağlantı kurulması
•  
•  Taraftarlar için buluşma noktası / uğrama

merkezi

Güvenlik görevlisi ile irtibat kurulması

•  Polis ve güvenlik görevlileri ile irtibat
kurulması ve gerekli olması halinde bilgi
paylaşımı yapılması

•  Kulübün internet sayfasında bilgilerin
bulunması

•  Haber bültenleri, taraftar birliklerine veya
taraftarlara bireysel olarak e-postaların
gönderilmesi 

•  Eğer mümkünse doğrudan e-posta veya
telefon aracılığı ile

İletişim Müsabakadan sonra

•  Sahada taraftar birliklerinin tanıtılması

•  Ziyaretçi bölümü dışarısında deplasman
taraftarlarının arasında bulunma ve onlarla
iletişim halinde olma (mümkünse taraftarlar
ile irtibat noktası olarak bir kulüp aracını
kullanarak)

•  Stadyum içerisinde ve taraftar buluşma
noktalarında ev sahibi taraftarlar arasında
bulunmak ve iletişim halinde olmak 

•  Örneğin müsabaka başlangıcından 45
dakika önce meslektaşlar ile kısa görüşmeler
(ev sahibi takımın TİG’i, güvenlik görevlileri,
polis, saha görevlileri v.b) 

•  Kendi taraftarlarının arasında bulunmak
(ayakta durma veya oturma bölümlerinde)

•  Gerekli olması halinde, taraftarları
sakinleştirmek ve yatıştırmak için saha
kenarına geçici erişim (ancak TİG’ler
kalabalık kontrolü görevini
üstlenmemelidir)

•  Taraftar birliklerinin veya genç taraftarların
görünümleri

•  Oyuncu eskortlarının/top toplayıcıların
organize edilmesi

•  Doğum günü anonsları v.b

Tanıtma seremonileri hazırlama ve
saha aktiviteleri

 Müsabaka öncesi

Müsabaka esnasında

TİG’in Görevleri
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6.2. Ulusal federasyon/lig  

TİG koordinatörü
• TİG koordinatörleri, uygulama aşamasın-

da TİG projelerini denetlemekten, eğitim
organize etmeden ve standart prosedürler
geliştirmeden ve kulüpler tarafından
gerçekleştirilen taraftar irtibat çalışmaları-
nın gözlemlenmesinden sorumlu olacaktır.
Taraftarlar ile bireysel ve ülke çapında 
taraftar organizasyonları ile pozitif ilişkiler
geliştirmek bir diğer önemli görevidir.
Bazı federasyonlar, bunu kapsayan tüm
organizasyonel sorumluluklara sahip
milli takım taraftar birliklerine de sahip
olabilirler. İç duruma göre rolün şekli
değişir. Ulusal düzeyde yerine
getirilebilecek bazı faaliyetler
şunlardır:

Proje Yönetimi
Gelişim ve eğitim
•  Üniforma standartlarının geliştirilmesi

ve oluşturulması

•  İlgili ulusal federasyon komitelerinin
çalışmaları

•  TİG eğitim kurslarının ve toplantılarının
organize edilmesi  (uygun olduğu yerde,
kulüp güvenlik sorumluluları ile ortak
seansların düzenlenmesini de içeren)

Gerçekleştirilen kulüpler tarafından
gerçekleştirilen taraftar irtibat
çalışmalarının gözlemlenmesi
•  Zayıf noktaları tespit etmek ve sistemin

çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için
müsabaka günü raporlaması ve
değerlendirmesi

•  TİG’lerin kulüpteki durumunun değerlen-
dirilmesi (müsabaka günleri için bir kontrol
listesi kullanarak) ve düzenli izleme

•  İyileştirme tavsiyeleri
•  Uygunluk açısından TİG atamalarını 

gözlemleme
•  İletişim
•  Kulüplerden, TİG’lerden, taraftar organi-

zasyonlarından, dergilerden ve internetten
bilgi toplanması

•  Bilginin işlenmesi ve ilgili kişi/organlara 
aktarılması

•  Polis, akademiler ve diğer ilgili 
organizasyonlar ile iş birliği

•  İlgili yabancı kurumlar ile bağlantı 
kurulması

Lig düzeyinde taraftar irtibatı

Kulüpler için irtibat noktaları
•  Taraftarlar ile ilgili tüm konularda 

bilginin sağlanması
•  TİG seçimi kriterleri konusunda 

dayanışma ve tanıtıcı eğitim
•  Sorunlar için genel yardım sağlama
Kulüp TİG’leri, ülke çapında taraftar
organizasyonları (mevcut oldukları
yerlerde) ve genel olarak taraftarlar 
için irtibat noktaları 
•  Bilgi ve hizmet noktaları
•  Düzenli iletişim
•  Problemler konusunda yardım sağlamak
•  Taraftar temsilcileri (uygun olduğu yerde,

ulusal federasyon, taraftar forumları,
taraftar kongreleri v.b ile toplantılar)
ile toplantıların organize edilmesi

•  Ulusal federasyon/lig temsilcisi olarak
çalıştaylara, yuvarlak masa görüşmelerine,
TİG ve taraftarlar tarafından organize
edilen diğer toplantılara katılmak

•  Taraftarlar ile taraftar irtibatı el kitapçığı
hazırlanması

•  Taraftarlar ile taraftar kılavuzlarının hazır-
lanması (mesela büyük turnuvalar için)

•  Kampanya çalışmalarına katılmak (ayrım-
cılık karşıtı, şiddetin önlenmesi v.b için) 

•  Uygun olması halde, taraftarlar ile ilgili 
projelerin organize edilmesi

Milli takım aktiviteleri

Bazı federasyonlar, kendi TİG koordinatör-
lerine milli takım taraftar birliklerinin (eğer
varsa) faaliyetlerini  incelettirebilirler. 
Bu durum, aşağıdaki görevleri içerir:

Taraftar irtibatı (ev sahibi müsabakaları)
•  Yerel TİG’lerin yerleştirilmesinin

koordinasyonu
•  Kulübün stada giriş (engelliler için)

görevlileri ile iş birliği yaparak engelli
taraftarlar için irtibat ve destek
hizmetlerinin koordinasyonu

•  Genel bir arayüz rolü (taraftarlar, milli
takım taraftar birlikleri, TİG’ler, ulusal
futbol federasyonları, saha görevlileri,
stadyum yönetimi, polis v.b)

•  Taraftar birlikleri personeli, TİG’ler,düzenli
olarak müsabakalara katılan taraftarlar ve
gönüllüler ile irtibatın sürdürülmesi 

•  Taraftarların bölüm/tezahürat yapma
alanlarında bulunmak: arabuluculuk,
soruları yanıtlamak, bilgi paylaşımı
yapmak, tavsiyeleri not etmek,
problemlere yardımcı olmak v.b gibi

Taraftar irtibatı (deplasman müsabakaları)

•  Taraftar irtibat ve destek hizmetlerinin 
koordinasyonu (uygun şekilde) 

 -TİG takımı
 -Taraftar birliği personeli
 -Taraftar elçiliği
•  Genel bir arayüz rolü (ulusal federasyon

güvenliği, biletleme departmanları,
güvenlik ve emniyet organizasyonları,
ev sahibi ulusal federasyon, polis,
TİG’ler, taraftar birlikleri, taraftar elçilikleri
ve diğer taraftarlar gibi)

•  Deplasman takımı taraftarları için ayrılmış
olan bölümde bulunmak (ev sahibi olunan
müsabakalara bakınız)

Ulusal federasyon/liglerin görevleri

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI
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7. Genel görünüş ve uygulama

Sırada ne var?  

