
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

OLAGANSEÇ~LİGENELKURULU 

25-26 HAZİRAN 2015/03 TEMMUZ 2015 

SUNUCU- Sayın Onursal Başkanım, Sayın Federasyon Başkanım, sayın 
kulüp başkanlarımız, sayın protokol üyeleri, sayın delegelerimiz ve sayın basın 
mensupları; 

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'na hoş 

geldiniz. 

(ALKIŞLAR) 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun statüsünün 24/1 maddesi uyarınca Genel 
Kurulu oluşturan 297 delegeden 226'nın hazır bulunduğu tespit edilmiş olunup 
ve Genel Kurul toplantısı yeter sayısı sağlanmıştır. Hepimize hayırlı olması 
temennisiyle Olağan Seçimli Genel Kurul'un toplantısını açıyorum. 

Şimdi gündeme uygun olarak Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 
23/1 maddesinin (b) bendi ile Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul İç 
Tüzüğünün 8 'nci maddesi gereğince ı başkan, ı başkan yardımcısı ve 2 üyeden 
oluşan Divan Kurulunu oluşturacağız. 

Önerge varsa lütfen önergeyi alalım. 

Evet, 2 tane önergemiz var. ı 'nci önerge ıs7 imzalı. Divan Başkanlığına 
Mehmet Baykan, Başkan Vekili Mesut Hoşcan, 2 üyenin; Hüseyin Eryüksel ve 
Dr. Çağatay Kalkan cı. 

ı tane önergemiz var. Okuduğum, sunduğum önergeyi; 

Kabul Edenler? .. Kabul Etmeyenler? .. 

Evet, önerge Kabul Edilmiştir. Böylece Divan Başkanlığına Mehmet 
Baykan, Başkan Yardımcılığına Mesut Hoşcan. Divan üyeliklerine Hüseyin 
Eryüksel ile Çağatay Kalkancı seçilmişlerdir. 

(ALKIŞLAR) 

Sayın Divan'ı kürsüye davet edelim. 

Genel Kurul 'un Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla 
efendim. 

(ALKIŞLAR) 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Efendim ben öncelikle 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 
aziz şehitlerimiz, Türk sporuna ve futboluna hizmet etmiş ebediyete intikal 
etmiş kişiler için spor adamları, futbol amlarımn huzurunda sizleri bir 
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dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet 
ediyorum. 

(SA YGI DURUŞU) 

(İSTİKLAL MARŞI) 

Sayın Genel Kurul, Sayın Önceki Federasyon Başkanlarımız Kemal 
Ulusu, Özkan Olcay, Abdullah Kiğılı, Haluk Ulusoy, Levent Bıçakçı, Mahmut 
Özgener, Mehmet Ali Aydınlar, Hüsnü Güreli beyefendiler başta olmak üzere, 
çok değerli Onursal Başkanımız Şenes Erzik bey, sayın milletvekillerimiz, çok 
kıymetli kulüp başkanlarımız, Süper Lig, PTT 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig 
kulüplerimizin değerli yöneticileri delegeleri, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 
Konfederasyonu Genel Başkanı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel 
Başkanı, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanı, 
Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu'nun değerli kurulları, 
basınımızın güzide mensupları; 

Genel Kurul, bizleri Divan olarak görevlendirmiş bulunuyor, şahsım ve 
arkadaşlarım adına gösterilen bu itibara teşekkür ediyor, tüm salonu saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

(ALKIŞLAR) 

Değerli dostlar; 

Birçok Genel Kurul yaşamış, şahitlik etmiş, amatör yöneticilikten 
başlayarak sporun, futbolun birçok alanında yöneticilikler yapmış bir spor adamı 
olarak bu Genel Kurul'u, bu Genel Kurul'daki Divan Başkanlığını yöneticilik 
hayatımızın önemli bir noktası olarak görüyoruz. Çünkü futbolun hangi 
alanında, hangi noktasında ne görev yaparsanız yapın mutlaka ve mutlaka 
karşılığım manen-madden bir beklenti zaten hiçbirimizde mümkün değil

alırsımz. Futbol vefalıdır. Bazen 90+ 3 de yediğiniz gol ün karşılığım birkaç 
kritik maç sonra 90+4 de size geriye verir. 

Kaybettiğiniz bir şampiyonluğu bazen içinizin acıdığı, hiç de hak 
etmediğiniz kaybettiğiniz bir şampiyonluğu birkaç yıl sonra geri almak mümkün 
olur. 

Ligden düşersiniz, ligden çıkarsımz, yeter ki iyi niyetli olun. Yeter ki iyi 
niyetirrizi muhafaza edin, yeter ki iyi niyetle hareket edin. 

Bizler Divan olarak bugün bu Genel Kurul'u Türkiye Futbol Federasyonu 
kanunu Genel Kurul İçtüzüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsü 
hükümleri ışığında; ayrıca yetmeyen, açık kalan, boşluk bulunan alanlarda 
Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla yönetmeye çalışacağız. 
Tarafsızlık fair play ve Genel Kurul salonunun insicamı vazgeçilmez üç ilkemiz 
olacak. Hep birlikte bu güzel günü, bu güzel Genel Kurul 'u, Türk futbolunun 



bayramını kutlamak ve sonuçlandırmak hepimizin görevidir. Bunu başaracağız, 
bunu gerçekleştireceğiz, bundan önce olduğu gibi. 

Gündeme geçmeden önce ben sizlere Divan Kurulu'nda birlikte görev 
yapacağımız arkadaşlarımızı kısaca tanıtmak istiyorum. Mutlaka tanıyorsunuz, 
tanışıyorsunuz ama Anadolu kulüplerinden, İstanbul'dan, Trakya'dan yeni gelen 
delege arkadaşlarımız var onların da tanıması açısından. 

Divan Başkan yardımcılığımızı kuruluşunun 50. Yılını kutlayan efsane 
ESES Eskişehir Spor Kulübü 'n ün şimdiki başkanı ve daha önce de başkanlık ve 
yöneticilik görevlerini yürütmüş olan Mesut Bey yürütecekler. 

(AŞLKIŞLAR) 

Divan üyeliklerini benim hatırladığım ilçeyken Kırıkkale'nin ı. Lig veya 
şimdiki Süper Lig de oynamasından sonra 4 yıldır Süper Lig'i omuzlayan, 
taşıyan bir ilçeınİzin kulüp başkanı ve Lig' e Akhisar Sporu taşıyan, bu başarıyı 
omuziayan Sayın Hüseyin Başkan yürütecekler. 

(ALKIŞLAR) 

Ve diğer bir Divan üyemiz sevgili Doktor Çağatay Kalkancı kardeşim. 
İstanbul Başakşehir Spor Kulübü'nü Süper Lig'e taşıyan ve Süper Lig de ilk 
yılında Avrupa Kupaları ile tanışan yönetimin Başkan Vekili. O da Divan üyesi 
olarak bizimle birlikte olacaklar. 

(ALKIŞLAR) 

Değerli Genel Kurul; 

Gündem maddelerimizin ı ,2 ve 3 'ncü maddeleri tamamlanmış bulunuyor. 
Bu maddelerimiz toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti, toplantının açılışı, 

Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşumu ve nihayet bizim Divan'a 
oturduktan sonra İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile gerçekleşmiş bulunuyor. 

Şimdi ben Genel Kurul'a soruyorum; 

Gündeme ilave etmek istediğiniz bir husus var mı? Bunun şartı şudur; 
Delegeterin 115 çoğunluğunun Divan'a ileteceği teklif oylanarak kabul görür ise 
en son madde olarak kapanıştan önceki son madde olarak görüşülecektir. 

Böyle bir teklifvar mı? 

Evei, Mesut Bey okuyor. 

DİV AN BAŞKAN VEKiLi MESUT HOŞCAN- Divan Kurulu'muza 
gelen teklifler var. Profesyonel Futbolcular Derneği adına Başkan Hakan Ünsal 
görüş ve önerilerini sunmak istiyor, gereğini arz ediyor. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Faaliyet Raporunun 
görüşülmesi sırasında Hakan Bey' i kürsüye alabiliriz. 

DİV AN BAŞKAN VEKiLi MESUT HOŞCAN-
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Sonra 15 imzalı bir dilekçe var; 

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Türkiye 
Futbol Federasyonu Genel Kurul İç Tüzüğünün 14'ncü maddesi gereğince 
gündemin her maddesinin görüşülmesinin 2 konuşmacı ile sınırlandırılmasını 
aşağıda imzası olan bizler öneriyoruz diyorlar, 15 üyenin önerisi var. 

İsimleri okumamıza gerek var mı? 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Bu öneriyi gündeme alamayız 
çünkü iç tüzüğümüz gereği en az 3 konuşmacı konuştuktan sonra 3 konuşmacı 
olur ise konuşmacı sınırlaması yapmak durumundayız. Dolayısıyla bu öneri iç 
tüzüğe uygun olmadığı için reddediyoruz. Oylamaya gerek yok içtüzüğe aykırı. 

DİV AN BAŞKAN VEKİLİ MESUT HOŞCAN- Yine gelen bir 
dilekçemiz var; 

25 Haziran 2015 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli 
Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul İç Tüzüğünün 
12'nci maddesi gereğince gündemin her maddesinin tartışılması sırasında 

delegelerin yapacağı konuşmaların süresinin 3 dakika ile sınırlandırılmasını 
aşağıda imzası olan bizler öneriyoruz diyorlar, yine 15 imzalı bir dilekçemiz var. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Efendim bu son öneriyi 
maddenin görüşülmesi sırasında değerlendireceğiz. Bu öneri geçerlidir, iç 
tüzüğe uygundur. Başka öneriler de gelirse birleştiririz. 

DİV AN BAŞKAN VEKİLİ MESUT HOŞCAN- Yine bir dilekçemiz var; 

25 Haziran 2015 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli 
Genel Kurulu'nda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Genel Kurul İç 
Tüzüğü uyarınca 15 gün önceden gönderilen tüm raporların incelenmesi 
delegeler tarafından yapıldığından gündemde Denetleme Kurulu Raporunun 
sonuç kısmı dışında okunınası gereken tüm raporların okunmuş sayılarak 

okunmadan görüşülmesine geçilmesine aşağıda imzası olan bizler öneriyoruz 
diye bir talepleri var, 15 imzalı. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Yine bunu da raporlar kısmına 
geçtiğimiz zaman değerlendirmeye alacağız. 

DİV AN BAŞKAN VEKİLİ MESUT HOŞCAN- 25 Haziran 20 I 5 tarihli 
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu Divan Başkanlığına; 

Konu: Üyelik aidatının iptal tespiti, bu da bir soru. 

Bwıun haricinde başka şuan bir önerimiz yok. 

Bir önerimiz de dilekçe temennilerde olacak herhalde. 

DiVAN BAŞKANI MEHMET BAYKAN- Evet, gündeme bir madde 
edilmesine ilişkin gelmiş bir teklif var, geçerli imza sayısına sahip. 



