
                  

    

 

 

 



 

04/2018 dönemi başı itibariyle görevi devralan yönetim kurulumuz, ilk günden itibaren hızlı 

bir şekilde, kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan çıkış için çalışmalarına başlamıştır. 

Profesyonel Takımın durumunu da derhal masaya yatıran yönetim kurulumuz, mevcut 

sezonun en iyi yerde bitirilmesi ve Avrupa kupalarına katılımın sağlanması adına gerekli tüm 

girişimleri yapmıştır. Ligi 55 puan alarak 5. Sırada tamamlayan takımımız ne yazık ki Avrupa 

kupalarına katılma hakkını elde edememiştir. Takımın uzun zamandır yapılmayan 

ödemelerinin yapılması, ihtar çeken oyuncuların ödemelerinin yapılarak serbest kalmalarının 

önlenmesi amacıyla çok yoğun bir şekilde kaynak yaratma çalışmaları yapılmış ve bunun 

sonucunda oluşturulan kaynakla oyuncuların birikmiş ödemeleri yapılmış, ihtar çeken 

oyuncuların ödemeleri yapılarak serbest kalmalarının önüne geçilmiş ve takımın moral 

motivasyonu yükseltilmiştir.  

Görevi devir aldığımızda önümüzde bekleyen en önemli sorunlardan birisi de tüm 

kamuoyunun da malumu olan,  Mart/2018 dönemi sonuna kadar ödenmiş ya da sulh yapılmış 

olması gereken fakat hiçbir ödeme ve sulh protokolünün yapılmadığı Lisansa Engel durumda 

olan borçların ödenmesi ve yapılandırılması zorunluluğu olmuştur. Bu konuda da yürütülen 

çok yoğun bir çalışma trafiği sonucu lisansa engel durumda olan borçların tamamı ödenmiş ve 

kulübümüzün lisans almasının önü açılmıştır. 

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorlukları dikkate alan yönetim kurulumuz, yeni sezonla 

ilgili planlamalarına hemen başlamış, sözleşmesi sona eren Rıza Çalımbay ın yerine Sayın Ünal 

Karaman takımın başına getirilmiştir. Sonrasında ise hızlıca takımdan ayrılması gereken ve 

takıma katılması gereken oyuncular konusunda çalışma başlatılmıştır. 

Bu çalışmalar kapsamında; 

Sayın Ünal Karamanla aylık 150 bin TL maaş karşılığında bir yıllık sözleşme yapılmıştır ve 

aşağıdaki tabloda ayrıntıları verilen oyuncu alış ve satışları gerçekleştirilmiştir.  

ALINAN OYUNCULAR 

Futbolcu  Geldiği Kulüp 

Ödenen Bonservis 

veya yetiştirme 

tazminatı   

Menajer/ Menajerlik 

Şirketi 

Menajerlik 

ücreti 



     TOPLAM      9.260.000.-€ 

Fiziki durumlar bakımından son derece kötü durumda olan kulübümüz, kısıtlı ekonomik 

imkanlara rağmen bir çok fiziki alanlarında düzeltilmeye başlanmış ve çok kısa bir zaman 

geçmiş olmasına rağmen ciddi yenilikler yapılarak kulübümüz tesisleri modernize edilmiştir. 

Bu anlamda uzun yıllardır yenileme yapılmamış olan A takım binası baştan sona yenilenerek 

modern bir yapıya kavuşturulmuş ve ilave olarak yapılan odalarla oda kapasitesi 40 a 

yükseltilerek tesisteki konaklama sorunu da ortadan kaldırılmıştır.  

Tesislerimizin hemen yanında bulunan, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

uhdesinde yer alan 4 katlı bir idari bina kiralanarak kulübümüze kazandırılmış, idari ofislerle 