  

Ulusal federasyon ve kulüpler için eğitim

Geri bildirim toplama 

Genel görünüş ve uygulama

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI

Taraftarları sadece taraftarlar ve kulüpler 
ve/veya federasyonlar arasında değil, aynı 
zamanda kendileri arasında da olacak 
şekilde Avrupa futbolundaki diyaloga dahil 
etme konusunda bir fikir birliğine ulaşılmış 
gibi görünmektedir. Modern polis stratejileri 
de, futbol izlemek için güvenli bir ortamın 
yaratılması amacıyla taraftarlar ile temas 
kurma ihtiyacına odaklanmaktadır. TİG 
projesi, aynı zamanda diyaloğun kalitesini 
ve verimliliğini artırırken, bu etkileşim 
açısından taraftarların ciddi ve sorumlu 
partnerler olarak kabul edilmesini sağlamak 
için önemli bir diğer adımdır. 
Bu projenin genel tek bir amacı ulusal 
düzeyde ve Avrupa düzeyinde TİG ağları 
oluşturmaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi ve 
UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında 
meydana gelen son olaylar, bu müsabaka-
lar öncesinde TİG’leri de kapsayan bir 
diyalog gerçekleşmiş olsa engellenebilecek 
olan problemleri vurgulamıştır. 
Kulüpte, ulusal federasyon düzeyde ve 
taraftar grupları TİG’lerinin düzenli olarak 
denetlenmesi, TİG’ler tarafından gerçekleş-
tirilen çalışmalarda geliştirilmesi gereken 
yerleri belirleme imkanı sunar ve bu el 
kitapçığının son bulgulara göre güncellen-
mesini sağlar.

Yeni zorunlulukları uygulamak için, 
Avrupa’daki her bir yönetim organdan 
alınan TİG projesi irtibat bilgileri ağı, projeyi 
kulüplere ve taraftar gruplarına anlatmaya 
yardımcı olması amacıyla oluşturulmuştur.  
Yürürlüğe konulduğunda,  kulüplerden ve 
kulüp TİG’lerinden gelecek TİG soruları için 

UEFA ve ulusal federasyonlar bağlantı 
noktası olarak kalacaktır; taraftar grupların-
dan ve kulüplerinde projeye aktif olarak 
dahil olmak isteyen taraftarlardan gelen 
genel sorular için de Supporters Direct 
(Doğrudan Taraftarlar Birliği) ana bağlantı 
noktası olacaktır.
2011/12 sezonu için, 591 kulüp UEFA 
lisansı için başvurmuştur. 700’den fazla 
kulüp de aynı veya benzeri prensibe daya-
narak yurt içi lisansı için başvuruda bulun-
muştur. Bu durum, TİG projesinin geniş 
kapsamını ve önemini açıklar. Lisans verme 
sisteminin kendisi gibi, TİG sisteminin yürür-
lüğe konması ve  geliştirilmesi minimum 
standartları artırmak için bir araç olacaktır. 
Bu sistem, zaman içinde değişen ve 
taraftarlar ile kulüpler arasındaki diyaloğu 
oluşturmaya ve geliştirmeye odaklanan 
dinamik bir sistemdir.  
Her kulübün, 2012 baharında 2012/13 
UEFA müsabaka sezonu için değerlendiril-
melerine kadar bir TİG görevlendirmeleri 
beklenmektedir. 

Eğitim kritik öneme sahiptir. TİG’lerin ülkele-
rinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlen-
dirmelerini, bilgi paylaşımında bulunmaları-
nı ve ulusal standartlar ve prosedürler 
üzerinde uzlaşmalarını sağlamak için ulusal 
federasyonlar yıllık çalıştaylar organize 
etmelidir. Mümkün olduğu yerde, ihtiyaçları-
na ve isteklerine kulak verildiğinden ve 
dikkate alındığından emin olmaları için 
taraftar temsilcileri eğitimin bazı bölümlerine 
katılmalıdır. 
İlk uygulama aşamasında, hali hazırda TİG 
çalışmalarında deneyimli olan kişilerin bilgi 
birikiminden faydalanarak ve Supporters 

Direct (Doğrudan Taraftarlar Birliği) ile iş 
birliği yaparak UEFA, yönetim organlarına 
kulüpler ve bu kulüplerin TİG’leri için eğitim 
çalıştayları düzenlenmesi konusunda 
yardımcı olacaktır. Bazı ülkelerde TİG 
kavramının yeni olduğunu dikkate alarak, 
TİG projesinin uygulanmasında yardımcı 
olması için eğitim amaçlarına yönelik video-
lar hazırlanmıştır ve bu videolar ilk önce 
ulusal federasyonlara, daha sonra da kulüp-
lere UEFA internet sitesi veya diğer iç 
iletişim platformları (mesela KISS platfor-
mu) üzerinden sağlanacaktır. 
Bu video eğitim araçları, hali hazırda TİG 
sistemini kullanmakta olan yönetim organla-
rı ve kulüp TİG’lerinden örnekler ve talimat-
lar sağlar. Proje geliştikçe, ilave iyi uygula-
ma örnekleri ve örnek olay incelemeleri 
sürekli olarak eklenecektir. Ulusal federas-
yonların kulüp seviyesinde gerçekleştirilen 
TİG çalışmalarını değerlendirmesini sağla-
mak için yazılım geliştirilmesi de düşünül-
mektedir. 

Ulusal düzeyde, lisans veren kurumların bu 
el kitapçığının çevirisini üstlenmesini veya 
ana dillerine çevrilmiş olarak her bir kulübe 
önemli noktaları içeren bir özet halinde 
dağıtılmasını tavsiye ediyoruz. Lisans veren 
kurumlar, herhangi bir ulusal spesifikasyon-
lara veya hedeflere yer vermek için bu el 
kitapçığına ekleme veya uyarlama yapabilir-
ler. 
UEFA, getirilen yeni TİG zorunluluğunun 
önemini vurgulamaya ve bunu kilit öneme 
sahip diğer tarafların yanı sıra, ulusal üst 
düzey yöneticilerin (Avrupa Kulüpler Birliği 
üzerinden kulüplere, Avrupa Profesyonel 
Futbol Ligleri Birliğine, FIFPro’ya, AB’ye 
v.b) dikkatine getirmeye devam edecektir.

Taraftarlardan, kulüplerden ve yönetim 
organlarından iyi uygulama örneklerini , 
zorlukları ve gereksinimleri tespit etmek için 
sağlanan hizmetleri ve bu el kitapçığını 
iyileştirmek amacıyla geri bildirim toplamak 
oldukça önemlidir. Supporters Direct 
(Doğrudan Taraftarlar Birliği) ve ulusal 
yönetim organları UEFA’nın bunu gerçek-
leştirebilmesini sağlayacaktır.
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8. Örnek olay incelemeleri

8.1 Brøndby IF, Danimarka

8.1.1 Brøndby IF’nin durumuna giriş

8.1.2. Brøndby IF’nin CEO’su ile görüşme
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1964 yılında kurulmasından bu yana toplam 
on lig şampiyonluğu ve ülke düzeyinde altı 
kupa kazanan Brøndby, Danimarka’nın en 
iyi takımlarından biridir. Eski oyuncuları 
arasında Michael Laudrup, Kim Vilfort, John 
Jensen ve Peter Schmeichel vardır. 
Brøndby taraftarları, aynı zamanda şiddete 
eğilimi ününe sahip olmalarına rağmen,  
görsel ve işitsel açıdan yaratıcı ve tutkulu 
destekleri ile bilinirler. Kulüp taraftarları ile 
daha iyi bir ilişki geliştirilmesi amacıyla, 
Brøndby yönetim kurulu alanında uzman 
olan kişilere de danışarak daha proaktif 
olmaya ve 2010’un Kasım ayında Patrick 
Vestphael’i tam zamanlı bir TİG olarak 
görevlendirmeye karar verdi. Supporters 
Direct (Doğrudan Taraftarlar Birliği), 
2012/13sezonu için UEFA Kulüp Lisansı ve 
Mali Fair Play Düzenlemelerinin 35inci 
Maddesinin getirilmesinden önce  neden bu 
adımı attıklarını bulmak için Brøndby IF 
CEO’su Ole Palmå ile 18 Ocak 2011 tarihin-
de görüştü. 