DİV AN BAŞKAN VEKİLİ MESUT HOŞCAN- 25 Haziran 2015 tarihli 
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Türk Futbol 
Federasyonu statüsünün 33 'ncü ve değişikliğinin gündeme eklenmesi ve Genel 
Kurolla görüşülmesinin sağlanmasını aşağıda imzası bulunan bizler öneriyoruz. 

Mevcut düzenlemeyi okuyorum. 

Madde 33- Yönetim Kurulu'nun oluşumu. 

29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararıyla değişik Yönetim Kurulu ilk 
toplantısına görev süreleri kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere kendi 
üyeleri arasından ı 'nci ve 2'nci başkan vekillerini seçer. ı 'nci veya 2'nci başkan 
vekilinin boşalması halinde boşalan başkan vekilliğine 1 ay içinde yeni bir 
başkan vekili seçilir. 

Madde 33 'ün değişiklik önerisini okuyorum; 

29.06.201 I tarihli Genel Kurul kararı ile değişik Yönetim Kurulu ilk 
toplantısında görev süreleri kendi görev süresi ile sımrlı olmak üzere kendi 
üyeleri arasından başkan vekillerini seçer. Başkan vekilliğinin boşalması halinde 
boşalan başkan vekilliğine ı ay içinde yeni bir başkan vekili seçilir. 

Madde 35: Yönetim Kurulu'nun yetkileri olarak, 

Değişikliği okuyoruın; 

Başkan vekilierini belirlemek olarak alınmıştır. Madde 35'in daha evvelki 
1 'nci ve 2'nci başkan vekilierini beiirlemek vardı, bu da değişikliği başkan 
vekilierini belirlemek olarak değiştirilmiştir. 

Bununla ilgili 66 kişinin imzası olan bir önerge var. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Evet, 60 imza gerekiyordu, 
gündeme alın gündemin son maddesi olarak görüşebilmemiz için. Yeterli 
imzaya sahiptir. 

Şimdi ben gündeme Sayın Divan Başkan Vekilimizin okuduğu değişiklik 
önerisini almamızı Oylarınıza sunuyorum. 

Kabul Edenler? .. Kabul Etmeyenler? .. 

Oybirliği ile Kabul Edilmiştir. 

Gündemin 27'nci maddesi ana statü değişikliği, 28 'nci maddesi kapanış 
olmuştur. 

Değerli delegeler; 

Türkiye Futbol Federasyonu delege olarak bildirilen isimlere çağnlarını 
gönderdikten sonra gerek delege değişikliğinden dolayı gerek başkanlık 

görevinin sona ermesinden dolayı gerekse yeni delege bildiriminden dolayı 
delegelerimizde değişiklikler olmuştur. Bunun usulü ve bugüne kadarki 



uygulamaınız Genel Kurulun onayını almaktı. Ben Çağatay kardeşimden bu 
değişiklikleri okumasını istirhaın ediyorum . . 

Aydın ilave edildi mi Çağatay Bey? 

DiVAN ÜYESi ÇAGATAY KALKANCI-Yok herhangi bir şey gelmedi 
onunla ilgili. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Aydın 1923 delegemiz, yeni 
delegemiz katıldılar mı? 

Peki, okuyalım, olanları okuyalım biz. 

Buyurun. 

DİV AN ÜYESi ÇAGATA Y KALKANCI- Osmanlıspor delegesi; Cenk 
Karayel yerine Süha Atay' ı. 

Eskişehirspor delegesi; Ali Emre Sarar yerine Serkan Gülel'i. 

Galatasaray AŞ. delegesi; Ahmet Nasuhi Sezgin yerine Can 
Çobanoğlu 'nun. 

Gaziantepspor delegeleri; Abdullah Devrim Sever, Mehmet Maruf 
Y eşilmen, Saliha Kübra Kabaali, Bülent Konca, Mustafa Kızıl, Mehmet İhsan 
Güney'i. 

Kayserispor delegeleri; Bülent İnciroğlu yerine Yücel Şahin. Hacıömer 
Okutucu yerine Mehmet Delikan. Halil Büyüknalbant yerine Doğan Kavuş. 
Ersin Kıranatlıoğlu yerine Ali Üstünel. Mustafa Ustaoğlu yerine Rıfat Pehlivan. 
Tahir Keskinkılıç yerine Ahmet Yıldız'ın. 

Rizespor AŞ delegesi; Ekrem Cengiz yerine Mehmet Erdoğan'ın. 

Adanademirspor delegeleri; Selahattin Aydoğdu yerine Sedat Sözlü. 
Muzaffer Emin Yumuşak yerine Selahattin Aydoğdu'nun. 

Kardemir Karabükspor delegeleri; Mustafa Yolbulan yerine Hakan 
Yılmaz ve Hakan Yılmaz yerine Hikmet Feridun Tankut'un. 

Bandırmaspor delegesi; Mehmet Kılkışlı yerine Erhan Elmastaş'ın. 

Fethiyespor delegesi; İsmail Öztürk yerine Arif Okan Uysal 'ın. 

Adiiyespor delegesi; Hakan Yüksel yerine Vedat Koçyiğit'in. 

Darıca Gençlerbirliğispor delegesi; Özcan Dal yerine Abdülmuttalip 
Örs'ün. 

Dersimspor delegesi; Erdal Güntaş yerine Hıdır Nergizhan'ın. 

Erzincan Refahiyespor delegesi; İlhan Mızrak yerıne Gürsel 
Sarımaden'in. 

Gümüşhanespor delegesi; İdris Sümen yerine Kaya Büyükbayraktar'ın. 



Payas Belediyespor delegesi; Mehmet Ay yerine Gökhan Akel'in. 

Sandıklıspor delegesi; Hasan Tek'in yerine Mustafa Baştuğ'un. 

Turgutluspor delegesi; Mustafa Kocatürk yerine Hakan Sezer'in. 

DİV AN BAŞKANI MEHJ\.1ET BA YKAN- Evet, Divan üyeınİzin 
okuduğu bu delege değişikliklerini Genel Kurulun Oylarına sunuyorum. 

Kabul Edenler? .. Kabul Etmeyenler? .. 

Kabul Edilmiştir, herhangi bir itiraz göremiyorum. 

Şimdi yeni delege olup da salonda bulunmayan hazirun cetvelinde ismi 
bulunmadığı için salonda bulunmayan arkadaşlanmızı salona davet ediyorum. 

Mevcut delegeli gerek görev değişikliğinden gerekse delege 
değişikliğinden eğer değişmiş olup salonda bulunan var ise mümkünse salon 
dışına davet ediyorum. Eğer mümkün değilse futbol ailemize hizmeti emeği 
geçmiş dostlanmızı salonda herhangi bir oylamaya ve görüşmeye katılmadan, 
herhangi bir konuda görüş belirtıneden Genel Kurulumuzu izlemeye davet 
ediyorum. Teşekkür ediyorum. 

Hazirun cetvelinin sayın yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 
değerli bürokratları bu haliyle düzenlenmesini sizlerden talep ve rica ediyorum. 

Şimdi delege yapımızın yeni haliyle ve gündeme ilave edilmiş 
maddemizle birlikte sizlere daha önce gönderilmiş Genel Kurul yapımızı, Genel 
Kurul gündemimizi Kabulü için Oylarınıza sunuyorum. 

Kabul Edenler? .. Kabul Etmeyenler? .. 

Teşekkür ederim, Kabul Edilmiştir. 

5 'nci maddeınİzin son fıkrası olarak Genel Kurul Başkanlık Divanına 
toplantı tutanaklanna imza yetkisi verilmesini Oylarımza sunuyorum. 

Kabul Edenler? .. Kabul Etmeyenler? .. 

Kabul Edilmiştir. 

Değerli Genel Kurul; 

Gündemimizin 6 'ncı maddesi; Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme 
Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi. 

Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu İç Tüzüğü uyarınca, ana statüsü 
uyarınca şu ana statünün 38/2 maddesi uyarınca başkan adaylan Genel Kurul 
toplantısında delegelerin l/5'inin yazılı teklifi Genel Kurul, Divan Kuruluna 
sunmak zorundadır. Ancak, her delegenin 1 başkan adayı gösterme hakkı vardır 
maddesi uyarınca. 

Teklifleri ve adaylık başvurularını Divan'a almak istiyorum. 



Bu başvurular yapılırken Türkiye Futbol Federasyonu'na başkanlık 

başvurusu yapıp sonuç itibariyle bugüne kadar gelen ama adaylık müracaatı 
yapmayacak arkadaşlarımızı ya da evrak eksikliği bulunan arkadaşlarımızı 
evraklartın sonra tamamlamak, adaylık müracaatı yapmayacak arkadaşlarımızin 
salondaki durumunu biraz sonra değerlendirmek üzere gelen teklifleri 
değerlendireceğiz. 

DİV AN BAŞKAN VEKİLİ MESUT HOŞCAN- 25 Haziran tarihli 
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu başkan adayları ve 
eksik bilgi ve belgeleri aktarıyorum. 

Yıldırım Demirören bilgi ve belgeler tamdır. Bülent Gürkut vergi dairesi 
borçsuzluk yazısı eksik. Ayhan Sağaltıcı vergi dairesi borçsuzluk yazısı eksik. 
Ümit Sarıkaya bilgi ve belgeler tamdır. Haluk Ulusoy bilgi ve belgeler tamdır. 
Duygun Y arsuvat SGK borçsuzluk yazısı eksik, diğer belgeler suret olarak 
gönderilmiştir. Adil Yazı cı oğlu bilgi ve belgeler tamdır. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Bilgi ve belge eksikliği 
okunan aday adaylarından tamamlayan var mı? Arkadaşlar lütfen alın 
beyefendilerden eksikleri. 

Evet, adaylık başvurusu bekliyorum. Efendim adaylık başvurusu 

yapmanız için en az 115 delegenin imzasını almış olmanız gerekiyor. 

Değerli Genel Kurul; 

Şuanda Divan'ımıza 240 imzalı Sayın Yıldırım Demirören'i teklif eden 
adaylık dosyası ve Sayın Mustafa Yazı cı tarafından yeterli sayıya matuf olduğu 
ifade edilen yeterli sayıya ulaştığı ifade edilen Sayın Haluk Ulusoy'un adaylık 
yazısı ulaşmış bulunuyor. 

Şöyle bir yöntem izleyeceğiz; ben her iki aday adayından da şuan 
itibariyle birer temsileiyi Divan'a istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada bir masa oluşturalım lütfen, o masanın üstünde 
yapacağımız işlem, -Mustafa Bey buyurun davet edeceğim ben sizi-

MUSTAFA YAZlCI- Yok, delegelerden birtanesi yardımcı olacak. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Evet, bekliyoruz. Divan ile 
birlikte adaylarımızın birer temsilcileriyle birlikte gelen imzaları kontrol 
edeceğiz, uyguniuğuna bakacağız. Mükerrer var mı onu kontrol edeceğiz ve 
sonrasında sonucu açıklayacağız. 

