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Deloitte tarafından hazırlanan
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Raporu’nda 2016/17 sezonu için büyük
liglerdeki toplam gelirler yaklaşık olarak
25.5 milyar Euro olarak paylaşılıyor.
Küresel futbol ekonomisi, neredeyse
100’den fazla ülkenin GSYH’sinden daha
fazla bir büyüklüğe sahip. 
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DÜNYANIN EN DEĞERLİ
VE EN GÜÇLÜ İLK 5 FUTBOL KULÜBÜ

En Değerli Markalar En Güçlü Markalar
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2017/18 Sezonu
Kaynak: Brand Finance Football 50 2018.
Yıllık hazırlanan, en değerli ve en güçlü futbol kulüplerini sıralayan rapor.
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Ö
zellikle gelişen ülke ekonomileri 
ve gelir dağılımı yapılarındaki 
değişim göz önünde bulundu-

rulduğunda, sporun her alanı, 
gittikçe daha büyük ekonomik hacimlerin 
içinde dönmeye başladı. Bu alanlar arasında 
şüphesiz ülkeden ülkeye değişiklik gösteri-
yor olsa da, futbol belki de en büyük paya 
sahip konumda. 2018 yılında yayımlanan 
ve Deloitte tarafından hazırlanan Annual 
Review of Football Finance 2018 raporun-

da 2016/17 sezonu için büyük liglerdeki 
toplam gelirler yaklaşık olarak 25.5 milyar 
Euro olarak paylaşılıyor. Bu rakam, bir ön-

ceki yıl, yani 2015/16 sezonunda 24.6 mil-
yar Euro olarak gerçekleşmişti. Yıllık yüz-

de 3.66 pozitif değişimden bahsediyoruz. 
Böylelikle, neredeyse 100’den fazla ülkenin 
GSYH’sinden daha büyük bir ekonomiye 
sahip küresel futbol ekonomisi.

Ülkesel olarak futbol ekonomisine biraz 
daha derinden bakarsak eğer, tahmin edile-

bileceği gibi, İngiltere en büyük ekonomik 
büyüklüğe sahip konumda. 2016/17 sezo-

nunda yaklaşık olarak 5.3 milyar Euro ge-

lire sahip olan Ada Futbolu, neredeyse en 
yakın takipçileri olan 2.9 milyar Euro ile 
İspanya ve ardından 2.8 milyar Euro ile de 
Almanya’nın toplamı kadar. Bu ülkeleri ise 
sırasıyla 2.1 milyar Euro ile İtalya ve 1.6 
milyar Euro ile de Fransa futbol ekonomisi 
takip ediyor. Fakat önemli olan konu, dün-

yanın en büyük 5 büyük liginin gelirlerin-

den çok, bu gelirleri nasıl yönettikleri ve 
operasyonel anlamda ne gibi yapılara sahip 
oldukları.

Grafikte 5 büyük ligin 
2015/16 sezonu maaş-
gelir ilişkisi yer alıyor.
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2015/16 sezonunda en büyük 5 ligin ma-

aş-gelir yapısı, yüzde 70 olarak kabul edilen 
sürdürülebilir seviyenin altında. Bu liglerin 
maaş-gelir rasyosu ise şöyle;

Premier League :   %62.63
La Liga              :   %60.66
Bundesliga         :   %49.45
Seria A                :   %69.79
Ligue 1               :   %68.46

Bu yapı ve rasyo ise, bir yıl sonra, yani 
2016/17 sezonunda da aynı başarı grafiğini 
sürdürüyor. Öyle ki, hatta Bundesliga 
dışında, geri kalan 4 büyük ligin maaş-gelir 
rasyosu, bir önceski sezon olan 2015/16 
sezonun rasyosunun altına geriliyor. Bu 
gelişmedeki en önemli etkenlerden biri ise 
şüphesiz UEFA’nın çıkardığı FFP (Financi-
al Fair Play) düzenlemeleri. Öyle ki, daha 
sıkı ve denetlenebilir bir finansal pozisyon 
kriterlerinden sonra, 5 büyük ligin finansal 
rasyoları daha pozitif değişimlere sahne ol-
muş. Özellikle kârlılığa baktığımız zaman, 
2012-2014 döneminden itibaren Premier 
League başta olmak üzere, kulüplerin no-

minal bazda kârlılığında yukarı doğru ivme 
kazanan bir seri başlıyor. Bunun en önemli 
sebebi, futbol kulüpleri artık operasyonla-

rını yürütürken, finansal pozisyonlarını da 
düşünmek ve sonuçları iyi analiz edilmiş 
kararlar almak durumunda kalıyorlar.