Ole, neden Kulüp Lisansı ve Mali Fair 
Play Düzenlemelerinin 35inci Maddesi ile 
zorunlu hale getirilmeden 18 ay önce TİG 
görevlendirmeye karar verdiniz?
Çok fazla baskı altındaydık. Çünkü, aldığı-
mız sonuçlar kötüydü ve takım iyi perfor-
mans sergilemiyordu ve kulüp üzerindeki 
olumsuz hava nedeniyle yönetimde huzur-
suzluk hakimdi.  Taraftarlar hayal kırıklığına 

uğramış ve gönül verdikleri kulüplerinin 
neden çöküşte olduğuna dair sorulara 
cevap arıyorlardı. Taraftarlar kulüp için 
sahiplenme, sevgi ve tutku duygularına 
sahiptir. Ancak, huzursuzluk vardı ve 
taraftarlardan karışık sinyaller geliyordu. 
Bunun iyi yanı olarak kulüp için tribün deste-
ği arttı. Kötü yanı olarak da vandalizm, 
holiganlık ve isyanlar (kulübe karşı) arttı.
Baskı altında uygulayan sadece kulüple 
ilişkili olan kişiler değil, aynı zamanda futbol 
federasyonu ve sponsorlarımızdı.  Bir 
yanda, stadyum yasakları ve cezalar şeklin-
de karşılık verilmesi gerektiğini belirten eski 
kafa düşünceler vardı. Diğer yanda, çok 
fazla nüfuza sahip olan basın vardı. Elbette, 
bazen olayları abartıyorlar ve sadece olum-
suz noktalara ve sorunlara odaklanıyorlar. 
Kulüp [yönetimi] bu nedenlerden dolayı 
huzursuzdu. Acilen bir şeyler yapmamız 
gerekiyordu ve TİG görevlendirmek 
yapılması gereken doğru şeydi. Taraftarlar 
ve kulüp arasında bir köprü kurmak istedik. 
Odağı olumsuzdan olumlu şeylere döndür-
mek ve gündemi değiştirmek istedik. 

Taraftarlarınız kimdir?
Yıllardır taraftarlar ile diyalog içerisindeyiz. 
Danimarka’da futbola destek kavramı 
1980’lerde milli takımın temelini oluşturma-
sından sonra Brøndby ile başladı. Brøndby 
taraftarları yaratıcı ve proaktiftir; standartları 
onlar belirler. Aynı zamanda güçlü bir 
özgürlük duygusuna sahiptirler. Kulüp 
tarafından kontrol edilmek istemezler ve 
bunu kabul etmek önemlidir.
Normalde ticarette bir ürününüz vardır ve 
siz bunu satmaya çalışırsınız. Müşteriyi 
dinlersiniz. Ama bu futbolda böyle değildir.  
Tüketici olan taraftarlar aynı zamanda 

ürünün bir parçasıdır. Sponsorluk sattığı-
mızda, en önemli nokta atmosferdir. 
Gerçekleştirdiğimiz iki çalışmada da bu 
ortaya çıkmıştır. Taraftarlar ürünün bir 
parçasıdır; sadece tüketici değildirler. 
Dolayısıyla, karar verirken onları da dahil 
etmeniz gerekir. Taraftarlara kulak verilmeli 
ve iyi anlanmalıdır. İyi zamanda  da,  kötü 
zamanda da!

Pozitif bir taraftar kültürünün oluşturul-
masının yanı sıra, bir TİG’e sahip olmak 
sizin için başka hangi sebeplerden 
dolayı önemlidir?
İnsanlar müsabakaları izlemeye geldiklerin-
de kendilerini güvende hissedebilmelidir. 
Taraftarların sınıra kadar gitmelerini ama 
sınırı aşmamalarını istiyoruz. Sınırları 
zorlarsalar bizim için sıkıntı olmaz; ancak, 
şiddete hayır diyoruz. Bazı kurallar ve 
düzenlemeler olmak zorundadır. Geçmişte 
diyalog kurmayı denedik, toplantılar düzen-
ledik; ancak, bazen birbirimizi anlamakta 
zorluk çektik. Taraftarlar bizi dinliyor 
muydu? Anlamışlar mıydı?
Sonuç olarak, hepimiz aynı hedefleri payla-

şıyoruz. Stadyuma gelmek ve duygularımızı 
sonuna kadar yaşamak istiyoruz.  Bağırıp 
çağırmak istiyoruz. Kulübümüzü seviyoruz. 
Ama bazen iletişim zorlaşıyor. Aynı dili mi 
konuşuyoruz? Aynı şeyleri mi istiyoruz? İşte 
bu nedenle taraftar irtibat görevlisi önemli-
dir. 
Patrick insanların meşale yakmalarını 
engelleyemiyor; ancak belki bazı şeyleri 
anlama konusunda bize yardımcı olabilir ve 
böylece bazı şeyleri değiştirebiliriz. Her 
zaman taraftara bazı şeyleri açıklayamaya-
biliriz; anca, Patrick kulübe yakındır, nelerin 
olup bittiğini bilir ve böylece onun iletişim 
kurması daha kolay olur. Bizim için bir 
numaralı şey, bunun kulüpten gelen bir 
sinyal olduğudur. Bu, olumsuz sorunları 
çözmenin ve taraftarlar ile kulüp için durumu 
iyileştirmenin tek yolunun diyalog kurmak 
olduğunun kanıtıdır. Bunu yapmanın iki yolu 
vardır; ya daha fazla konuşacağız ya da 
daha fazla ceza vereceğiz. Polis ve politika-
cılar tarafından baskı altında tutuluyoruz. 
Bütçe için bir çekişme var ve birçok şey olup 
bitiyor.  “Sorunu çöz!” demek kolaydır. 
Gerçekten yardım etmek istiyorlar mı?
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8.1.3 Brøndby IF’nin
TİG’i Patrick Vestphael
ile görüşme



Örnek olay incelemeleri
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Bundan dolayı, TİG görevlendirmek kulüp 
için büyük bir değişimdir. Taraftarların 
huzursuz olmalarını anlıyoruz.  “Beğenmi-
yorsan, alma!” anlayışı hakimdi. Bu değişi-
min sembolüdür ve bizim için çok önemlidir. 
Ancak, sistemin yerleşmesi biraz zaman 
alacak.

Taraftarlar ve Brøndby arasındaki ilişki-
leri geliştirmek için neler yapıyorsunuz?
Kasım’ın sonlarında (2010) bir taraftar 
konferansı düzenledik. Polisi, Danimarka 
Futbol Federasyonunu (DBU), kulüp derne-
ğini, diğer kulüplerin taraftarlarını, akade-
misyenleri ve Cardiff City güvenlik görevlisi-
ni  içeren olabildiğince farklı grupların 
katılımını amaçladık. Danimarka Futbol 
Federasyonu ve kulüp derneği söze “Sorun 
sizin sorununuz, siz çözmek zorundasınız. 
Siz çözmezseniz biz çözeceğiz.” diyerek 
başladılar. Onlara sorunu çözmek istediği-
mizi; ancak, çözüm yöntemi konusunda 
olara katılmadığımızı söyledik. Birleşik 
Krallık’tan alınan örnek olayları inceledik ve 
polisin çok farklı bir yaklaşım sergilediğini 
gördük. Ne istediklerini öğrenmek için 
taraftarlar ile konuştuk ve taraftarlar bize 
örneğin bir bardan başlayan bir taraftar 
yürüyüşü istediklerini söylediler. Polis ile 
birlikte onlara yardımcı olacağımızı söyle-
dik. Bu yardım, yürüyüş rotası boyunca 
trafiğin kapanmasından, yolda gizli bir 
şekilde idrarlarını yapmalarına izin vermeye 
kadar uzanmaktaydı. Bu işe yaradı! Mevzu 
kuralları sadece biraz esnetmek ile ilgiliydi.
Deplasman seyahatleri de bir başka konuy-
du. Danimarka tren şirketi, taraftarları 