Bu arada her iki adayın Yönetim Kurulu listeleri, Denetleme Kurulu 
listeleri Divan'ımıza ulaşmış bulunmaktadır. 

Belgelerinizi inceliyoruz, şuan vergi dairesi borçsuzluk yazısı burada 
bulunmuyor. 

KA TILIMCI- .. . 



DİV AN BAŞKANI :MEIDv.tET BA YK.AN- Arkadaşlanmız yeniden 
inceliyorlar ama şuana kadar yapılan incelemede vergi dairesi yazınız haricinde 
hepsi tam arkadaşım. 

Adayımızın bu eksik belgesiyle ilgili size teslim edilenleri bir kontrol eder 
mısınız. 

DİV AN BAŞKAN VEKiLi :MESUT HOŞCAN- Sayın Genel Kurul 
delegeleri oy sayımı tamamlanana kadar 20 dakika kadar ara verilecektir. 

DiVAN BAŞKANI MEHMET BAYKAN- Sayın Genel Kurul 
toplanıyoruz efendim. 

Sayın Genel Kurul; 

Sayın Yıldırım Demirören ve Sayın Haluk Ulusoy'a ait başkan adaylığı 
teklif imzaları tarafların birer davet etmiştik ama ikişer hatta zaman zaman üçe 
de çıktı arkadaşlarımız, Divan'la birlikte ineeledik Ortaya çıkan sonuç; Yıldınm 
Demirören 240 imza teklifi, Haluk Ulusoy 65 imza teklifi. Mükerrer iki tarafa da 
imza sayısı 26. 

Dolayısıyla Sayın Yıldırım Demirören 214 imza teklifi getirmiş 
bulunuyor. Sayın Haluk Ulusoy 39 imza teklifi getirmiş bulunuyor. 

Mükerrer imzaların içerisinde 'ben daha önce verdiğim imzaını kendi 
iradem içerisinde geri çekiyorum' yazılı metinler de var. Şimdi bununla ilgili 
Divan olarak teklif edileceğimizi öğrendiğimizde yaptığımız bir çalışmamız var, 
böyle bir durumla karşılaşırsak ne olurdu diye. 

Ben Mesut Bey'den Anayasa Mahkemesi'nin bu konuya ilişkin örnek 
teşkil edebilecek hani dedim ya Divan'ın başlangıcında Genel Kurulu Türkiye 
Futbol Federasyonu Kanunu, Ana Statü, Genel Kurul İç Tüzüğü, Danıştay, 
Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla boşlukta kalan yerlerde 
yöneteceğimizi ifade etmiştim. 

Anayasa Mahkemesi kararını Mesut Bey okuyacaklar. Herhangi bir i tiraza 
mahal vermemek için okutmak istiyorum. 

Buyurun Sayın başkan vekilim. 

DİV AN BAŞKAN VEKİLİ MESUT HOŞCAN- Anayasa Mahkemesi 'nin 
25.07.2005 tarihli ve 2004/2 esas, 2005/4 karar sayılı kararı; 

Ancak 1/5 oranına ulaşan delegenin süresi içinde yaptığı ve herhangi bir 
kabule bağlı olmayan toplu karar biçimindeki irade beyanıyla oluşan olağanüstü 
kongre çağrısı hukuki sonuç doğrucu olup, bu sonuç hem kendilerini hem de 
parti yönetimini bağlayıcı niteliktedir. 

Bir başka ifadeyle; belirlenen sürede oluşan işlem yenilik doğrucu 
olduğundan sonraki vazgeçmeterin hukuken geçerli olduğu kabul edilemez. Bu 
nedenle belirli süreden sonra gerçekleşen vazgeçmelerle 115 oranın altına 



düşürülmesi halinde toplu karar biçimindeki sonucun önceden doğmuş olması 
ve bağlayıcı olan özelliği nedeniyle parti yönetiminin, Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırması gerekir. 

Aynı şekilde Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'nin 26 Ocak 1988 tarihli 
1988/461 karar sayılı Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin ll Haziran 1979 tarihli 
1979/4573 esas, 1979/4781 karar sayılı kararları da aynı doğrultudadır. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Evet, teşekkür ediyorum. 

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsünün 38/2 maddesi, ayrıca 
başkan adayları Genel Kurul toplantısında delegelerin 115 'inin yazılı teklifini de 
Genel Kurul, Divan Kurulu'na sunmak zorundadır. Ancak, her delegenin bir 
başkan adayı gösterme hakkı vardır ifadesini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ben 
imza beyanımı geri çekiyorum dediği takdirde ne olur şekli, statümüzde yoktur, 
dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararına başvurmak zorunda kaldık. 

Bayram kardeşimizin Divan'abize sunduğu üç konuda itiraz var, biz bunu 
Divan olarak değerlendirdik Bu konu Ana statüye uygunluğu, iç tüzük 
uygunluğu, kanun uygunluğu doğrultusunda Divan' ımız tarafından kabul 
edilmedi, mevcut geçerli imzalarla Sayın Yıldırım Demirören Türkiye Futbol 
Federasyonu başkanı adayı olmaya, aday adaylığından aday olmaya hak 
kazanmıştır. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

(ALKIŞLAR) 

Gündemin 7'nci maddesi; başkan sunuşu ve öncesinde sınevızyon 

gösterisi var. Lütfen arkadaşlar buyurun gündemi devam ettiriyoruz. 

(SİNEVİZYON GÖSTERiSi) 

Evet, teşekkür ediyoruz. 

Şimdi itirazı ileten arkadaşım siz Türkiye Futbol Federasyonu Balgat 55. 
Sok. No: 3'e zaten noterden ilitarname göndermişsiniz, bu metni ben de gördüm. 
Size Türkiye Futbol Federasyonu zaten gereken cevabı verecektir. Burada sizin 
sunduğunuz konuların Genel Kurul içeriğini ilgilendiren tarafı yoktur. Lütfen 
Genel Kurulu insicam içerisinde izlemeye devam edin. Devam ettiğiniz takdirde 
bu tür davranışlarınıza, aday oldunuz, Türkiye Futbol Federasyonu ailesine 
katıldınız. Dışarıya çıkartmak, dışarıya almak gibi bir zorunluluğa beni lütfen 
itmeyin, lütfen oturun. Tekrar değerlendireceğim, lütfen oturun. 

Evet, Sayın Başkan buyurun konuşmanızı yapın. 

(ALKIŞLAR) 

YILDIRIM DEMİRÖREN- Sayın MilletvekiHeri, Sayın Onursal 
Başkanım, futbol ailemizin değerli üyeleri; 

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'na hoş 
geldiniz. Hepinizi bir arada görmekten bü~ mutluluk duyuyorum. 



Buradan baktığımda ne kadar büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu 
biliyorum. Aranızda yakın arkadaşlarım var, takım arkadaşlarım var, her an her 
gün gördüğüm üzere Anadolu'ya yaptığım ziyaretlerde bir araya geldiğim 
isimler var. Bundan 3 yıl önce bize destek olan delegelerimiz var. Elbette 
fikirletimize muhalif olanlar da var. Hangi renklere bağlı olursanız olun hangi 
tarafta olursanız olun hepinizin Türk futbolunun iyiliğini düşündüğünü 

biliyorum. Burada bulunmanız bunun en güzel kanıtıdır, bunun için hepinize 
teşekkür ediyorum. 

Tek tek teşekkür edeceğim isimler de var, tabi öncelikle Türk futbolunun 
tarihinde en zor döneminde benimle birlikte yola çıkma cesaretini gösteren 
Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım ilk teşekkürüm tabi ki sizlere. Birlikte 
yönettiğimiz tüm değerler, birlikte aştığımız her zorluk için sizlere teşekkür 
ediyorum. Riva'daki bomboş bir araziyi sadece 15 ayda bir futbol vadisine 
dönüştürürken verdiğiniz emek için, bu tesiste Türk futboluna bir gelecek 
armağan ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa'nın mali açıdan en güçlü 6 
federasyondan biri haline gelmesini sağlayan çalışmalarınız için teşekkür 

ediyorum. Türk futboluna sahip çıkan yarattığımız gelidere katkı sunan yayıncı 
kuruluşlarımız Digitürk, TRT, A Spor'a, başta Spor Toto ve PTT olmak üzere 
tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 

Putbolumuzun geleceği için en büyük önem arz eden mali fair-play 
konusunda gerekli çalışmaları yürüten, kulüplerimize destek veren ekihimize 
teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Federasyonumuzun tüm kurumlarına ve yılda 
90 bin maçın oynarunasını sağlayan profesyonellerimize teşekkür ediyorum. 

Söz ekibimizden açılınışken bizim için çok özel bir insan var ve burada 
anmak istiyorum, çok erken yaşta aramızdan ayrılan baş hukuk müşavirimiz 
sevgili Faruk Baştürk, mekanı cennet olsun, keşke sen de bugün aramızda 
olabilseydin. Futbolumuzda bir devrim olan profesyonel hakemliğin 

gerçekleşmesi için çalışan Merkez Hakem Kurulumuza, eski başkanımız Sayın 
Zekeriya Alp'e, en kritik zamanda hiç düşünmeden görevi kabul eden MHK 
Başkanımız Sayın YusufNamoğlu'na ve MHK üyelerimize teşekkür ediyorum. 

Dünya futbolunun zirvesinde ülkemizi başarıyla temsil eden, hepimize 
benzersiz bir gurur yaşatan Cüneyt Çakır hocamıza ve hakem ekibirnize 
teşekkür ediyorum. 

Futbolumuzun yeniden yapılanması, genç yetenekler ve yeni değerlere 
taşınması için bizimle uzun bir yola çıkan Sayın Fatih Terim'e ve ekibine 
teşekkür ediyorum. 

Futbol lisesi gibi devrim niteiiğinde bir projenin hayata geçmesini 
sağlayan herkese özellikle teşekkür ediyorum. 



Birlikte geçirdiğimiz 3 yıllık süre içinde her zaman iyilikler içinde 
olduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı 'na ve tüm kulüp başkanianınıza teşekkür 
ediyorum. 

Futbola ve kulüplere katkılarından dolayı devlet erkanımıza teşekkür 
ediyorum. 

Değerli Genel Kurul üyeleri; Genel Kurulumuzun Türk futboluna hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. 

(ALKIŞLAR) 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Sayın Başkan teşekkür 
ediyoruz. 

Gündemimizin 8 'nci maddesi; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 
okunması. 

Bu maddeyle ilgili önerileriniz var mı sayın yönetim? 

Evet, Mesut Bey dışarıda, ben okuyorum önergeleri. 

Divan Kurulu Başkanlığına; 

25.06.2015 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel 
Kurulu'nda TFF tarafından Genel Kurul İç Tüzüğü uyarınca 15 gün önceden 
gönderilen tüm raporlann incelemesi delegeler tarafından yapıldığından 

gündemde Denetleme Kurulu Raporunun sonuç kısmı dışında okunınası gereken 
tüm raporların okunmuş sayılarak okunmadan görüşülmesine geçilmesini 
aşağıda imzası olan bizler öneriyoruz. Önergemizim kabulünü talep ederiz, 
saygılarımızla, yeterli imza. 