Grafikte, 2015/16 
sezonundaki Maaş-Gelir 
ilişkisinin, 2016/17 
sezonu rakamlarıyla 
düzenlenmiş hali yer 
alıyor. Premier League 
her zamanki gibi en 
sağlıklı yapıya sahip 
olmaya devam ediyor.



104  | HAZİRAN 2019 |   www.ekovitrin.com

2016/17 sezonu yapısına bakıldığında ise, 
önceden belirtildiği gibi, maaş- gelir rasyo 
yapısı çok daha sağlıklı seviyelere yakın-

samaya başlıyor. Yüzde 70 seviyesi değil, 
yüzde 60 seviyesinin altında sürdürülüyor. 
Sırasıyla bu oranlar,

Premier League :   %54.53
La Liga              :   %58.95
Bundesliga         :   %53.41
Seria A                :   %66.35
Ligue 1               :   %65.85 

Bakıldığında net bir şekilde görülüyor 
ki, sadece Alman Bundesliga dışında, diğer 
tüm 4 büyük ligdeki maaş-gelir rasyosu, 
yüzde 50 seviyelerine gerileme göstermiş. 
Futboldaki sportif başarının yanısıra, aynı 
zamanda finansal ve operasyonel sürdürü-

lebilir başarı da çok önemli bir yer tutuyor. 
Fakat yine de, raporun başında da belirtildi-
ği üzere, gelişen dünya ekonomisi ve likit 
fonlara ulaşım imkanlarının genişlemesi ile 
birlikte, futbol endüstrisi de bu tür makro 
gelişmelerden etkileniyor.

2016/17 sezonu için finansal performans-

lara baktığımız zaman, Fransa ve İtalya 
ligleri zarar ederken, diğer 3 büyük lig kâr 
açıklamışlar. Bu durumun, İtalyan ekono-

misinde yaşanan dengelenme sürecine bağlı 
olarak futbol ekonomisinin de diğer Avrupa 
liglerine nazaran negatif ayrışmasına sebep 
olduğu söylenebilir. Fransa özelinde ise, 
şüphesiz, PSG’nin finansal pozisyonu, tüm 
Ligue 1 yapısını değiştirecek büyüklükte ve 
etkinlikte olduğundan dolayı, finansal nega-

tif performansın sebebini yüklü bonservis 
bedellerine bağlamak mümkün.

Özellikle, futbol kulüplerinin arkasın-

daki büyük sermaye gruplarının güçleri ve 
kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, 
UEFA FFP kriterleri de zaman zaman yok 
sayılabiliyor.

Örneğin 2017 yazında kırılan rekor bon-

servis bedeli olan €222 Milyon gibi. Bar-
celona’dan PSG’ye toplamda €222 Milyon 
bonservis bedeli ile transfer olan Neymar 
Jr., UEFA FFP kriterleri ve futbol kulüp-

lerinin daha sürdürülebilir bir operasyonel 
yapıya sahip olmalarındaki anlayışa çok da 
paralel olmayan bir transferdi. Ama şüp-

hesiz, bu transferin arkasındaki hikaye iyi 
analiz edildiğinde görüleceği üzere, sportif 
bir aktiviteden ziyade, daha makro ve siyasi 
nedenler sonucu alınmış bir aksiyon olduğu 
açık.