deplasman müsabakalarına götürürken 
vandalizm sorunları yaşamıştı. Bu onlara 
yılda sekiz milyon krona mal oluyordu ve bu 
ücreti kulübün karşılamasını talep ediyorlar-
dı. Bu yüzden, artık taraftarlar için bir tren 
organize ettik. Bu trende üç kural vardır. 
Bunlar; uyuşturucu kullanımı yasak, uyuştu-
rucu satışı yapmak yasak ve vandalizm 
yasak. Seyahatler güven duygusuna dayalı-
dır; her bilet kontrol edilmez. Bu trenler o 
kadar popüler hale geldi ki, demiryolu 
çalışanları bu trenlerde çalışıp çalışamaya-
caklarını soruyorlar! Hasar maliyeti normal-
de olası gereken şekilde 200-300,000 krona 
düştü. Mevzu iletişim, anlayış ve 
alış-veriştir. Taraftar konferansı, sorunları 
çözmenin farklı yolları olduğunu gösterdi . 
Brøndby olarak, taraftar irtibat görevlisi ile 
beraber diyaloga inanıyoruz. 

Müsabaka öncesi güvenlik toplantıları 
düzenliyor musunuz?  
Şu anda her müsabaka öncesi güvenlik 
toplantısı düzenlemiyoruz. Maksimum  beş 
tane “yüksek riskli” müsabaka var. Ancak, 
niyetimiz gelecekte bu tür toplantıları 
düzenlemektir. Polisle konuşacağız ve nasıl 
davranacağımıza karar vereceğiz. Patrick 
de orada olacak. 

TİG seçimi esnasında kriterleriniz neler-
di?
 İlk olarak, TİG’in tüm taraftarlarca destek ve 
saygı gören bir kişi olması gerektiğine karar 
verdik. İçimizden birini görevlendirmek 
herhangi bir güven aşılamayacaktı. Nelerin 
gerekli olduğunu öğrenmek için konu 

üzerinde araştırma yapmış bazı akademis-
yenler ile bağlantı kurduk. 
İkinci olarak düzgün yüz hatlarına ve geniş 
omuzlara sahip birine ihtiyaç duyduk. 
Empati ve iletişim becerileri önemlidir. 
Çünkü TİG zor şartlar ile karşı karşıya 
kalacaktır. TİG, mevcut politik atmosferde 
çalışabilmelidir. Kızgın taraftarlar ve polis ile 
iletişim kurabilmelidir. Düzgün bir şekilde 
konuşabilmeli ve düzgün bir kişiliğe sahip 
olmalıdırlar. Genç olmasına rağmen, 
Patrick tüm kriterleri karşıladı.
Bir sonraki aşama bunu başarabileceğini 
kanıtlamaktır. Patrick’in kendi rolünü tasar-
laması gerekir. İşini nasıl yerine getireceği-
ne ve görevlerinin ne olduğuna karar 
vermelidir. Bu çok önemlidir. Konu aynı 
zamanda güvenle ilgilidir. Patrick’e güven-
memiz ve aynı zamanda bize her şeyi 
anlatamayacağını bilmemiz gerekir. Taraf-
tarların güvenini kazanması gerekir. 
Sadece taraftarları veya kulübü memnun 
etmek için hikayesini değiştirmeyecektir.

Brøndby’de TİG kavramının tutulacağını 
düşünüyor musunuz?
Bu zaman alacak. Zamanla gelişecektir! 
Anlaşılması gereken bir nokta, Patrick’in 
özgür olduğudur. Güvenlik görevlisinin 
makam olarak altında değil, direkt olarak 
bana karşı sorumludur. Özgürdür çünkü iki 
şeyin arasındadır. 

Patrick, birkaç aydır 
bu iştesin. İşler nasıl 
gidiyor?
Çok iyi gidiyor, teşek-

kürler. TİG olarak hayatımdan zevk almaya 
başladım. İlk başladığımda benden veya 
kulüpten hiçbir beklenti yoktu. Çünkü bu, 
sadece Brøndby için değil aynı zamanda 
Danimarka için de tamamen yeni bir pozis-
yondu.  Kulüp ortamında çok iyi çalışabiliyo-
rum. Her şey harika.
 Temel görevlerin nelerdir?
Temel görevim kulüp ve taraftarlar arasın-
daki diyaloğu güçlendirmektir. İşin tamamı 
da zaten bunun hakkında. Ancak odak 
noktası diyalog iken, günlük olarak taraftar-
lar adına birçok proje üzerinde de çalışıyo-
rum. Örneğin, şu anda üzerinde çalıştığım 
bir proje, Brøndby’de yaz mevsiminde 
Avrupa Futbol Taraftarları tarafından 
düzenlenecek olan taraftar kongresidir. 
Ayrıca, stadyumu nasıl daha iyi bir yere 
dönüştürebileceğimiz konusunda kulübe 
yardım ediyorum. Bunun bir örneği olarak, 
en ateşli Brøndby taraftarlarının toplandığı 
tribünün altında bir hiphop konseri düzenle-
dik.  Konser, bazı kombine bilet sahibi 
kişiler ile iş birliği yapılarak gerçekleştirildi 
ve 2010/11 sezonunun ikinci yarısının ilk 
müsabakasında gerçekleşti. Deneme 
aşamasında olan yaptığımız birçok farklı 
şey var.
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Kulübün içindeki farklı departmanlar ve 
polis ve saha görevlileri gibi diğer taraf-
lar ile çalışmalar nasıl gidiyor?
Kulübün tüm departmanları ile oldukça 
yakın bir şekilde çalışıyorum. Örneğin, 
iletişim departmanı aracılığı ile resmi 
Brøndby internet sitesi için taraftarlar ile ilgili 
yazılar yazıyorum.  Pazarlama departmanı-
na, taraftarlara ne şekillerde reklam yapma-
ları gerektiği konusunda tavsiyelerde 
bulunuyorum. Taraftarların kulüp tarafından 
para kaynağı olarak görüldüğü izlenimini 
vermemek oldukça önemlidir. İhtiyaçlarının 
ve taleplerinin ciddiye alındığını hissetmek 
isterler. Yakın zamanda, fanatik taraftar 
grubu tüm taraftarları kapsayan bir koreog-
rafi organize etmeye karar verdiler ve 
herkesin müsabakaya atkı getirmesini talep 
ettiler. Böylece, atkılardan oluşan bir duvar 
oluşturabileceklerdi. Pazarlama departmanı 
ile görüştüm ve kulüp mağazalarının müsa-
baka gününde atkıları %50 indirimle satma-
sına karar verdiler. Her şey iyi gitti ve herkes 
bundan memnun kaldı. 
Sorunun ikinci kısmına döndüğümüzde, her 

müsabakada saha görevlileri ile bağlantı 
halindeyim. Taraftar olduğum zamanlardan 
beni tanırlar; harika bir ilişkimiz var. Sadece 
kulübün çalışanı olduğum için olmamak 
üzere, bana güvenebileceklerini bilirler; ben 
de onlara güvenebileceğimi bilirim. Polise 
gelince, kim olduğumu ve görevimin ne 
olduğunu bilmeleri için onlarla bir tanışma 
toplantım oldu. Altı ay boyunca, polisle 
ilişkilerimi geliştirmek istiyorum. Kendi 
işlerimizi ne kadar iyi yaptığımızı görebilme-
miz için, iki tarafında veri sağlaması gerek-
mektedir. 