ANTHONY 

NWAKAEME 

HAPOEL 

BEERSHEVA 

1.100.000.-€ Primus Sports 

Consultancy 

125.000.-€ 

BURAK TEMİR GENÇLERBİRLİĞİ  195.000.-TL -  

CALEB EKUBAN  LEEDS UNITED  200.000.-€ Promoesports Italia 225.000.-€ 

SEYEDMAJID 

HOSSEINI   

FC ESTEGHLAL  600.000.-USD Mohsen Ebrahimi 

Aliabad 

45.000.-€ 

VAHİD AMIRI   SERBEST  - Amir Saadati  140.000.-€ 

ZARGO TOURE  FC LORIENT  350.000.-€ - - 

                       TOPLAM       

SATILAN OYUNCULAR  

   2.200.000.-€                                  535.000.-€ 

Futbolcu  Gittiği Kulüp Alınan Bonservis 

ücreti ve Buy-

Out tazminatı 

Menajer/Menajerlik 

Şirketi 

Menajerlik 

ücreti 

FABIAN CASTILLO FC TIJUANA 

XOLOİTZCUİNTLES  

2.650.000.-USD -  

MATUS BERO  B.V. VITESSE 900.000.-€ -  

MUHAMMET BEŞİR SAMSUNSPOR  200.000.-TL+ KDV -  

OKAY YOKUŞLU  CELTA DE VIGO 6.000.000.-€  -  



birlikte yönetim birimleri tamamen bu binaya taşınmıştır. Binanın açılışı da 25.10.2018 

Perşembe günü resmi bir törenle yapılmıştır. Boşaltmış olduğumuz eski idari bina ise A takım 

hoca ve teknik ekibi, izleme komitesi ve medya birimine tahsis edilerek daha verimli bir çalışma 

ortamının oluşması sağlanmıştır. 

Yine bu dönemde yapılan en önemli işlerden bir tanesi de uzun bir zamandır yarım kalan ve 

eleştirilere maruz kaldığımız tüzüğümüzün yenilenerek çağın gereklerini karşılayabilecek bir 

noktaya getirilmesi olmuştur. Bu anlamda tüzük çalışmasında emeği geçen herkese yönetim 

kurulumuz adına teşekkür ederiz. Yaptığımız tüzük kongresi ile yeni tüzüğümüz hayata geçmiş 

oldu.  

Mağazacılık tarafında da ciddi çalışmaları hayata soktuğumuz bu dönemde kulüp tarihimizin 

en yüksek cirosuna ve pek tabi ki en yüksek forma satış adedine ulaşmış durumdayız. Haziran 

–Ekim 5 aylık dönemdeki toplam ciromuz 19,5 milyon TL ye ulaşarak geçen yılın 12 aylık tam 

sezon toplam cirosu olan 20 milyon TL seviyelerine gelmiştir. Forma satış adetimiz ise yine 80 

bin seviyesine ulaşarak daha 5 aylık dönemde geçmiş sezonlardaki en yüksek satış adetini bile 

geride bırakmıştır. Sezon başı koymuş olduğumuz hedefleri gerçekleştirme yüzdemize 

baktığımızda %150 oranına ulaşmış bulunmaktayız.  

Dernek ve bağlı şirketlerimizin hukuksal durum özeti ise aşağıdaki gibidir. 

Yerel Mahkeme Dosyaları    49 adet 
TFF-FIFA-CAS Dosyaları         17 adet 
İcra Dosyaları (Borçlu)           74 adet 
İcra Dosyaları (Alacaklı)         10 adet  
 
Toplam Dosya Sayısı          150 adet   
  

Kulübümüz ve bağlı tüm şirketlerde çalışan dağılımımız aşağıdaki gibidir. 
 

Teknik Kadrolar               103 Kişi 
Mağazacılık                        49 Kişi 
Amatör Branşlar               19 Kişi 
Diğer İdari kadrolar        146 Kişi 
Toplam Çalışan Sayısı     317 Kişi 
 

 

 



 

Dernek ve bağlı şirketlerimizin 31.10.2018 tarihi itibariyle konsolide bilanço kalemleri ve net 

borç durumu şu şekildedir: 

Dönen Varlıklar    : 258.681.573.-TL      Kısa Vadeli Borçlar   :      659.498.121.-TL 
Duran Varlıklar    : 143.846.227.-TL    Uzun Vadeli Borçlar :      586.882.258.-TL 
        Özkaynaklar               : (-) 843.852.579.-TL 
 
Aktifler Toplamı : 402.527.800.-TL    Pasifler Toplamı       :      402.527.800.-TL 
 

Bu sonuçlar ışığında 31.10.2018 tarihi itibariyle kulübümüzün konsolide net borcu 

987.698.806.-TL dir.  

Yukarıda açıklamış olduğumuz bilgiler özet olup, detaylı olarak hazırladığımız faaliyet 

raporumuz kongre günü katılımcılara sunulacaktır.  

 

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. 