Aynı şekilde geçtiğimiz sezon, Real 
Madrid’ten €100 Milyon bonservis bedeli 
ile Juventus’a transfer olan Cristiano Ro-

naldo da UEFA FFP kriterlerine çok paralel 
bir operasyon değildi. Öyle ki, Juventus’un 

bilançosuna bakıldığı zaman, Cristiano Ro-

naldo transferinden sonra, Nakit ve Nakit 
Benzeri kalemi €100 Milyon kadar gerile-

me gösteriyor. Çünkü Real Madrid ile ya-

pılan anlaşmaya göre, bonservis ücreti tek 
taksitte nakit olarak ödenmek üzerineydi.

Peki tüm bu gelişmeler ve yapıların Fikri 
Mülkiyet ile ne gibi bir ilişkisi olabilir?

Bu raporun asıl üzerinde durmak istediği 
bölüm, futbol endüstrisindeki operasyonel 
aksiyonların, doğrudan finansal pozisyonlar 
ile ve dolaylı olarak da marka değeri alanı-
na dokunduğu üzerine. Bu sebeptendir ki, 
kulüpler marka değerlerine oldukça önem 
vermeye başladılar. Çünkü, marka değeri 
ile kulüp gelirlerinin istatistiki bir ilişkisi 
göz önüne alındığında, kulüpler marka de-

ğerlerini nasıl optimize edebilirler ve bunun 
sonucunda ne gibi avantajlar sağlayabilirler 
gibi konular bu raporda ele alınarak, özel-
likle Türk futbol kulüplerine fayda sağlama-

yı amaç edindi.
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Özellikle Şirket Evlilikleri ve Satın Al-
ma’larında kullanılan Marka Değerleme 
yöntemi, markanın operasyonel performan-

sına paralel, Fikri Mülkiyet alanına dokun-

ması ile oluşan bir finansal değer olarak kar-
şımıza çıkıyor. Aynı şekilde, bu saklı değer, 
futbol kulüplerinde de aynı oranda önemini 
korumaktadır. Çünkü, futbol kulüplerinin 
gelir kalemlerine bakıldığı zaman görüle-

ceği üzere, sponsorluk, ticari anlaşmalar ve 
yayın hakları gibi gelirler, kulübün marka 
değeri üzerinden ilerleyen, gelişen ve aynı 
oranda kulüp finansallarına etki eden nakit 
akışları. Raporun başından itibaren incele-

diğimiz Avrupa’nın en büyük 5 liginin ge-

lir dağılımına bakacak olursa eğer, bu gibi 
gelir kalemlerinin aldığı payın en yüksek 

değere sahip olduğu görülecek.
Sponsorluk ve yayın hakları gelirlerinin 

liglerin gelirleri içerisindeki payı, tüm 5 lig-

de de en büyük paya sahip. Premier League 
gelirlerinin yüzde 87’si, La Liga’nın yüzde 
81’i, Bundesliga’nın yüzde 65’i, Serie A’nın 
yüzde 90’ı ve son olarak da Ligue 1’in yüz-

de 71’i bu tip marka değerine paralel gelir-
lerden oluşuyor. Ortalama olarak, bu gelir-
lerin nominal değeri ise €2.3 Milyar. Hangi 
sektörde olursa olsun, bir kuruluşun marka-

sının prestiji, bilinilirliği ve güvenilirliği en 
kritik başarı faktörlerinden biri konumunda.

Brand Finance kuruluşunun düzenli ola-

rak yayımladığı ve marka değeri en güçlü 
markaları listelediği Brand Finance Global 
500 listesi, şirketlerin finansmana ulaşımda-

ki ve de özellikle müşteri perspektifindeki 
değeri açısından, oldukça önemli ve kabul 
edilen bir çalışma oluyor. 

Son yıllarda oldukça artan bu gibi ra-

porlar, kuruluşların markalarına verdikleri 
değeri bir kez daha gözden geçirmelerine 
ve özellikle sosyal sorumluluk alanlarında 
daha aktif bir politika izleyerek, markaları-
nın anıldığı platformları doğru seçmelerine 
sebep oluyorlar.