Madde 35’i yürürlüğe koyarak, UEFA 
kulüplerdeki iyi yönetimi artırmaya 
çalışıyor. Kulüplerin taraftarları ile ilişki 
kurması sence neden bu kadar önemli?
Bu sorunun cevabı çok kolay. Taraftarlar 
kulübün ta kendisidir. Kulübün sürekliliğini 
onlar sağlar. Olaya ticari açıdan bakarsak 
ve taraftarların da tüketici veya müşteri 
olduğunu farz edersek, o halde müşterileri-
nizin taleplerini yerine getirmek zorundası-
nız. Taraftarlar yoksa, ürünlerinizi kim satın 

alır ki? Oyuncular, antrenörler ve yöneticiler 
gelir gider; taraftarlar sabit kalır. Bundan 
dolayı, onlarla konuşmak ve taleplerini 
öğrenmek çok daha mantıklıdır. Kulüpler 
taraftarları sorunun bir parçası olarak değil, 
çözümün bir parçası olarak görmelidir. 
Taraftarlara bir şey verirseniz, bunun size iki 
kat geri dönüşü olur. Taraftarlar mutluysa, 
her şey yolunda demektir. Eğer mutsuzlar-
sa, 15,000 kızgın müşteriniz var demektir. 

Brøndby taraftar kitlesi ile geçmişin 
nedir? 
Babam stadyuma yakın bir yerde büyümüş; 
bu yüzden çocukluğumdan bu yana bir 
taraftarım. 15 veya 16 yaşındayken aktif bir 
taraftar oldum. Brøndby tribün taraftar 
grupları ile marşlar söylerdim ve sonra 
kulüpteki en büyük fanatik grubu olan Alpha 
Brøndby’nin kuruluşuna yardımcı oldum.  
Yaklaşık yedi yıl boyunca Brøndby’nin 
taraftar kültürünün şekillendirilmesinde aktif 
olarak yer aldım; bu yüzden taraftar kitlesi 
içindeki birçok kişiyi tanıyorum ve iyi bir 
bağlantı ağım var.

Brøndby taraftarları senin görevlendiril-
mene nasıl tepki gösterdi? 
O konuda çok şanslıydım. Kulüp, TİG pozis-
yonu oluşturmaya karar verdiğinde Brøndby 
taraftarları ile iyi ilişkilere sahip akademis-
yenlere danışmış. Bu akademisyenler,  
taraftar ile ilgilenme konusunda kulübe 
proaktif ve ilerici olmalarını ve bit TİG görev-
lendirmelerini tavsiye etmiş. Bu nedenle, 
kulüp taraftarlara ne istediklerini sormuş. 
Bazı görüşmeler oldu ve bana bu iş ile 
ilgilenip ilgilenmediğimi sordular. Elbette 
ilgilenmiştim. Taraftar kitlelerinin her 

kısmından bana destek verildiği ortaya çıktı 
ve sonunda iş için tek gerçekçi aday 
bendim. Geçmişte elenmeme neden olacak 
hiçbir şey yapmamıştım ve görev için 
benimle görüşüldü. Bana gösterdikleri 
güven nedeniyle herkese çok minnettarım.
 
TİG görevlendirilmesi konusunda 
Danimarka’daki diğer kulüplere neleri 
önerirsin?
Eğer kulüpler taraftarları ile ilişki içinde 
olmak istiyorlarsa, bunun en iyi yolu bir TİG 
görevlendirilmesidir.  Ancak, kulüp bu 
diyaloğu gerçekten istemelidir. Taraftarları 
kulüp içerisine davet etme konusunda ciddi 
olmalıdırlar. İyi yönetim hakkındaki bir 
önceki soruya dönüyorum. Taraftarlar 
oyunun içindeki en büyük hissedarlardır; bu 
yüzden, kulüpler onların söyleyeceklerine 
kulak vermek zorundadır. Ayrıca, pazarla-
ma departmanından birini çağırıp o kişiye 
TİG görevi vermek hiçbir fayda sağlamaz. 
TİG’ler taraftar kitlesinin içinden gelen 
kişiler olmalıdır.

Şimdiye kadar yaptığın çalışmaları nasıl 
özetlersin?
Her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. 
Kulüp, farklı konularda verdiğim tavsiyeleri 
ele alma konusunda oldukça açık fikirli 
davrandı. Görüşümü almak için hevesliler 
ve bana en kuytu köşede bir ofis verip beni 
unutmak yerine pozisyondan alabilecekleri-
nin en iyisini almaya çabalıyorlar. Kulüp 
içerisindeki toplantılarımızda, taraftarlara 
dair görüşlerimi rahatça dile getirebiliyorum. 
Eğer bir şey söylemek gerekir, şimdiye 
kadar benim için çok iyi bir tecrübe olduğu-
nu söyleyebilirim.
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8.2. Almanya

8.2.1 Almanya’daki duruma giriş

8.2.2 FC Schalke
04’ün stadyum
güvenlik görevlisi
Volker Fürderer
ile görüşme
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Taraftar irtibat görevlisinin rolü hakkında 
daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes 
Almanya örneğine bakmalıdır. TİG’ler ilk 
olarak 1992’de Ulusal Spor ve Güvenlik 
Konsepti’nin (NKSS) bir parçası olarak 
kullanılmaya başlandı. Birçok Avrupa ülkesi 
gibi, 1970 ve 1980’lerde Almanya da 
holiganlık ve şiddet olaylarından sıkıntı 
çekti. Alman Futbol Federasyonu (DFB), 
Alman Spor Konfederasyonu (DSB) ve 
federal v bölgesel seviyede içişleri ve spor 
bakanlıklarından politikacılar bu nedenle 
problemleri çözmeye yönelik ortak tutum 
sergilemeye karar verdi. Bu, taraftar irtibatı 
ve desteği (taraftar projeleri ve TİG’ler), 
stadyum güvenliği ve emniyeti, stadyum 
düzenlemeleri ve ilgili tüm tarafların koordi-
nasyonu bileşenlerini kapsayan NKSS’nin 
kurulmasına yol açtı. 
Yaptıkları iş o kadar başarılı oldu ki, taraftar 
irtibat görevlisi rolü en sonunda Alman 
Futbol Ligi tarafından (DFL) belirlenen 
lisans zorunlulukları arasında yerini aldı.
Yukarıda belirtildiği üzere, Almanya’daki bu 
rolün önemli yanlarından biri iyi yönetime ek 
olarak olayların önlenmesidir. TİG’ler ve 
kulübün güvenlik ve emniyet görevlileri 
arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için FC Schalke 04’te güvenlik 
görevlisi olan Volker Fürderer ile konuştuk.

Ayrıca, müsabakalara hazırlanırken günlük 
olarak birlikte çalışırız. Ev sahibi olduğumuz 
müsabakalarda deplasman takımının 
TİG’ine doğrudan bağlantım vardır. Herhan-
gi bir koreografi isteği onlar üzerinden bana 
iletilir. Ayrıca, gelmesi beklenen deplasman 
takımı taraftarı sayısı, tercih ettikleri 
seyahat şekli ve sıradan taraftarlar ile sorun 
çıkarma potansiyeli olanlar şekline ayrılma-
ları gibi konularda irtibat kurarız. Tüm bu 
bilgiler müsabaka öncesi güvenlik toplantı-
sına aktarılır. Hem ülke içindeki hem de 
Avrupa’daki deplasman müsabakalarından 
önce işlerin olabildiğince sorunsuz gitmesi 
için TİG takımı ile irtibat halinde olurum. 