Evet, bu önerge yani raporların okunmadan görüşütıneye geçilmesini 
yasal sürede sizlere gönderildiği için, elde olan kitapçıklarda olduğu için 
okunmadan görüşmeye geçilmesini Oylarımza sunuyorum. 

Kabul Edenler? .. Kabul Etmeyenler? .. 

Oybirliğiyle Kabul Edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 9'ncu maddemiz; Genel Kurulda, 

-Söz almak isteyen var mı faaliyet raporuyla alakalı?-

Saym Kemal Ulusu, başka? Buyurun efendim başka olmadığına göre 3 'ü 
geçmiş olsaydı sınırlama önergesi gelebilirdi. 

Sayın Ulusu buyurun, başka söz almak isteyen yok, sizi dinleyeceğiz 
efendim. 

KEMAL ULUSU- Türkiye Futbol Federasyonu'nun değerli Yönetim 
Kurulu üyeleri, Sayın Divan, eski Federasyon Başkanlarım, Sayın Onursal 
Başkanım Şenes Erzik Bey ve Türk futbol hayatının değerli temsilcileri, 
medyamızın değerli mensupları hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 
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Biraz evvel Federasyonumuzun faaliyetlerini izledik, yapılanlara teşekkür 
ediyorum, güzel şeyler yapılmış. Fakat orada bir başlıkta bir söz vardı sevgi 
saygı ve dürüstlük diye. İki yıl evvel burada ben bir konuşma yaptım ve o 
konuşma için bütün delege arkadaşlarımı uyardım, dedim ki Türkiye Futbol 
Federasyonu kanununun, ana statüsü hepsinin Genel Kurul üyelerinin yapısının 
değişmesi gerekir, bununla ilgili bir şura yapalım ilerde başımıza işler açılacak 
dedim ama maalesef hiç dinlenmedi, hatta medyada dahi yer almadı. Neticesini 
görüyorsunuz. 

Bu arada Sayın Federasyon B aşkanımızı bazı hususlarda tenkit ettim, 
bana yakışır eski bir Federasyon Başkanına yakışır şekilde, efendice, etik 
değerlere saygı duyarak. Ama ne oldu ki söylediklerimin hepsi doğruydu. Genel 
Kurul yapısı hususunda, diğer kurulların, kararlarının değişik olması yapısında 
tahkim, disiplin, vesaire. Putbolumuzun gidişi hakkında hep doğru şeyler 
söyledim, nitekim yıllar içerisinde bugün Türk futbolunun düştüğü yeri hepimiz 
görüyoruz, Milli Takımımız formada 4'ncü sıraya geldik 1 'den. FİFA'da 57'ci 
sıralardayız. Say say bitmez. Sahalarda seyircimiz yok. Televizyon başında 
seyircimiz yok. Bunları hep söyledim. 

Ben bir ara dışarı çok affedersiniz tuvalete gitmişken Sayın Başkan 
arkarndan çıktı ve o sevgi ve saygıyı hiçe sayarak babası yerinde bir Federasyon 
Başkanına buradan hakaret etti, küçülttü, ezdi. Ki benden sonra benden evvel 
çıkan bazı kişilerin çok ağır hakaretlerine sessiz kaldı. 

Hani derler ya futbolun adaleti yoktur diye, arkadaşlar varmış. Bugün bu 
Genel Kurul olduğu gün ve aynı saatlerde o konuşmamdan bana hakaret edilen 
konuşmalardan sonra açtığım davanın hepsi bugün neticelendi ve Sayın Başkan 
mahkfun oldu. Önce Allah'ıma sonra Türkiye Cumhuriyeti adaletine 
minnettarım. 

Değerli arkadaşlar; 

Her şey güllük gülİstanlık değil, geçen sefer de söyledim Sayın 

Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakana, Meclise, Spor Bakanıma, hatta 
Federasyonumuza söyledim, bir şura toplayalım. 

Burada futbolun çok değerli insanları var, biz ömrümüzün çoğunu futbol 
için çalışıyoruz. Toplanalım bu yapıyı değiştirelim, bu böyle 2 sene sonra, 3 
sene sonra yine burada konuşacağız bu olaylar çıkacak, bizi dinleyin. Bizim 
hiçbir şeyde gözümüz yok, hiçbir şey beklemiyoruz, size faydalı olmak 
istiyoruz. 

Futbol sayesinde hepimiz birer isim olduk, diyetini ödeyelim. Acısını siz 
çekiyorsunuz, üzülüyorsunuz. Bizi dinleyin Genel Kurula sesleniyorum. Buraya 
gelip-gitmeyin, hatta dedim ki 2 gün, 3 gün Genel Kurullar devam etsin. 

Türk futbol un sorunları çok, amatör! erin, !.Lig, 2.Lig, 3 .Lig, herkesin 
sorunu. Arkadaşlar iziiyoruz bütün sene neler oluyor Kulüpler Birliği arasında, 
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Kulüpler üyelerinin birbirleriyle olanları, hepsini izliyoruz, takip ediyoruz. 
Bunların hepsi yok olabilir yeter ki bir araya gelelim, çalışalım düzgün. Bakın 
ne usulsüzlükler çıkıyor. Evet, ne demek yani Federasyon Başkanı adayları 
bugün burada mı belli olur, bir hafta evvel belli olsa bunlar olur mu, olmaz. 
Daha neler var arkadaşlar. Biz dersimize çalışıyoruz bizi dinleyin. Hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

(ALKIŞLAR) 

DİVAN BAŞKANI :MEHMET BAYK.AN- Sayın Hakan Ünsal, bir 
dilekçeniz vardı faaliyet raporunda konuşun demiştik. 

Buyurun. 

HAKAN ÜNSAL- Sayın Milletvekilleri, Sayın Divan Kurul Başkanım, 
Sayın Başkan, değerli başkanlarımız ve delegelerimiz öncelikle bu seçimin Türk 
futbolu adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkana da başarılar 
diliyorum. 

Profesyonel Futbolcular Derneği olarak 14 Mart 2015 tarihinde yapılan 
seçimle Alpay Özalan, Ogün Temizkanoğlu, Tanju Çolak, Bülent Korkmaz, 
Recep Çetin, Tayfur Havutcu, Tolunay Kafkas, Tümer Metin, Soner Tolungüç, 
Ümit Davala gibi futbolurouzun son 20 yılına damga vurmuş isimlerden oluşan 
yönetimimizle biz taşın altına elimizi koymaya karar verdik. Çok büyük bir 
heyecan ve sorumluluk duygusuyla da bu yola çıktık. 

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kulüp ziyaretlerine başlayarak 
öncelikle futbolcu kardeşlerimizi dinlemek ve onlara kendimizi anlatmaya 
çalıştık. Çok iyi de geri dönüşler ve tepkiler aldık. Bununla birlikte 
ziyaretlerimiz sırasında futbolcu kardeşlerimizden dinlediklerimiz bize yol 
haritamızı çıkarmamıza da yardımcı oldu. Bu ziyaretlerle eş zamanlı olarak 
gerek Federasyon gerekse Kulüpler Birliği ile yaptığımız görüşmeler le onların 
da desteğini aldık. 

Sayın Başkan Y ıldınm Demirören ve Kulüpler Birliği Başkanı Sayın 
Göksel Gümüşdağ'a verdikleri destek için bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum. 

Profesyonel Futbolcular Derneği olarak vereceğimiz hizmetler ile 
futbolcunun futbol içerisinde hak ettiği yere gelmesinin aslında Türk futbolunun 
da daha iyi yerlere gelmesi demek olduğunun bilinciyle Federasyon ve Kulüpler 
Birliği bizi bir paydaş olarak kucakladı. Bu birliktelik kısa zamanda çok verimli 
ve çözüm odaklı çalışmalar ile sonuçlar vermeye başladı. Bizler de ilk günden 
itibaren aynı heyecanla yedi gün yirmi dört saat futbolun en önemli aktörü olan 
futbolcu kardeşlerimizi doğru konumlandırmak için ve futbolda hak ettikleri 
yere gelmeleri için çalışıyoruz. 

Profesyonel Futbolcular Derneği olarak futbolcu kardeşlerimizin aktif 

futbol hayatlan srr~: \t~:ki elişlııllerine dea:; aktif 



futbol yaşamları sonrası için de planlama, destek ve eğitim hizmetleri vermeyi 
planlıyoruz. 

Dernek aracılığıyla futbolcuların kendi aralarında yapacakları oylamayla 
yılın enierinin seçileceği ve her sezon başında geleneksel hale gelmesini 
düşündüğümüz, planladığımız bir ödül töreniyle de futbolcu kardeşlerimizi 
onure etmek istiyoruz. 

Bu sene ilkini yapmayı planladığımız gecede hep birlikte futbolcu 
kardeşlerimize hak ettikleri bir gece yaşatabilmek için sizlerin de manevi 
desteğine çok ihtiyacımız var. 

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu ile koordineli yürüttüğümüz 
ve kulüplere faydası olacağını düşündüğümüz sözleşmesi olmayan ya da kulüp 
bulamamış futbolcu kardeşlerimiz için düşündüğümüz sezon başı kamp 
programımız var. Temmuz ayının başında ve sonunda lO'ar günlük yapmayı 
düşündüğümüz bu kamp programı ile kulüplerimiz ihtiyacı olduğunda transfer 
etmek istediği oyuncuyu hazır halde bulmasını sağlamak istiyoruz. Yani bu 
kamp bir taraf itibariyle futbolcuya hizmet ederken aslında kulüplerimize de 
faydası olacak olan bir proje. 

Federasyondan kulüplere kadar futbolun içerisinde yer alan herkesin 
tamamlayıcı bir paydaşı olmayı, yeri geldiğinde de futbolcu kardeşlerimizle 
aranızda bir köprü gererek görebilmeyi istiyoruz. 

Bizler futbolurouzun sorunlarını biliyor ve bu sorunların çözümü için 
sorumluluk alarak katkıda bulunmak istiyoruz. Sizlerin de desteğiyle 
futbolcunun dolayısıyla takımlarımızın ve Türk futbolunun marka değerini 
yukarılara hak ettiği yerlere çekeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, 
sevgi ve saygılarımla. 

(ALKIŞLAR) 

DİV AN BAŞKANI MEHl\1ET BA YKAN- Biz teşekkür ediyoruz. 

Değerli Genel Kurul; 

Şimdi de gündemimizin lO'ncu maddesi 01.06.2014-31.05.2015 dönemi 
gelir -gider tabloları ve bilançosunun okunması, okunmamas ını kararlaştırmıştık. 

Söz almak isteyen var mı, madde üstünde? Olmadığına göre geçiyorum. 