Futbolda da benzer rapor oluşturuluyor 
ve en değerli ile en güçlü futbol kulüpleri 
sıralanıyor. Şüphesiz, sponsorluklar, reklam 
anlaşmaları ve ticari ortaklıklar söz konu-

su olduğunda, bu gibi hayli kabul gören 
çalışmlar oldukça önemli bir veri kaynağı 
pozisyonunda bulunuyor.

Grafikte 2016/17 sezonu için gelirlerin nasıl dağıldığı gösteriliyor.

MARKA DEĞERLEME VE ÖNEMİ
Sponsorluk ve yayın hakları gelirlerinin liglerin gelirleri içerisindeki payı, tüm 5 ligde de 

en büyük paya sahip. Premier League gelirlerinin yüzde 87’si, La Liga’nın yüzde 81’i, 
Bundesliga’nın yüzde 65’i, Serie A’nın yüzde 90’ı ve son olarak da Ligue 1’in yüzde 

71’i bu tip marka değerine paralel gelirlerden oluşuyor. Ortalama olarak, bu gelirlerin 
nominal değeri ise €2.3 Milyar. Hangi sektörde olursa olsun, bir kuruluşun markasının 

prestiji, bilinilirliği ve güvenilirliği en kritik başarı faktörlerinden biri konumunda.
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Yukarıdaki sıralamaya bakıldığında gö-

rüleceği üzere Manchester United her ne 
kadar sportif başarı anlamında rakiplerin-

den geri kalmış olsa da, markasının değeri 
hala yıllardır süren liderliğini koruyor. Eğer 
listenin geri kalanına bakılırsa, görülecektir 
ki, sportif başarılarıyla ön plana çıkan ku-

lüpler değil, logo ve marka prestijleri ile öne 
çıkan kulüpler olduğu anlaşılacak. Çünkü 
bu gibi kulüpler, her ne kadar operasyonel 
anlamda yüksek gelir kalemleri olmasa da, 
tarihlerine bakıldığı zaman, kamuoyu gö-

zünde gayet yüksek seviyede pozitif algıları 
bulunuyor.

Marka Değerleme, şirketler için portföy-

lerinde bulundurdukları markalara bir eko-

nomik değer biçme yöntemi olarak, kuru-

luşların finansal kuruluşlar nezdinde piyasa 
değerini ölçmek açısından ekstra bir değer 
yaratıyor ve buna paralel olarak, finans-

mana ulaşımdaki etkinliği artırıyor. Aynı 
zamanda markanın akredite olmuş profes-

yonel kuruluşlar tarafından değerlenmesi 
sonucunda, şirket operasyonel anlamda 
daha optimal aksiyonlar alabilecek duruma 

erişebiliyor, örneğin fiyatlama, pazarlama 
ve rekabet gücü gibi pazar payını doğrudan 
etkileyecek alanlar.

Öyle ki, marka değerleri sadece kulüp-

lerin isim, logo, amblem, yani markasının 
ekonomik karşılıkları. Kulübün toplam pi-
yasa değeri ile karıştırılmaması gerekir.

Marka Değerleme başlıca olarak şu se-

beplerden yapılır;

  Yapılan yatırımların oluşturduğu
     değeri ölçmede

  Şirket evliliği ve satın alımlarında
  Sponsorluk ve ticari ortaklık

     anlaşmalarında
  Finansmana erişimde

Entelektüel bir varlık anlamında marka 
değeri, günümüz dünyasında gittikçe daha 
da önemi artan ve hatta şirketlerin ellerinde 
bulundurdukları fiziki varlıklardan ekono-

mik anlamda çok daha değerli konumda bu-

lunmaya başlıyorlar. Değerleme yapılırken 
bakılan faktörler ise önceden de belirtildiği 
gibi, operasyonel ve finansal performansın-

dan ziyade, dolaylı olarak yine bu iki başa-

rıya bağlı olan fakat aslında daha çok Fikri 
Mülkiyet alanı içinde bulunan etkenler olu-

yor. Örneğin;