UEFA Kulüp 
Lisansı ve Mali 
Fair Play 
Düzenlemeleri’nin 

35. Maddesi taraftar irtibatı ve güvenlik 
görevlileri arasında yakın bir iş birliği 
kurulmasını gerektiriyor. Schalke’de güven-
lik görevlisi olarak bu tür bir iş birliğinin sizin 
için avantajları nelerdir?
İlk olarak, taraftar irtibat görevlisi sayesinde 
taraftarlar ile doğrudan iletişim kurabiliyo-
rum. Onlar sayesinde kendimi taraftar 
kitlesinin içindeki yapılara alıştırabiliyorum. 
İkinci olarak, TİG’ler ile çalışmalarım, 
örneğin bir tarafta fanatikler ve holiganlar ve 
diğer tarafta da polisler olmak üzere bana 
farklı taraflar ile karşılıklı anlayış geliştirme 
imkânı sağlıyor. Üçüncü olarak, bu bana 
taraftar kitlesi içerisindeki trendleri tespit 
etmek ve taraftarın ruh halini anlamak için 
yardımcı oluyor.

Bu iş birliği ne tür bir pratik gerektiriyor?
Örneğin konu stadyum yasakları olduğunda 
TİG’ler ile çok yakın çalışıyorum. 
Schalke’de bir suçla suçlanan taraftarların 
hikâyelerini bir de kendi gözlerinden anlat-
maları için şans veren bir mahkeme sistemi 
geliştirdik.  Bundan sonra davayı tartışırız 
ve stadyum yasağının gerekli olup olmadı-
ğına karar veririz. 

Ayrıca örneğin, stadyuma gidiş ve stadyum-
dan dönüşlerde yerel polis ile irtibat halinde 
olurum. 
Ayrıca, TİG’ler aracılığı ile taraftarlara 
güvenlik ve emniyet ile alakalı konularda 
bilgi aktarabilmek çok harika bir şey. Örne-
ğin, TİG’ler taraftarlara koridorların ve 
merdivenlerin neden açık tutulması gerekti-
ğini ve kale arkasına neden ağ koymak 
zorunda kaldığımızı anlatabilir. Bunları sırf 
taraftarlar ile uğraşmak için yapmıyoruz. 
Güvenlik nedeniyle yapıyoruz ve TİG’ler 
bunların gerekçelerini bir güvenlik görevli-
sinden daha iyi açıklar.
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Son olarak, bilgi paylaşımı yapmak ve kendi 
görevlerimize dair anlayış geliştirmek için 
düzenli olarak toplantı düzenliyoruz. Örne-
ğin, ulusal düzeyde toplantılarımız aynı 
yerde ancak ayrı olarak işimiz ile ilgili konu-
ları görüşmek için bir ortak seans ile düzen-
lenir. 

Güvenlik görevlisinin rolünü taraftar 
irtibat görevlisinin rolünden ayırmak 
sence mantıklı mıdır?
Evet, kesinlikle.  Çünkü ikimizin işinde de 
farklı çıkar çatışmaları var. Piroteknik bunu 
çok iyi biçimde betimliyor. TİG’ler taraftar 
kitlesi tarafından güvenlik görevlilerinin bir 
kolu gibi görülseydi, anında güvenirliliklerini 
kaybederlerdi. Taraftarlar daha iyi bir 
atmosfer yaratmak için meşale, duman 

bombası gibi şeyleri kullanmak ister. Ancak 
kural gereğince bunu yapmaları yasaktır. 
TİG, taraftarlara neden bunları kullanmama-
ları gerektiğini anlatabilir; ancak, benim 
görevim kullanmamalarını sağlamaktır. 
Diğer konularda da, TİG’lerden tamamen 
farklı bir rol üstleniyorum. Ben kendimi polis 
ve taraftarlar arasında ve kulüp ile itfaiye 
görevlileri veya saha görevlileri arasında bir 
bağlantı olarak görüyorum. Ancak, benim 
de uymam gereken bazı kurallar var. Fana-
tikler ve polisler arasındaki ilişki çok zorlu-
dur ve bazen bağlantı tamamen kopar; 
ancak, benim görevim iki tarafı bir araya 
getirmektir ve TİG bana bu konuda yardımcı 
olur. 

Güvenlik görevlisi ve taraftar irtibat 
görevlisi arasındaki fark
UEFA Kulüp Lisansı ve Mali Fair Play 
Düzenlemelerinin 35inci Maddesinde 
belirtildiği üzere, UEFA bu iki sorumluluk 
alanlara ulusal federasyon ve kulüp düze-
yinde bir birinden farklı şeyler olarak davra-
nılması gerektiği görüşüne sahiptir. 
Tecrübe edildiği üzere, güvenlik ve emniyet 
görevlisinin (GEG) ve taraftar irtibat görevli-
sinin (TİG) kilit öneme sahip sorumlulukları 
arasında önemli ölçüde çıkar çatışması 
vardır. 
GEG’lerin temel hedefi, güvenlik çalışmala-
rını koordine etmek ve yerel polis, itfaiye, 
sağlık görevlileri ve acil durum yönetimi ile 
iletişim halinde olmaktır. Ayrıca, stadyum 
güvenlik görevlileri tehditleri ve zayıf nokta-
ları belirlemek için mekâna ve etkinliğe özgü 
risk değerlendirmesi yapmak amacıyla ilgili 
kuruluşlar ile iş birliği yapar. Ancak TİG’ler, 
daha önce bahsi geçen gruplar ile düzenli 
olarak irtibat halinde iken, aynı zamanda 
öz-denetimi artırmak ve istenilmeyen davra-
nışların ortadan kaldırılması için taraftarlar 
ile güven ilişkisi inşa etmeye ve onlar 
üzerinde pozitif bir etki bırakmaya odakla-
nır. İki rolü tek kişi de birleştirmek, iki rol 
içinde gerekli olan kalite standartlarını karşı-
lama konusunda olumsuz bir etkiye neden 
olabilir. 
Tarafta-kültürü ve yönetim geçmişi
Çoğunlukla geçmişteki kötü deneyimlere 
dayanarak, taraftarlar güvenlik konularında 
hassastır. Fanatik gruplar ve büyük oranda 
organize olan taraftarlar stadyum içerisinde-
ki baskın grubu oluşturur ve bu yüzden 
TİG’ler için temel hedef kitlesidirler. 

Geçmişte, taraftarlar güvenlik süreçlerinden 
geçirilerek idare edilirdi. Taraftarlar hem 
kulüp hem de polis tarafından potansiyel bir 
güvenlik riski olarak görülürdü. Kulüp ve 
ulusal federasyonlarda bu rol çoğunlukla 
güvenlik ve emniyet görevlileri tarafından 
doldurulmuştur. 
TİG’ler taraftarlar, kulüp ve/veya ulusal 
federasyonlar arasındaki arabuluculardır. 
Bu nedenle, çalışmaları iki taraftan da elde 
ettikleri bilgiye gördükleri saygıya ve onlara 
duyulan güvene dayanır. 
İki rolü bir birine karıştırmak, taraftarlara 
onlarla diyalog kurulmasının bir güvenlik 
konusu olarak görüldüğü izlenimini verirken, 
aynı zaman da TİG’lerin işini çok zorlaştırır. 
Sonuç olarak, taraftarlar TİG’leri güvenilir ve 
saygıdeğer bir bağlantı noktası olarak kabul 
etmeyeceklerdir. TİG’lerin kalabalık kontro-
lünün bir kolu olarak görülmemesi önemli-
dir. 
İki rol arasındaki çıkar çatışmasından ayrı 
olarak, iki çalışma alanını bir birinden ayrı 
tutmak zaman yönetimi için de önemlidir. 
GEG ve TİG’lerin görevleri doğru düzgün bir 
şekilde yapıldığında ve asgari standartlara 
uygun olduğunda, tam zamanlı sorumluluk-
lar olarak düşünülebilir. Dahası, GEG ve 
TİG’ler kendi görevlerinin gerçekleşmesine 
fayda sağlayacak konularda düzenli olarak 
temas halinde olmalıdır. 
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8.3 FC Slovan Liberec, Çek Cumhuriyeti