Gündemin ll 'nci maddesi; Genel Kurulda okunan 01 .06.2014-31.05.2015 
dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi. 

Söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre geçiyorum. 

Denetleme Kurulu Raporumuzun onayladığımız şekliyle son sonuç 
bölümünü okumak üzere Denetleme Kurulu üyemiz Sayın Mehmet Ali Kaynar'ı 
kürsüye davet ediyorum. 
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DENETLEME KURULU ÜYESi MEHMET ALİ KA YNAR- Türkiye 
Futbol Federasyonu I Haziran 2014-31 Mayıs 2015 dönemi Denetleme Kurulu 
Raporunun sonuç kısmını okuyorum. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 01.06.2014-31.05.2015 dönemine ait 
yasal defter kayıtlan ve muhasebe işlemlerinin 5894 sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun ile Denetleme Kurulu 
talimatı uyarınca incelenmesi sonucunda; 

a )- Kaynaklara etki, ekonomik ve verimli kullanıldığı, harcamaların 
sportif faaliyetler için yapıldığı, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufları amaç 
ve programlara uygun olduğu 

b)- B ütçede yer alan ve aktarma yapılmasına yasal imkan bulunmayan 
yatınm bütçesiyle milli takımlar prim giderleri bütçe kalemlerinden başka 
fasıllara, başka fasıllardan da adı geçen bütçe kalemlerine aktarma yapılmadığı 

c)- Yasal defter kayıtlanyla mali tabloların ilgili mevzuat ve genel kabul 
görmüş muhasebe ilkelerine uygun olduğu tespit edilmiş olup 01.06.2014-
31.05.2015 dönemine ait gelir-gider tablosu ile 31.05.2015 tarihli bilançonun 
kabulü ile Yönetim Kurulunun ihra edilmesini Genel Kurulun takdir ve 
tespitlerine arz ederiz. Saygılanmızla, teşekkür ediyorum. 

(ALKIŞLAR) 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Teşekkür ediyoruz Mehmet 
Ali Bey. 

Biraz önce sonuç bölümü okunan ve kitapçıklanmızda yer alan Denetleme 
Kurulu Raporunun görüşülmesi maddesi 13 'ncü maddemiz. 

Söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre geçiyorum. 

Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'a 
sunum u; yine bu da 14 'ncü maddemiz ve biraz önce oyladığımız şekliyle 
okumadan geçeceğiz. 

Söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre geçiyorum. 

Efendim şimdi tüm bu raporları Federasyon Başkanı, Federasyon Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu açısından ayrı ayrı ibranıza sunacağım. 

Gündem maddesi 15; TFF Başkanının 01.06.2014-31.05.2015 dönemi ile 
ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası. 

Oylarımza sunuyorum. ihra edenler lütfen işaret buyursunlar. İbra 
Etmeyenler? .. Oybirliği ile Federasyon Başkanımız ihra edilmiştir, hayırlı 
uğurlu olsun. 

(ALKIŞLAR) 



Gündemin 16'ncı maddesi; Yönetim Kurulunun 01.06.2014-31.05.2015 
dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası. 

Yönetim Kurulunu Genel Kurulun ihrasına sunuyorum. 

Kabul Edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul Etmeyenler? .. Teşekkür 
ederim. Yönetim Kurulu da oybirliği ile ihra olmuştur. 

Gündemin 17'nci maddesi; Denetleme Kurulunun 01.06.2014-31.05.2015 
dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası. Oylarımza sunuyorum. 

Kabul Edenler işaret buyursunlar. Kabul Etmeyenler? .. Oybirliği ile İbra 
edilmiştir Denetleme Kurulu da. Teşekkür ediyoruz. 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim, Sayın Denetim hayırlı, uğurlu olsun. 

(ALKIŞLAR) 

Gündemin 18'nci maddesi; 01.06.2015-31.05.2016 dönemi bütçe 
tasarısıyla talimatı ve bütçe uygulama esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya 
reddi hakkında oylama yapılması. 

Yine bu da kitaplarımızda var okunmadan geçeceğimiz maddelerden. 

Görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre Oylarımza sunuyorum. 

Kabul Edenler işaret buyursunlar. Kabul Etmeyenler?.. Teşekkür 

ediyorum. Oybirliği ile Kabul Edilmiştir. 

Gündemin 19'ncu maddesi; gerektiğinde bütçe tasbilıleri yapmak için 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. Bunu Oylarımza sunuyorum. 

Kabul Edenler işaret buyursunlar. Kabul Etmeyenler?.. Teşekkür 
ediyorum. Oybirliği ile Kabul Edilmiştir. 

TFF statüsünün 20'nci madde. Uyuşmazlık çözüm kuruluna ilişkin 
maddelerinin değiştirilmesinin görüşülerek kabulü veya reddi. 

Uyuşmazlık çözüm kurulundaki değişiklikle alakah bilgi verecek miyiz? 
Verildi mi? 

Faruk Bey buyurun, siz vereceksiniz herhalde. Statü değişikliği verildi 
mi? Dağıtıldı mı? 

O zaman siz buyurun bir bilgi verin Yönetim Kurulu sunduğu gündem 
maddesiyle ilgili Genel Kurulu bilgilendirsin. 

Sayın Faruk Öksüz Yönetim Kurulu Üyesi. 

YÖNETİM KURULU ÜYESi FARUK ÖKSÜZ- Uyuşmazlık çözüm 
kuruluyla alakah değişiklik içeren 55'nci maddenin metnini okuyorum. 

Uyuşmazlık çözüm kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulunun belirlediği 5 kişilik Başkanlar Kurulu ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın, 
Profesyonel Futbolcular Derneği 'ni . ve Türkiye Futbol Antrenörleri 
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Derneği'nin bildireceği ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 
kabul edeceği hakemlerden oluşur. Kulüpler Birliği Vakfı, Profesyonel 
Futbolcular Derneği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği en fazla 25'er 
hakem adayı bildirebilir. 

Başkanlar Kurulu TFF Başkanının teklifi ve Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu'nun onayı ile atayacağı 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. 

5 yıllık hukuk mesleki deneyimine sahip olması gerekir. TFF Yönetim 
Kurulu görevi süresi ile sınırlıdır. 

Bu arada Başkanlar Kurulu ve hakemler görevlerinde bağımsızdır, görevli 
olan, futbol oynayan, sağlık ekibinde olan, menajer olan, müsabaka 
organizatörleri, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkan Kurulu üyeliği yapamaz, 
hakem listesinde yer alamaz. 

Görev ve yetkilerine gelince; zorunlu tarafların başvurusu üzerine 
münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar. Yani 
malıkernelerin yetkisi kaldınlmış oluyor. 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu hakem heyetleri tarafından verilen kararlar 
Tahkim Kurulunun ·itiraz edilmemesi veya itiraz üzerine verilen Tahkim 
Kurulunun kararıyla kesinleşir. 

Uyuşmazlıklar tarafların seçeceği veya seçilmiş sayılacağı 2 hakem ile 
Başkanlar Kurulundan 1 Başkandan oluşan hakem heyeti tarafından incelenip 
karara bağlanır, hakem heyeti uyuşmazlıkta haklı olan. tarafın varsa vekili için 
resmi ücret tarifesindeki asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 
uygulanan maktu avukatlık ücreti kadar da vekalet ücretine hükmeder, o da 1500 
Lira, yani dosya başına 1500 Lira. 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun çalışma usul ve esaslarını Yönetim Kurulu 
tarafından verilecek talimatlarla belirlenir. 

Sorusu olan yoksa, teşekkür ediyorum. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Soru sormak isteyen var mı? 
Buyurun sorun. 

FATiH MEHMET CEYHAN- Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda bundan 
sonraki görülecek davalar bugüne kadar şuanda mahkemeden sonra dosyaları 
kapsıyor mu? Yoksa bugünden sonraki ... 

YÖNETİM KURULU ÜYESi FARUK ÖKSÜZ- Bununla alakah 
mahkemeler ve Yargıtay'ın 13 'ncü Hukuk Dairesi'nin görüşünden sonra 
belirlenecek, bu konu onların yetki alanında bir konu. Ama bizim düşüncemiz 
onu kapsarlığını düşünüyoruz biz. 

FATiH MEHMET CEYHAN- Ama o zaman haksız bir şey olur. 



YÖNETİM KURULU ÜYESi FARUK ÖKSÜZ- Biz Futbol Federasyonu 
olarak talimatla düzenlenebilir ama bu, Futbol Federasyon u 'nun talimatı. 
Mahkemeleri bağlayıp bağlamaması Yargıtay 13'ncü Hukuk Dairesi'nin ve 
malıkernelerin görüşü. Bu konuda Federasyon olarak gerekli talimat 
düzenlemesi yapılır. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Başkan bu konu biraz hukuki 
bir konu, Yargıtay'ın vereceği görüşe bağlı. Zaten şuanda statü geçecekse 
geçecek, talimatı sonra çıkacak. Net bir cevap arkadaşlarım Yargıtay' dan görüş 
almadan verebileceklerini ben zannetmiyorum bu konuya. Doğru mu Faruk 
Bey? 

FATiHMEHMET CEYHAN-.. 

D iV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Anladım. Bunu tutanağa 
geçiyoruz, bu talebi tutanağa geçiyoruz. 

YÖNETİM KURULU ÜYESi FARUK ÖKSÜZ- Teşekkür ediyoruz. 

DiVAN BAŞKANI MEHMET BAYKAN-Şimdi bir dakika arkadaşın 
söyledikleri kayda geçti mi acaba, yoksa mikrafonla mı söylemesi lazım? 

Mikrofon verelim, bir tekrar eder misiniz kayda geçmesi açısından. 

FATİH MEHMET CEYHAN- İsmim Fatih Mehmet Ceyhan 
Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı. 

Uyuşmazlık Çözüm Kuruluyla ilgili statü değişikliğindeki talebim bugüne 
kadar Türk mahkemelerinde devam eden dosyaların aynı şekilde devam etmesi, 
Çözüm Kurulundaki değişikliğin bugünden sonraki dosyalarda etkin olması 
noktasında talebim var. Çünkü hukukun kendi doğal manasında felsefesinde 
yeni çıkan bir şeyin hiçbir şey değil çıktığı günden sonraki olayları kapsaması 
lazım. Bu noktada bu talebimin zapta geçmesini rica ediyorum. Teşekkürler. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Teşekkürler. Mikrofonu Şekip 
Bey'e getirelim lütfen. Şekip Bey'in de bir sorusu olacak galiba, dinleyin 
arkadaşlar. 

ŞEKİP MOSTUROGLU- Başkanım öncelikle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
kaldınlırken burada muhalefet eden iki tane delegeden biri ben olarak bugün 3 
yıl sonra aynı noktaya dönmüş olmanızdan dolayı futbol ailesini tebrik 
ediyorum, yani 3 yıl sonra bizim itiraz ettiğimiz noktalara tekrar gelindi. 
Gerçekten büyük bir başarı oldu bu bizim için. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- 4 yıl sonra da olsa. 