  İsim ve bilinilirlik düzeyi
  Tarihsel geçmişi
  Pazar konumu - gücü
  Reklamlarının içeriği
 Sosyal hassasiyeti

   Güvenilirliği ve doğruluğu
  Kalitesi - prestiji - ünü

Tüm bu faktörlere bakıldığında, neden 
Real Madrid’in, Manchester United’ın, 
PSG’nin ve hatta Türk kulüplerinin, bütçe-

lerinin aslında çok üstünde rakamlara bon-

servis bedeli ödeyerek yıldız isimler trans-

fer ettikleri anlaşılabiliyor. Juventus’un 
Cristiano Ronaldo’yu transfer etmesindeki 
tek sebep sportif  başarı olmayıp, aynı za-

manda kulübün bilinilirliğini, imajını, etki-
leşim ağını da güçlendirmek. Bunlar saye-

sinde de kulübün marka değerinin oldukça 
yükseldiği de görülüyor.

ARAŞTIRMA / KÜRESEL FUTBOL EKONOMİSİ

Kaynak: Brand Finance Football 50 2018.
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Genel olarak Avrupa’daki futbol endüst-
risinden ve marka değerlemenin öneminden 
bahsettikten sonra, benzer ilişkileri de Türk 
futbol kulüpleri için kurabilir, analiz edebi-
lir ve sonunda alınması gereken aksiyon-

ları tespit edebiliriz. Özellikle Beşiktaş’ın 
son yıllarda sağlamış olduğu sportif ve de 
operasyonel başarı, aynı paralellikte kulübe 
ekonomik fayda boyutunda da artı değer 
kattı. Şüphesiz, Beşiktaş’ın finansal anlam-

da pozitif performans sergilemesindeki en 
önemli pay, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 
üstün başarısı ve bunun sonucu olan gelir-
leri. 2017/18 Şampiyonlar Ligi sezonunda 
toplamda €43.7 Milyon kazanç sağlayarak, 
çok önemli bir başarı gösterdi. Ancak, Fik-

ret Orman ve yönetiminin oldukça üzerinde 
durmak istedikleri bir konu ise tam olarak 
bu raporda bahsedilmek istenen mesajı veri-
yor. Asya pazarına açılarak marka bilinilirli-
ğini artırmak ve büyütmek.

Fakat futbol kulüplerinin marka yöneti-
mi konusunda en dikkat ettikleri yada et-
mesi gerekenler ise, sadece sportif başarı 
sonucu kazanılan ekonomik getiriler değil, 
bunların en optimal nasıl harcanacağı (ya-

tırım yapılacağı). Çünkü, birçok kuruluşun 
düzenli olarak hazırlayıp, yayımladığı fut-
bol kulüpleri marka değerleri listesinde, 
son zamanlarda ne Avrupa arenasında ne 
de kendi liglerinde belli bir sportif başarı 

MARKA VE FUTBOL
Avrupa’daki futbol endüstrisinden ve marka değerlemenin 
öneminden bahsettikten sonra, benzer ilişkileri de Türk 
futbol kulüpleri için kurabilir, analiz edebilir ve sonunda 
alınması gereken aksiyonları tespit edebiliriz.
Özellikle Beşiktaş’ın son yıllarda sağlamış olduğu 
sportif ve de operasyonel başarı, aynı paralellikte kulübe 
ekonomik fayda boyutunda da artı değer kattı. 

elde edememiş futbol kulüplerinin olduğu 
görülecek. Bunun asıl sebebi, futbol  ku-

lüplerinin de aynı ticari şirketler gibi (der-
nek statüsünden çıkıp şirketleşen kulüpler 
zaten kâr amacı güden birer ticari kuruluş), 
marka değerlerinin ve şirketin operasyonel 
performansına doğrudan bağlı piyasa değeri 
arasındaki farkı doğru algılayıp, ona göre 
aksiyon almaları gerekliliği. Yabancı kulüp-

lerin yüksek marka değerine sahip olmala-

rındaki en önemli etken; kulüp markasıyla 
eğitim, tekstil, organizasyon gibi bir çok 
çeşitli sektörde faaliyet göstermeleridir. Ti-
cari faaliyet çeşitliliğinin getirdiği finansal 
sonuç, marka değerine yansıyor. Türk futbol 
kulüplerinin marka değerini artırmaları için 
aynı şekilde ticari faaliyet çeşitliğinin artı-
rılması gererekiyor.