8.3.1 FC Slovan Liberec’in durumuna giriş

8.3.2 FC Slovan Liberec’in TİG’i Tomáš
Čarnogurský ile görüşme
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1958’de kurulan Slovan Liberec, 2002’de 
Prag dışından ilk Çek ligi şampiyonu olarak 
ve 2006’da aynısını tekrarlayarak son 
zamanlarda başarı yakalamış bir kulüptür. 
2000’de ülke kupasını kazanmışlar ve 
ayrıca 2002 EUFA Kupasında çeyrek finale 
çıkmışlardır. Çek liginde orta düzeyde bir 
kulüp olarak, Slovan’ın tam zamanlı bir TİG 
görevlendirmek için sınırsız kaynakları 
yoktur. Buldukları çözüm, eskiden aktif bir 
taraftar olan ve pazarlama departmanında 
çalışan Tomáš Čarnogurský’i işe almak ve 
kulübün taraftarları ile olan ilişkilerini 
geliştirme görevini ona teslim etmekti. 

Temel görevlerin nelerdir?

Taraftar irtibat görevlisi olarak genellikle 
taraftarlar, kulüp ve diğer kurumlar arasında-
ki iletişimden, deplasman seyahatlerini 
düzenlemekten (biletleme de dahil), taraftar 
toplantılarından, taraftar turnuvalarından, 
resmi taraftar birliğinin yönetilmesinden ve 
uluslar arası kampanyalara katılımı düzenle-
mekten (FARE haftaları) sorumluyum. 
Ayrıca, gerektiği gibi aktif taraftarlara açık 
olan stadyumdaki taraftar proje odalarının 
idaresinden sorumluyum (haftada en az iki 
kez ve ev sahibi olunan müsabakalar 
esnasında). Bu odalar genellikle fanatikler 
tarafından kullanılıyorlar.

Sen de deplasman müsabakalarına 
gidiyor musun ve eğer gidiyorsan tek 
başına mı yoksa taraftarlar ile mi seyahat 
ediyorsun?
Evet, genellikle taraftarlar ile iş birliği yapıla-
rak kulüp tarafından düzenlenen seyahatler 
ile her müsabakaya taraftarların yanında 
gidiyorum. Hem ev sabihi olduğumuz müsa-
bakalarda hem de deplasman müsabakala-
rında taraftarlar ile tribünde oluyorum. 

Taraftar kitlesi içerisinde sabit irtibat 
noktaların var mı?
Aktif taraftar kitlesi o kadar da büyük değil. 
Ancak, en önemli bağlantı noktaları aktif 
taraftar gruplarının resmi olmayan liderleri-
dir.

TİG olarak polis ve güvenlik şirketi ile 
güvenlik toplantılarına katılıyor musun?
Evet, katılıyorum; ama her zaman değil. 
Genellikle deplasman müsabakaları ve 
yüksek riskli müsabakalardan önce polis, 

Tomáš, taraftar 
irtibat görevlisi 
işine haftada 
kaç saat harcı-
yorsun? 
Bunu söylemek 
zor. Resmi 
olarak pazarlama 
departmanının 
bir çalışanıyım 

ve zamanımın çoğunu Halkla İlişkiler ve 
satış işleri üzerinde harcıyorum. Anca, 
gerekli olması halinde taraftar işlerine de 
zaman ayırabiliyorum. O konudan da 
sorumluyum. Genellikle haftamın üçte birini 
alıyor; ancak, müsabaka zamanlarında 
tamamen taraftar irtibatı işine yoğunlaşıyo-
rum. 

güvenlik şirketi ve karşı takımın temsilcileri 
ile irtibat halinde olurum.  Stadyum içinde 
ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunu 
çözme konusunda onlara yardımcı oluyo-
rum. 

Çek Cumhuriyeti’nin geri kalanında 
durum nasıl? Diğer kulüpler bir TİG 
görevlendirdi veya işe aldı mı?
Çek Cumhuriyetin’ndeki diğer hiçbir kulüpte 
gerçek anlamda TİG’ler henüz yok. Çoğu 
durumda, başka alanlarda görevli olan kulüp 
görevlileri taraftar kitlesi ile iletişim kurma 
görevini üstlenmiştir. Daha büyük kulüpler-
de, bu görevi pazarlama veya Halkla İlişkiler 
departmanlarında çalışan kişiler üstleniyor. 
Küçük kulüplerde bu görev yöneticilere bile 
verilebiliyor. Bu yüzden, taraftar irtibatı işi 
keyfekeder ve çoğunlukla değer verilmeyen 
bir iş haline geliyor. Birinci ligdeki kulüplerin 
en az üçte birinin oldukça az sayıda aktif 
taraftarı olduğunu, müsabakalara katılımın 
az olduğunu ve deplasman müsabakalarına 
giden taraftar sayısının az olduğunu dikkate 
almalısınız.

Genel olarak kulüpler ve taraftarlar 
arasındaki ilişki nasıl?
Çek Cumhuriyeti’ndeki aktif taraftar kitleleri 
hala küçük bir holigan grubu tarafından 
şekillendirilmekte ve etki altına alınmaktadır. 
Fanatikler sadece birkaç kulüpte güçlüler. 
Fanatikler ve holiganlar çoğunlukla iç içedir. 
Çeşitli kulüplerdeki taraftar politikası eksikliği 
ve sistematik bir taraftar çalışmasının 
olmayışı şu anki duruma hiçbir katkıda 
bulunmamaktadır. Taraftarlar için, holiganla-
ra göre daha cazip olan alternatifler oluştur-
malı ve geliştirmeliyiz. Holiganlık üzerindeki 
baskının artırılması aynı zamanda diğer aktif 

destek formlarını da baskı altına alır. 
Bir TİG olmak için ne tür deneyime sahipsin?
Üniversitede okurken (sosyoloji ve sosyal 
politika), yerel taraftar projesinde gönüllü 
olarak çalışmaya başladım (taraftarlar ile 
sosyal çalışmalar). Bu proje taraftarlar 
tarafından taraftarlar için oluşturulmuştu. 
Projenin çalışma alanı sürekli olarak arttı. 
Mezun olduğumda, kulüp ile bir gelecek 
oluşturma arayışındaydık. Benim için bunun 
yanıtı, bunun önemli bir parçasını temsil 
eden taraftarlar ile çalışarak tam zamanlı 
olarak kulübe katılmaktı. 
Geliştirdiğimiz konseptin Çek 
Cumhuriyeti’nde eşi benzeri yoktur ve bu 
konsept taraftar irtibatını ve taraftar projeleri 
tarafından yapılan çalışmaları birleştirir. 
İdeal bir konsept olmayabilir ve Almanya’da 
yapılan üst düzey çalışmalar ile karşılaştırı-
lamayabilir; ancak, küçük kulübümüzde Çek 
Cumhuriyeti koşulları altında bir tür sistema-
tik taraftar çalışması yapmanın tek yolu 
buydu. Uluslararası turnuvalarda taraftar 
elçiliklerinde kazandığım tecrübeyi ve sosyal 
taraftar çalışmaları konseptinde elde ettiğim 
bilgi birikimini kullanabiliyorum.