ŞEKİP MOSTUROGLU- Tabi yani gecikmedi, 4 yıl değil daha iyi bir 
sürede yaptık bunu. 

Ben itiraz eden arkadaşın itirazına katılıyorum. Benim iki tane daha 
itirazım var. Bir tanesi, bu kararlar esin ve nihai ise yani, Yargı yolu kapalıysa 
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bu HMK'ya aykırı olmayacak mı? Anayasanın ilgili maddesine aykırı 
olmayacak mı? İkincisi de; bu Başkanlar Kuruluna atanacak 5 başkan benim 
duyduğum yani, bize tabi ki statünün metni verilmediği için bilemiyoruz, 5 ayrı 
Daire Başkanı mı olacak? 5 ayrı Daire Başkanı olacaksa burada içtihat birliği 
nasıl sağlanacak? 5 ayrı daireler birbirinden farklı kararlar verirse bunları 
birleştirecek bir başka daire mi olacak? 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Cevap verecek var mı? 

Evet, Faruk Bey. Mikrofon verelim Faruk Bey' e. 

YÖNETİM KURULU ÜYESi FARUK ÖKSÜZ- Bu konuda dosyaları 
eşit sayıda tüm Başkanlar Kurulundaki kişilere eşit sayıda dosya dağıtımı 
yapılacak, numara ve soy ismi sıralamasına göre bir atama yapılarak eşit, yani 
belirli objektif bir sıralama yapılacak ve bununla alakah UÇK'nın eski 
kararlarıyla alakah içtihatlar Kurul Başkanlarına yani Başkanlar Kurulundaki 
üyelere dağıtılacak, bir birliktelik o şekilde sağlanacak. Bu zaten Özel Hukuk 
düzenlemesi, Borçlar Hukuku düzenlemesi olduğu için çok gri konu da yok 
aslında yani, eski kararlar aynen şey. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Şekip Bey yeterli mi? 

ŞEKİP MOSTUROGLU- Bu kararlara karşı Yargı yolu kapalı olacak 
anladığımız kadarıyla. 

YÖNETİM KURULU ÜYESi FARUK ÖKSÜZ- Evet, tahkime 
başvurolabiliyor. 

ŞEKİP MOSTUROOLU- Tahkimin kararlarına karşı bir Yargı yolu yok, 
o HMK'ya ve Anayasaya nasıl uygunluk sağlanacak burada? 

YÖNETİM KURULU ÜYESi FARUK ÖKSÜZ- Başvurulduktan sonra 
tahkimin kararları kesindir diyoruz. 

ŞEKİP MOSTUROGLU- Anayasaya aykırı, HMK'ya da aykırı. 

YÖNETİM KURULU ÜYESi FARUK ÖKSÜZ- Bu tartışma götürür bir 
şey, acaba aykırı mı, değil mi? Ben aykırı olduğunu düşünmüyorum, biz statü 
değişikliğini o şekilde yapıyoruz. 

DiVAN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Şekip Bey eksik kalan 
yerlerini seneye Mali Genel Kurulda düzettiriz inşallah. 

Cengiz Bey buyurun. 

CENGiZ GÜNA YDlN- Cengiz Günaydın Fatih Karagümrükspor Kulübü. 

Sayın Başkanım bu hakem heyetinde alt lig kulüplerini temsilen hiç kimse 
yok. Kulüpler Birliği Vakfı var, Profesyonel Futbolcular Derneği ve TÜF AD 
var. Aslında bu dosyaların büyük bölümü alt ligleri ilgilendiriyor. Ben de bir alt 
lig kulübü olarak hakem heyetinde alt ligler n de hakemierin tayin edilmesini 
rica ediyorum. 



DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Yönetim Kurulunun bu 
konuda diyeceği var mı? Yoksa ben cevap vereceğim. 

Yani Kulüpler Birliği Vakfı, kulüplerin temsilcisi olarak burada görülmüş 
durumda. 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin de bir birlik kurması konusunda 
hareketimiz var, onu biran önce tamamlayıp bir daha sonraki mali genel kurulda 
biz bu olayın içerisinde olursak onun sözünü ben vereyim. Kurula o birliğin de 
temsilci vermesi konusunda gereğini yapalım hep beraber. 

CENGiz GÜNA YDlN- Teşekkür ederiz başkanını. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Evet, Pazarspor Hüseyin 
ağabey. 

HÜSEYiN Y ANGlN- Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi bu madde 
aslında çok önemli bir madde, Anayasanın bir maddesi değişecek burada. 2008 
aklıma geldi, o zaman bu statü de Anayasamızdı. O statü maalesef Genel 
Kurulun bilgisi dışında hazırlanıp tıpkı böyle önümüze oylama için getirilmişti 
ve ondan sonra bir yığın da maddesi değişti, hala eleştirilen maddeleri var. Bu 
da çok önemli bir madde ama anladığım kadarıyla paydaşlarla paylaşmadan 
önümüze gelmiş, arkadaşınun da dediği gibi 2. Lig ve 3. Lig temsilcisi yok. 
Yani, Kulüpler Birliği Vakfı Süper Lig'i temsil ediyor 18 kulübü temsil ediyor, 
alt ligleri değil. Dolayısıyla bence bu maddenin geri çekilmesi lazım. Bir sonraki 
Genel Kurulda paydaşiarla paylaşılır, daha sağlıklı madde olarak önümüze 
gelmesi lazım. Ben kendi şahsım olarak bu konuda hayır oyu kullanacağım. Bu 
bizim menfaatimize olan bir konu da değil. Teşekkür ediyorum. 

YILDIRIM DEMİRÖREN- Değerli Genel Kurul üyeleri; UÇK kararı siz 
kulüplerin teklifi olarak geldi, bizim Federasyonumuz değildi. Onun için karar 
sizin geri çekil dediniz, çekin, çekeriz. Kalsın devam edelim deyin, kalsın. 

Çünkü bizim hedefımiz UÇK'nın geçtikten sonra Süper Lig Vakfı, diğer kulüp 
ailesiyle beraber eksikleri de götürerek bu işi organize ve talimat haline 
getirilmesiydi. Onun için karar sizin, istiyorsanız geri çekelim. Tamam, geri 
çekiyoruz başkanım. 

(ALKIŞLAR) 

DiVAN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Futbol Antrenörleri Demek 
Başkanımız Sayın İsmail Dilber. 

FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEK BAŞKANI İSMAİL DİLBER
Bizim çektiğimiz eziyet var, bu eziyete son verilmesi lazım. Eğer bu karar 201 O 
yılında resmen orada oturan arkadaşımız Levent Bıçakcı doğru oylasaydı zaten 
geçmezdi. Bu iş Türk futboluna büyük bir zarar veriyor, bunun derhal dönmesi 
lazım. Bu da kulüplerimizin, federasyonun gerçek bir kararıdır, oylanınası 

gerekir. Teşekkür ediyorum. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Buyurun. 
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AHMET BALABAN- Saygılar. Bursa Nilüferspor Ahmet Balaban. 

Biz futbolcu yetiştiren bir kulübüz, futbolcu yetiştİnneye çalışıyoruz. 

Geçen sene ben kulübü devraldığım zaman üç tane oyuncum vardı, bu oyuncular 
Bursa' daki ve Türkiye' deki iki üç avukat var bu işi yapan. Çocukları boşa 
düşürdüler, davalarımız 2 seneden beri mahkemelerde sürüyor, futbolcular 
maçlarını oynuyorlar hiçbir bedel alamadık. Çocuklar devam ediyorlar 
oynamaya, zarar ediyoruz bunlardan. 

Futbolcu yetiştirmektense eğer böyle bir kararlar devam ettikçe kiralamak 
yoluna geçeceğiz, altyapıları kapatacağız. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Evet, Yıldırım Bey ne 
diyorsunuz? Başkan nerede? Ben oya sunmak durumundayım bunu. 

Şimdi bu statü değişikliği olduğu için 2/3 onay gerekiyor. Yani, en az 200 
kişinin onaylaması gerekiyor bu değişikliği. 

İsmail Bey buyurun tekrar. 

FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEK BAŞKANI İSMAİL DİLBER
... oylandı. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Nasıl oylandı? 

FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEK BAŞKANI İSMAİL DİLBER
Levent ... 

DiVAN BAŞKANI MEHMET BAYKAN- Levent Bey burada değil, 
2010 yılını ben hatırlıyorum kabul edenler, etmeyenler. 

Ben Genel Kurulun onayına sunuyorum. 

Bu tüzük değişikliğini, ana statü değişikliğini Kabul Edenler lütfen işaret 
buyursunlar. Kabul Etmeyenler? .. Efendim 2/3 çoğunluğu salonda kabul de 
göremediğim için önerge Kabul Edilmemiştir. Reddedilmiştir. Teşekkür 

ediyorum. 

Arkadaşlar tekrar oyluyorum, bir tereddüt oluşmasın. 

2/3 Kabulün oluştuğuna dair görüş var. Tekrar oylayalım önergeyi. 

Kabul Edenler işaret buyursun. Kabul Etmeyenler?.. Kabul Edilmiştir 
efendim. Evet, 2/3 ile kabul edilmiştir. 

(ALKIŞLAR) 

Evet, gündemin 21 'nci maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 
69'ncu maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi. 

Önerge bekliyoruz. 

Önergeyi okutuyorum, lütfen arkadaşlar. 



DivAN BAŞKAN VEKiLi MESUT HOŞCAN- 25 Haziran 2015 tarihli 
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu Divan Başkanlığına; 

-Arkadaşlar lütfen dinleyelim-

Konu: Üyelik aidatının iptali tespiti. 

Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 69'ncu maddesinin 3'ncü bendi 
uyarınca Genel Kurul tarafından 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 dönemi için 
tespiti zorunlu olan ı yıllık üyelik aidatı miktarının ve her üye başına ı O 1L 
olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ediyoruz. Teklif edenler; Yönetim 
Kurulu Başkanı Demİrören, Sayın Yardımcı, Sayın Zülfikaroğlu, Sayın Üner, 
Sayın Öksüz, Sayın Konuk, Sayın Tırpançerkez, Sayın Koşar, Sayın Beyazlı, 
Sayın Emel, Sayın Bülent, Sayın Ay, Sayın Soysal. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Bu öneriyi Genel Kurul 'un 
Oylarına sunuyorum. 

Kabul Edenler işaret buyursunlar. Kabul Etmeyenler? .. Oybirliği ile Kabul 
Edilmiştir, hayırlı olsun. 

Efendim gündemin 22 'nci maddesi; Başkan adaylarımn konuşması. 

Yıldınm Bey, Divan'a başkan adaylığına teklifiniz ilk sizin gelmişti, 
sonra Haluk Bey'in teklifi gelmişti. Adaylık noktasında siz aday olma fırsatım 
elde ettiniz, konuşma yapacak mısınız efendim? Başkan adaylığı konuşması. 
Peki siz bilirsiniz efendim. Sayın Başkan konuşmasını yaptı bitirdi. 