FİKRET ORMAN
BJK Başkanı
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Galatasaray’ın Ünal Aysal döneminde 
yapmış olduğu birçok yüksek bütçeli trans-

fer, kulübün sportif başarısını tekrardan sağ-

lamak amacıyla yapıldı. Kulüp Ünal Aysal 
döneminde yaklaşık 150 milyon euro gibi 
bir transfer harcaması (yatırımı) yaptı. Fa-

kat asıl burada Ünal Aysal’ın kulübü profes-

yonel bir şiket gibi gördüğünü de hem ku-

lüp içinde almış olduğu aksiyonlardan hem 
de yapmış olduğu bazı sportif hamlelerden 
anlayabiliyoruz.  Lütfi  Arıboğan’ın  CEO  
olarak  alınması,  dönemin  Inter önce, ku-

lüplerin en önce marka bilinilirliklerini ge-

liştirip, daha geniş taraftar kitlelerine hitap 
edip, ardından buralardan elde edecekleri 
ekonomik kazançlar sayesinde yapılan yatı-
rımlar ile sportif başarı bekleyecekler.

Aynı şekilde, Fenerbahçe de özellikle 
mevcut başkan Ali Koç döneminde kurum-

sallaşma ve marka değeri gibi geleneksel 
olmayan ve sportif alanın dışında kalan 
konulara önem vermeye başladı. Futbol ku-

lüplerindeki markalaşma ve değer arttırıcı 
aksiyonlar sadece sahada görülecek hamle-

ler (transfer, teknolojik stad, reklam anlaş-

maları, vb.) gibi olmayıp, birçoğu da saha 
dışında operasyonel yapı anlamında atılan 
adımlar da olarak kabul edilmeli. Örneğin, 
FB TV’nin yeniden bir oluşum içerisinde 
olması, içeriklerinin  ve yayın kalitesinin 
pozitif yönde değişmesi oldukça önemli 
ve marka değeri ile doğrudan olarak ilişkili 
yatırımlar. Tüm bu sayılan hamleler, doğru 
ve yapılması gerekli, sadece zaman ve sabır 
isteyen yatırımlar olup, bunların birer kulüp 
felsefesi ve politikası olması oldukça önem-

li. Çünkü, artan marka değeri sonucunda, 
kulüpler en nihayetinde bu varlığını gös-

terip, yeni yatırımlar için kaynak aramaya 
çıkacaklar (finansal kuruluşlardan edinilen 
finansman ve/veya sponsorluk anlaşmaları 
gibi) ve bunun için de karşı tarafın görmek 

isteyeceği kalemler finansal ve lig tabloları 
dışında, yönetim yapısı ve kültürü. Çünkü, 
özellikle Avrupa’da kulüpler (arkasında 
sermaye gücü olmayan kulüpler için) bu 
gibi kaynak arayışlarında orta-uzun vadeli 
politikalarını sunarak, bunların karşılığın-

da ortak bir zeminde buluşulduğu takdirde 
kaynağa erişim sağlayabiliyor. Son olarak 
ise, Avrupa’da en önce düzenli katılım ve 
de ardından sportif başarı elde etmeleri için, 
her ülkenin devlet yönetiminin aldıkları ak-

siyonlar ve de bu konuya olan yakınlıkları 
oldukça önemli ve kritik bir konu. Bu se-