52 53

 9. Kaynaklar/bağlantılar/linkler Avrupa
taraftar organizasyonları ve futbol
STK’ları

Avrupa Futbol Taraftarları (FSE) 

 

 

 Avrupa Gay ve Lezbiyen Spor
Federasyonu (EGLSF)

-

•  Cinsel tercih nedeniyle futbolda ayrımcılık
yapılması ile mücadele etmek

•  Sporda entegrasyon ve gay ve lezbiyen-
lerin özgürleşmesini sağlamak

•  Gay ve lezbiyen erkek ve kadınların
ortaya çıkmalarına destek sağlamak

•  Avrupa spor grupları ve turnuvalar
arasında bilgi paylaşımını ve koordinas-
yonu sağlamak

•  Gay/lezbiyen/biseksüel/normal/
transseksüel ve karışık spor gruplarının
kurulmasına destek olmak

http://www.eglsf.info/
eglsf@eglsf.info/

Avrupa’da Futbola Erişim Merkezi
(CAFE)

-

Kaynaklar/bağlantılar/linkler

UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI UEFA TİG EL KİTAPÇIĞI

Avrupa Futbol Taraftarları Ağı, kıta üzerinde 
iki milyondan fazla taraftarı temsil eden ve 
Avrupa’da 36 ülkede üyesi olan bağımsız 
bir Avrupa futbol taraftarları ağıdır. FSE 
biletleme, müsabaka saatleri, taraftar 
kültürü, ayrımcılık, misafirperverlik ve 
futbolda güvenlik ve emniyet konuları ile 
ilgilenir ve yılda bir kez Avrupa Futbol Taraf-
tarları Kongresini (EFFC) düzenler.
http://fanseurope.org 
info@footballsupporterseurope.org

Supporters Direct (Doğrudan Taraftarlar 
Birliği)
Supporters Direct,  spor kulüplerinin sosyal, 
kültürel ve ekonomik değerlerinin daha 
geniş çapta kabul görmesini amaçlar ve 
UEFA, Avrupa Komisyonu, pan-Avrupa 
organları, ligler ve ulusal federasyonlar ile 
irtibat kurar.
Supporters Direct, 20’den fazla ülkede 
taraftar gruplarına taraftar dernekleri olarak 

bilinen ve kulüplerinin yönetim organlarında 
hissedar olmayı ve temsil edilmeyi amaçla-
yan kar amacı gütmeyen taraftar kooperatif-
leri sayesinde taraftarlarını nasıl temsil 
edecekleri konusunda tavsiyelerde bulunur. 
http://www.supporters-direct.coop
enquiries@supporters-direct.coop

Avrupa’da Irkçılık Karşıtı Futbol (FARE)
FARE ağı, ayrımcılık ile mücadele etmek ve 
Avrupa’daki organizasyonların kaynaklarını 
birleştirerek sosyal kapsamaya dair faaliyet-
leri teşvik etmek amacı taşır. Grupları 
destekleme ve geliştirmeye yardımcı olur ve 
Avrupa çapındaki çabaları koordine eder. İş 
birliği yaparak, FARE, organizasyonların iyi 
uygulamaları paylaşmalarını ve futbolda 
ayrımcılığa karşı birleşik bir cephe oluştur-
malarını sağlar. Günümüzde, ağın 37’den 
fazla ülkede aktif partnerleri vardır ve bu 
oyun içerisinde taraftarlar, oyuncular, 
göçmen ve etnik azınlıklar ve UEFA ile 
FIFA’yı da içeren yönetim organları ile 
birlikte çalışmaktadır. Profesyonel kulüpler 
ve futbolcu sendikaları gibi futbolun içinde 
olan üyelere de sahiptir.
http://www.farenet.org
enquiries@farenet.org

Avrupa Gay ve Lezbiyen Spor Federasyonu 
(EGLSF) 1989 yılında kurulmuştur. Hedef-
leri şunlardır:

Avrupa’da Futbola Erişim Merkezi (CAFE), 
iyi uygulamaları paylaşan ve engellilerin 
stada girişleri konusunda yardım ve rehber-
lik sağlayan bir danışman ve tüm ilgili 
taraflar için bir partner olarak işlev görür. Bu 
ilgili taraflar Avrupa Komisyonunu (Avrupa 
Standartlar Komitesi, CEN üzerinden), 
Avrupa futbolunun yönetim organı olarak 
UEFA, UEFA’ya üye 53 ulusal federasyon, 
bunların ligleri ve kulüpleri, Avrupa Futbol 
Şampiyonası’na ev sahipliği yapan ülkeler, 
engelli taraftarlar, diğer ulusal ve Avrupa 
çeşitlilik ve taraftar ağları, engelli STK’ları, 
ve diğer ilgili organizasyonları içerir.
http://www.cafefootball.eu
info@cafefootball.eu

Online Kaynaklar  
İyi uygulama kılavuzları, düzenlemeler, 
raporlar, çalışmalar v.b gibi taraftar irtibat 
görevlisi ile ilgili belgelerden oluşan bir 
kütüphane oluşturulacak ve UEFA.com 
adresinde yayınlanacaktır.
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Uzman grubu

Jenerik/Teşekkürler Bölümü
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Agustí Bassols (FC Barcelona Üyeleri 
Ombudsmanı, İspanya)

Tomáš Čarnogurský (Taraftar İrtibat Görev-
lisi, FC Slovan Liberec, Çek Cumhuriyeti)

Stuart Dykes (TİG Projesi Danışmanı, 
Supporters Direct)

Antonia Hagemann (Avrupa Gelişim Başka-
nı, Supporters Direct)

Sefton Perry (Benchmarking Menejeri, 
UEFA Kulüp Lisansı & Mali Fair Play Birimi)
Thomas Schneider (Taraftar İrtibat Başkanı, 
Alman Futbol Ligi)

Jorge Silvério (Portekiz Profesyonel Futbol 
Ligi Taraftar Ombudsmanı )

Patrick Vestphael (Taraftar İrtibat Görevlisi 
Brøndby IF, Danimarka)

Thomas “Tower” Weinmann (Taraftar İrtibat 
Görevlisi, Borussia Mönchengladbach, 
Almanya)

Daniela Wurbs (Koordinatör/ Avrupa Futbol 
Taraftarları CEO’su)

Aşağıdaki kişilere teşekkür ediyoruz:

Lasse Bauer (Alpha Brøndby), Dave Boyle 
(Eski CEO, Supporters Direct), Julia Ebert 
(Taraftar İrtibat Görevlisi, Werder Bremen), 
Volker Fürderer (Güvenlik Görevlsi, FC 
Schalke 04), Gerald von Gorrissen (Taraftar 
Bağlantı Noktası, Alman Futbol Federasyo-
nu), Tommy Guthrie (Taraftar İlişkileri 
Müdürü, Fulham FC), Vegar Hjermundrud 
(Norveç Taraftarlar İttifakı), Ralf Klenk 
(Taraftar İrtibat Görevlisi, VfB Stuttgart), 
Karl Lundén (İsveç Futbol Taraftarları 
Birliği), Marie Maillefer (Kulüp Lisansı & Mali 
Fair Play Asistanı, UEFA), Bjorn Martens 
(Taraftarlar Birliği Ajax), Christian Müller 
(eski Mali İşler Müdürü, Alman Furbol Ligi), 
Matthias Neumann (Taraftar Projesi, Borus-
sia Mönchengladbach), Ole Palmå (eski 
CEO, Brøndby IF), Marco Rühmann 
(Taraftar İrtibatı Proje Müdürü, Alman 
Futbol Ligi), Till Schüssler (Taraftar İrtibat 
Görevlisi, Werder Bremen), Pedro Faleiro 
Silva (Sporting Clube de Portugal Taraftar 
Birliği), Jill Smith (Taraftar İrtibat Görevlisi, 
Arsenal FC), Helmut Spahn (eski Güvenlik 
Görevlisi, Alman Futbol Federasyonu), 
Heidi Thaler (FairPlay, Vienna), Frank 
Watermann (Taraftar İrtibat Görevlisi, 
Hannover 96), Dieter Zeiffert (Taraftar 
İrtibat Görevlisi, Werder Bremen)