(ALKIŞLAR) 

YILDIRIM DEMİRÖREN- Sevgili Genel Kurul üyelerim normalde 
bugün seçim olacağına inanarak 20 dakikalık bir seçim konuşması hazırlamıştım 
ama Türkiye' deki Anayasa herkes tarafından beğenilmeye bilir ama hepimiz 
Anayasaya uymak zorundayız. Futbolun da anayasası Federasyonun statüsü. 
Statü de beni tek aday gösterdi. Sizlerin desteği ile de tekrar sizlere teşekkür 
ediyorum. 

Eğer statüde bir değişiklik yapmak istiyorsak seçime çıkmadan önce 
önümüzde bir Mali Genel Kurul var, Mali Genel Kurula kadar hep beraber gelin 
futbol ailesi toplanalım, doğrudur statüde bir süıü eksiklik var, bu eksiklikleri 
hep beraber düzeltip Mali Genel Kurulda geniş bir statümüzü yapalım. Ama 
seçime çıktıktan sonra statü değişmesi diye bir şey olmaz. 

Beni tercih ettiğiniz için bana ve arkadaşlarıma bu güvene inandığınız için 
bizim yapmak istediklerimizi gördüğünüz için, futbolun ileriye dönük 
hareketierimize katkı sağladığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah 
bu Genel Kurul Türk futbol ailesine hayırlı olur diyorum, teşekkürler hepinize, 
sağ olun. 

(ALKIŞL~'=~ 
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DİV AN BAŞKANI l\.ffiHMET BA YKAN- Evet, başkanlık seçıınıne 
geçeceğiz. Ben seçime geçmeden önce Sayın Yıldınm Demirören'in başkanlık 
seçimi önce yapacağız sonra Yönetim Kurulu asıl ve yedek, Denetleme Kurulu 
asıl ve yedekleri seçeceğiz. Yönetim Kurulu asıl ve yedeklerini, Denetleme 
Kurulu asıl ve yedeklerini okumasını Mesut Başkandan rica ediyorum. 

DİV AN BAŞKAN VEKiLi l\.ffiSUT HOŞCAN- Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu adaylarını aktarıyorum. 

Asıl üyeler; Yıldırım Demirören Başkan, Servet Yardımcı, Nihat 
Özdemir, Ali Dürüst, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfıkaroğlu, Alaattİn Aykaç, 
Mustafa Çağlar, İbrahim Usta, Ali Düşmez, Kaan Terzioğlu, Arif Koşar, Yaşar 
Aşçıoğlu, Erhan Kamışlı, Ahmet Gökçek. Bunlar asıl üyeler. 

Denetleme Kurulu adaylarını aktarıyorum. 

Mehmet İlker Aycı, Cemal Öztürk, Murat Tanrıverdi, Abdulcahit Şahin, 
Veysel Ekmen. 

Okunan isimlerde isim hatası olmadığını düşünüyorum, varsa bunları 
iletmenizi rica ediyorum. 

DİV AN BAŞKANI l\.ffiHMET BA YKAN- Bir şeyi hatırlatacağım. 

Yönetim Kurulu asıl yedek, Denetleme Kurulu asıl yedek üyelerimizden 
Türkiye Futbol Federasyonu'na üye olan profesyonel kulüplerimizde başkan ya 
da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapanların Yönetim Kurulu seçimine 
geçmeden önce Divan'a görevlerinden istifalarını iletmeleri gerekmektedir. Eğer 
iletmezler ise görevleri geçersiz olacaktır. Bu eksikliği yapmayalım, 
hatırlatıyorum. Olan varsa bir kez daha tekrar ediyorum; profesyonel 
kulüplerimizde Yönetim Kurulu üyesi olan varsa istifa etmesi gerekiyor. 
Divan'a lütfen istifanızı ulaştırın. Burada devam edeceksiniz. 

Peki, ı5 dakika sonra sandıkların hazır olacağını arkadaşlarımız ifade 
ediyorlar. ı5 dakika sandık hazırlığı için ara veriyoruz. Lütfen ayrılmayalım 
biliyorsunuz en son Yönetim, Denetim seçiminden sonra bir statü değişikliği 
teklifimiz daha var, onun da geçmesi gerekiyor. 

(ı5 DAKiKA ARA) 

ı numaralı sandık görevlileri sandığınızın başından işaret verin. Mesut 
Başkarı bakalım sarıdık görevlileri sarıdık başına geçmiş mi hemen bakalım. 

Tamam mı ı? 2? Herkes yerinde mi? Arkadaşlar herkesin delege kartında 
hangi sandıkta oy kullanacağı yazılı, ona göre sandıklara gidin. Balıkesir, 

uçağım var demişti Pikret Başkan'ın Bakan görüşmesi var lütfen öncelik 
tanıyalım. Bütün delegeleriınİzin oy kullanmasını lütfen sağlayalım. Arkadaşlar 
pusulaların mühürlü olmasına dikkat edelim. 

DİV AN BAŞKAN VEKiLi MESUT HOŞCAN- Akreditasyon kmtlannnda deleg~::~ mMa n=o:ı roMa no:l 



diye, oradaki sıraya girin. Akreditasyon kartlannızda yazılı, hangi sandıkta oy 
kullanacağınız. 

Değerli Federasyon temsilcileri; şuan başkan adayıyla ilgili kullanıyoruz. 
Sonrası Yönetim Kurulu ve arkasından Denetim Kurulunu da sandıklarda oy 
kullanacağız. Lütfen onları da ihmal etmeyelim. 

DİV AN BAŞKANI MEIDviET BA YKAN- Sayın delegeler lütfen oy 
kullanmak için kabiniere buyurun. Hemen arkasından ı O dakikaya başkan 
oylaması biter, Yönetim Kurulu oylaması olacak, lütfen ayrılmayın. 

Hüsnü Bey buyurun sayın başkanım. 

HÜSNÜ GÜRELi- Değerli Federasyon temsilcilerimiz başkan adayı için 
başkanlık sandıkları kapanacak, oy kullanmayan temsilcilerimiz lütfen sandık 
başına. Çünkü arkasından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu var, sizleri fazla 
bekletmek istemiyoruz. Oy kullanmayanları sandık başına çağırıyorum. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Değerli Genel Kurul; kayıtlara 
geçmesi açısından 297 delegemizin 287'sinin hazirun cetvelini imzalarlığını ve 
Genel Kurul'a katıldığını duyurmak istiyorum, bu çok ciddi bir katılım dır. Bu 
rakamı lütfen dikkatierinize sunuyoruın. 

Evet, oy kullanmayan var mı? Peki, arkadaşlar ı 'nci sandığı lütfen 
kürsüye getirelim. Divan Kurulu üyesi arkadaşlarımız kürsüye gelin. Evet, 
şöyle; sandık görevlisi arkadaşlardan birer kişi tekrar sandıklarına gitsin, 
Yönetim Kurulu oylamasını başlatacağız. 

Birer kişi başkan oylarının sayımına nezaret etsin. Tekrar ediyorum, 
sandık kurulu üyelerimizden birer kişi sandık başlarına gitsin, Yönetim Kurulu 
oylaması başlayacak. Birer kişi de başkan sayımında bulunsun. 

Sayın delegelerimiz iki dakika müsaade, Yönetim Kurulu oylaması için. 

Efendim bu Yönetim Kurulu Kulüp Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa 
şartını okuduktan sonra yedek Yönetim Kurulunda değişiklikler oldu, ben 
Yönetim Kurulu asıl ve yedeği bir kez daha okuyorum. 

Oy pusulasında bir yanlışlık var, özür diliyorum sizlerden, oy pusulasında 
bir yanlışlık var o düzeliyor. 

Değerli Genel Kurul, televizyonları başında bizi izleyen değerli 

İzleyiciler; 

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurullannda defalarca delegelik 
yapmış, Divan Kurulu üyeliği yapmış, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 
Konfederasyonu önceki Genel Sekreteri Avukat Ömer Remzi Arıkan Ankara' da 
vefat etmiştir, cenazesi yarın defuedilecektir. Allah rahmet eylesin. 

Değerli Genel Kurul; 



Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için yapılan seçim neticesinde 
kullanılan 219 oyun 214'ü geçerli olup Sayın Yıldınm Demirören 214 oy ile 
Türkiye Futbol Federasyon u Başkanlığına tekrar seçilmiştir. Hayırlı uğurlu 

olsun. 

(ALKIŞLAR) 

Evet, yine oylama başlıyor. 

Sayın Başkandan bir teşekkür konuşması rica ediyoruz. Kürsüye davet 
ediyoruz. 

YILDIRIM DEMİRÖREN- Değerli üyeler; biz büyük bir aileyiz, bugün 
birlik ve beraberliği seçtiniz. Beni de bu aileye başkan seçtiniz, bunun için size 
minnettarım. 

Seçim geride kaldı, biz kardeşiz, alınlarımız herkese açık bundan şüpheniz 
olmasın. 

Bu Genel Kurul 'un bize yüklediği büyük sorumluluğun bilincindeyiz, her 
zamankinden daha büyük bir şevkle, heyecanla görevimizi yerine getireceğiz. 

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. 

(ALKIŞLAR) 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Denetleme Kurulu oylamamız 
devam ediyor değerli delegeler, oy kullanmayanlar kullansın. Lütfen oy 
kullanmayanlar dışarıda olanlar içeriye gelsin. 

Evet, sandık kurulu üyesi arkadaşlar tamam mı oy kullanımı Denetleme 
Kurulunun? Kullanıldığı kadar efendim, bitti mi, var mı bekleyen? Yoksa 
sandıkları kenara alın hemen kabinleri bozun. Divan Kurulu oyunuzu kullanın 
Denetlemeye. Çağatay Bey sandığı beklesin İstanbul Başakşehir. 

Dileklerde konuşmak isteyen var ını? Ses gelmediğine göre yok. Hemen 
kabinleri bozuyoruz. 

Buyurun kürsüye, kendinizi tanıtın. Bir konuşmacımız var. 

Sayın Genel Başkanım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün İcra ettiği 
kongrenin değerli üyeleri, profesyonel futbol takımlarından liglerinden 3. Lig'in 
temsilcisi olarak Gaziosmanpaşaspor adına dilek ve temennilerde söz aldım. 
Yaptığımz kongrenin futbol ailesine hayırlar getirmesini ve futbolumuzun 
özlenen yere gelmesi için Cenabı Allah'ın seçilen Federasyon Başkanımıza ve 
Yönetim Kuruluna yardımcı olmasım niyaz ediyorum. Ve bu vesileyle kongrede 
hazır bulunan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

İki şey söylemek için söz aldım. Bunlardan bir tanesi süper Ligden amatör 
liglere kadar olan bütün takımları ilgilendiren şey. Federasyonumuz hükümetle 
birlikte 6222 sayılı bir yasayı çıkardılar, bu yasa anarşinin, küfrün, her türlü 
futbol dışı şeylerin önlenmesi için çıkartılmış bir yasa. Gel gör ki yasayı 
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uygulayacak olanlar Cumhuriyet savcılan, emniyet görevlileri ve bu işte 

görevlendirilmiş insanlar olduğu halde önlenemeyen küfürlerden dolayı, 
önlenemeyen asayiş dışı şeylerden dolayı bu yasa çıktıktan sonra bile hala spor 
kulüplerimiz, spor kulübü başkanlarımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Futbol 
Federasyon u tarafından cezalandınlmaya devam edilmektedir. 

Şimdi ben bu kongre vesilesiyle Sayın Başkana şunu sormak istiyorum; 
biz futbolun içinde olan insanlar tribünün karşısına geçerek hadi arkadaşlar 
küfür edin mi diyoruz ki bundan dolayı cezayı kulüplere kesiyorsunuz. Eğer 
burada bir ceza kesilecek şey varsa bu yasayı uygulamayan Cumhuriyet 
savcıları, bu yasayı uygulamayan emniyet görevlileri olmalı. Hepimizin canı 
yanıyor Sayın Başkan. Aldığımız üç kuruşu her maçın sonunda küfrettiniz verin 
geriye diye bizden alıyorsunuz. Bu yetmedi iki -üç maç sonra üç defa üst üste 
aynı suçu işlediniz diye sahamızı kapatıyorsunuz ve seyircisiz maç 
oynatıyorsunuz. 

Yasaklar la hiçbir şeyin çözülmeyeceği bir gerçek ama uygulamalann tam 
yapılması ve uygulamalardan kimsenin canının yanmamasının görevi Türkiye 
Futbol Federasyonu ve onun yöneticilerine aittir. Biz bir aileyiz, siz bu ailenin 
şuanda babasısınız. Babanın eviatianna nasıl davranması gerekiyorsa lütfen bize 
öyle davranın ve bizi başkalannın işlediği suçlardan dolayı cezalandırmayın 
Sayın Başkanım. 

Bizler 3. Ligin sizden kimsenin gelip de seyretmediği kendi yağıyla kendi 
şeyiyle kavrulan insanlarız ama 3. Lig bilmelisiniz ki futbol un beşiği dir, beşiği. 
Doğan çocuklar yani, futbola başlamak isteyen insanlar hiçbir zaman süper lig 
takımlannda futbola başlamazlar, futbola başladıkları yer genellikle 3. Ligler. 3. 
Ve 2. Liglerde bu görevi biz üstlenmişken bize biraz daha fazla tolerans 
tanısanız, biraz daha fazla yardımda bulunamaz mısınız diye nida etmek 
istiyorum size buradan. Bu, parasal yardım anlamında da edebilir misiniz diye 
bir soru, mesela devletler ve özellikle Türkiye'ınizde kalkınmak üzere olan bir 
şehre teşvik pirimi veriyorlar, orada vergi yok, orada herhangi bir yatırım için 
yapılacak masraf yok, hiçbir şey yok. Futbol da da biz eğer yetiştirme anlamında 
bir beşik vazifesi görüyorsak gençleri yetiştiren ve üst tarafa gönderen kurumlar 
olarak bize teşvik vermenizi talep ediyoruz. Eğer 3. Lig kulüplerinden birisi üst 
liglerden bir kulübe oyuncu verebiliyorsa, oyuncu yetiştiriyorsa bu oyuncunun 
yetiştirilme bedelinin dışında teşvik anlamında da bize yardımcı olursanız 
inanınki bizim 18 milyon gencimiz olduğu halde 2 milyonluk, 2,5 milyonluk 
Makedonya'dan oyuncu transfer etmemize, 6 milyonluk Bulgaristan'dan bir 
tomar para verip oyuncu almamıza, Arnavutluk'tan oyuncu getirip üç 
büyüklerden birinde oynatmamıza emin olun ki gerek kalmayacaktır. Yeter ki 3. 
Lig takımları ve 2. Lig takımlarına şefkatle ve bu şekilde yaklaşın, bize 
yaklaştığınız zaman eğer bize bir adım gelirseniz ki geleceksiniz, ben ona 
inanıyorum, biz size beş adım geleceğiz. 



Ben Gaziosmanpaşaspor Kulübü Başkanı olarak kendi öz kaynaklanından 
yetişmiş Türkiye süper futbol ligine 4 tane genç hediye etmiş birisiyim. 
Ralınıetle andığım S edat Balkanlı kardeşim yıllarca Galatasaray ve Fenerbahçe 
formasını giymiş, Saffet Sancaklı üç büyüklerde de top oynamış, Saffet Aktaş 
Fenerbahçe'nin stoperi olarak yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet etmiş, 

İstanbulsporlu Saffet diye bildiğimiz arkadaşımız da yine aynı. Uğur Bolar 
kardeşimiz Gaziosmanpaşa' dan yetişmiş birisi. Bunlarla gurur duyuyoruz ama 
bir spor adamı olarak şundan üzüntü duyuyorum; bizim süper ligde bizi temsil 
eden arkadaşlarımız Türk futbolunun duayenleri ne olur kendi kaynaklarımızdan 
yetiştirdikleriınizle bu işi yapmaya çalışalım, yoksa biraz evvel söylediğim gibi 
2 milyonluk, 3 milyonluk topluluklarda oyuncu yetişiyorsa bunu biz niye 
yetiştiremiyoruz diye kendi kendimize soralım, yetiştiremediğimizin sebebini 
orta yere çıkararak gelin bu işi çözelim. 

Türk futbolcusu hak:ikaten güvenilmesi gereken üstün kabiliyedi insanlar. 
Bunun en güzel örneği Avrupa'da arkadaşlarım. Eğer Almanya'da Almanya'nın 
milli takımının değişmez adamı Mesut Özdil oluyorsa, eğer bizim her milli 
maçımıza davet ettiğimiz Mevlüt'ler, Hakan'lar, Nuri'ler yurtdışında yetişiyorsa 
neden aynı insanları Türkiye'de yetiştiremiyoruz. Bunun sebeplerini araştırarak 
lütfen bizleri ... edecek iyi çalışmalarla Türk gencinin Edirne'den de dışarıda 
başarılı olduğu ve Türk futbolunu laikinden daha iyi temsil ettiği yerlere 
getirmek için gayret sarf etmenizi özellikle istirham ediyorum. 

Y aşça belki hepinizden büyüğüm ama ellerinizden öperek, ayaklarınıza 
kapanarak Türk futbolunun kendi evlatlarıyla ayağa kalkması için sizlere bu 
kongre vesilesiyle yalvarıyorum değerli arkadaşlarım, hepinize sevgi ve saygı 
sunu yorum. 

(ALKIŞLAR) 

DİV AN BAŞKANI :MEHMET BA YK.AN- Çok teşekkür ediyoruz 
Gaziosmanpaşaspor Kulüp Başkanımıza. 

Değerli Genel Kurul; 

Hemen Denetim Kurulu sandıklarını da açmak üzereyiz. Genel Kurul 
gündemini şuanda takip etmek durumundayız, bir 1 0-1 5 dakikaya kapanıştan 
önceki son maddemizi görüşeceğiz, müsaadenizle. 

Yönetim Kurulumuzda 159 oy ile Genel Kurul'daki Yönetim Kurulu 
seçimi tamamlanmış bulunmaktadır, hayırlı uğurlu olsun başarılar diliyoruz. 

(ALKIŞLAR) 

Denetleme Kurulunun sonucunu hemen almak üzereyiz, sabnmzı 
zorladım ama 5 dakika daha. 

Sayın Genel Kurul; 



Denetleme Kurulumuzda toplam 96 oy ile göreve gelmiş bulunmaktadır, 
hayırlı uğurlu olsun. 

Efendim gündeme ilave ettiğimiz statü değişikliğiyle ilgili roaddemizi 
okumuştuk ama bir kez daha tekrarlamalda fayda var. Mesut Başkanım buyurun 
lütfen. 

DiVAN BAŞKAN VEKiLi MESUT HOŞCAN- 27 Haziran 2012 tarihli 
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığına 
sunulmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğine, 

25 Haziran 2015 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli 
Genel Kurulu'nCia Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 33 'ncü ve 
değişikliğinin gündeme eklenmesi ve Genel Kurul' da görüşülmesinin 
sağlanmasını aşağıda imzası bulunan bizler öneriyoruz diyor. 

Maddeyi okuyorum; mevcut düzenleme 29.06.2011 tarihli Genel Kurul 
kararı ile değişik Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev süreleri kendi görev 
süresiyle sınırlı olmak üzere kendi üyeleri arasından 1 'nci ve 2 'nci başkarı 
vekilierini seçer. l.nci veya 2 'nci başkan vekilliğinin boşalması halinde boşalan 
başkan vekilliğine 1 ay içinde yeni başkan vekili seçilir. 

Değişiklik önerisi; 

29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik Yönetim Kurulu ilk 
toplantısında görev süreleri kendi görev süresiyle sınırlı olmak üzere kendi 
üyeleri arasından başkan vekilierini seçer. Başkan vekilliğinin boşalması halinde 
boşalan başkan vekilliğine 1 ay içinde yeni bir başkan vekili seçilir. 

Madde 35'in Yönetim Kurulu yetkileri Inci ve 2'nci başkan vekillerini 
belirlemektir, mevcut düzenleme. Değişiklikte de; madde 35'in Yönetim Kurulu 
yetkilerinin başkan vekilierini belirlemek olarak değiştirilmiştir. Önergeyi 
Kabule sunuyorlar. 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Evet, okunulmuş statü 
değişikliğini Genel Kurul'un Oylarına sunuyorum. 

Kabul Edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul Etmeyenler? .. Statü 
değişikliğine uygun bir şekilde bir ret olmak üzere statü değişikliği Kabul 
Edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 

Siz söz almak için mi, ret etmek için mi? Her ikisi de. 

Yani bu konunun şeyi yok. Tabi sizin reddinizi dikkate alıyoruz. 

KATlLlMCI- ... 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Şu mübarek günde insanlar 
bekliyor, iftara yetişecekler. Sayalım mı? 

KA TILIMCI- Mübarek günde o zaman toplantı yapmayalım. 



DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Mecbur, gününde yapılması 
lazım, takvim böyle. 

Bir kere daha Oylayalım. Kabul Edenler işaret buyursunlar. Kabul 
Etmeyenler? .. Kabul Edilmiştir, teşekkür ederim. 

KATlLlMCI- ... 

DİV AN BAŞKANI MEHMET BA YKAN- Divan böyle uygun gördü, 
Divan gerekeni görüyor. Sayı' yeterli. 

Evet, Genel Kurul'umuz tamamlanmıştır, Genel Kurul 'u kapatı yorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum, hayırlı uğurlu olsun. 

(ALKIŞLAR) 

Yönetim Kurulu fotoğraf çektirrnek üzere bir istirham var, buyurun lütfen. 
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