bepten aslında bakıldığı zaman, hükümeti-
miz spor ve özellikle futbol alanına oldukça 
ilgi göstermekte olup, kulüplerimizin hem 
finansal hem de sportif anlamda başarı per-
formanslarını yukarı çekebilecek her türlü 
zemini hazırlıyor. Bunlar vergi yapısı olsun, 
liglerin yayın hakları olsun yada altyapı gibi 
yatırımlar olsun, birden fazla kanal yoluyla 
yapılıyor. İşte bu sebepten, futbol kulüpleri-
miz de kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik 
bağlamında, önce sportif, ardından da mar-
ka konularında gerekli bakış açılarına sahip 
olmaya başladıkça hiç şüphesiz Avrupa’da 
düzenli bir başarı trendi yakalamaya başla-

yacak. 
Gün geçtikçe daha da geniş coğrafyalarda 

kullanılmaya başlanan ve özellikle kuruluş-

ların finansal piyasalarla olan operasyo-

nel ilişkilerinde önemli bir faktör olmaya 
başlayan Fikri Mülkiyet Hakları, futbol 
endüstrisi içerisinde de dikkat edilen bir et-
ken. Futbol kulüpleri, marka değerlerini en 
optimal noktaya çekmeye çalışırken, bunu 
hem sportif hem de operasyonel aksiyonlar 
ile almaya çalışıyorlar. Yapılan her bir ham-

le, kamuoyundaki ve/veya reel sektördeki 
o futbol kulübü hakkındaki imaj, prestij ve 
güven faktörlerini etkiliyor, buna göre de 
ileride yapılacak sponsorluk ve/veya ticari 

ortaklık hamleleri tekrardan gözden geçiri-
liyor.

Şüphesiz Avrupa futbol kulüpleri her 
zaman en üst sıralarda kendilerine yer bu-

lurken, Türk futbol kulüpleri ise bazen 
yapılan listelere dahi girmekte zorlanıyor. 
Bunun aslında incelendiğinde birden çok 
sebebi olmasına karşın, en önemlilerinden 
biri, sürdürülebilir yönetim ve operasyonel 
yapı. Çünkü, gerek finansamana erişimde, 
gerek futbol endüstrisindeki karar vericiler 
(UEFA, FIFA, vb.) gibi kuruluşlardaki kre-

dibilite, gerekse de reel sektör gözünde ol-
sun, oturmuş ve çalışan bir düzen sonucun-

da elde edilen sportif ve ekonomik başarı en 
çok tercih edilen yapı.

Fakat, son yıllarda özellikle devlet kay-

nakları kullanılarak yapılan yatırımlar sa-

yesinde, sadece Avrupa değil, dünya futbol 
endüstrisi çok daha başka dinamiklere sahip 
olmaya başladığı görülüyor. Devlet teşvik-

leri, vergi oranlarındaki değişiklikler, devlet 
sermayesinin etkinliği, siyasi sebeplerden 
ötürü alınan aksiyonlar gibi birçok spor dışı 
faktör aslında futbol endüstrisini etkileme-

ye başladı. Bunlar sayesinde aslında dünya 
futbolu, hiç olmadığı kadar yüksek hacimli 
ekonomik boyutlara ulaşmış durumda ve 
bu da doğal olarak kulüplerin marka değer-
lerine doğrudan etki ediyor. Bu sebepten, 
özetlemeye çalışırsak, daha da gelişen ve 
rekabet düzeyi gittikçe zorlaşan futbol en-

düstrisinde var olup, hem sportif hem de 
ekonomik getirileri yukarı çekmek için, ku-

lüpler markalarının verdikleri mesajı, oluş-

turdukları algıyı ve özellikle de marka de-

ğerini koruyup, kulübün sahip olduğu diğer 
tüm varlıklardan ayrı görmemeleri gerekir. 
Bunun sayesinde, kulüpler elde edecekleri 
ekstra değer kazanımıyla, sportif başarıyı 
beraberinde getirecek, ekonomik kaynağa 
da ulaşmada kolaylık kazanacak. E

GS Kulübü, eski Başkan Ünal Aysal döneminde 150 milyon Euro 
transfer harcaması yaptı.

ARAŞTIRMA / KÜRESEL FUTBOL EKONOMİSİ

24 Nisan 2019 itibariyle Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin piyasa değeri 
707.71 milyon TL. Ali Koç döneminde kurumsallaşmaya önem verildi.


