


#BirlikteÇokŞeyBaşaracağız

“

Burak ELMAS
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı

“
Gurur duyacağımız şampiyon bir Galatasaray için,  
değerlerini yaşatan; hep geleceğe bakan bir Galatasaray için,  
çağdaş, akılcı ve şeffaf yönetilen bir Galatasaray için, 
her zeminde hak ettiği şekilde temsil edilen bir Galatasaray için  
yetkin bir ekip kurduk.  



STRATEJİMİZİN  
YAPI TAŞLARI



ETİK

DAYANIŞMAAÇIK FİKİRLİ ve KAPSAYICI

BAŞARI

KURUMSALLIK ZEKİ MİZAH DUYGUSU

Galatasaraylı; dürüst, güvenilir ve  
kişisel değerleriyle tutarlı şekilde  

Galatasaray ruhunu yüceltir.

Galatasaray için dayanışma bir hayat 
tarzıdır ve ilişkileri düzenler. Büyüklere 
saygı geleneğin esasıdır. Küçükleri 
korumak, değerlerin aktarılması ve örnek 
olmak demektir.

Dünyayı merak etmek, farklı düşüncelere 
ve yeniliklere açık olmak, dışlamadan 

anlamaya çalışmak, bölmek yerine ikna 
etmek Galatasaraylının hamurunda 

vardır.

Misyon yüklenmek, sorunlara katlanmak yerine eyleme geçmek; zorlamak yerine ilham vermek, 
Galatasaraylıyı tanımlar. İş yapmak, özverili olmak, geleceği de düşünerek bugün harekete 

geçmek başarının anahtarıdır. 

Yönetimde şeffaf ve hesap verebilir olmak, 
stratejik planlamayla geleceği bugünden 

tasarlamak esastır. Galatasaray markası çatısı 
altında olan tüm kurumlar Galatasaray 

ruhunu besler; Galatasaraylı onlarla sevinir 
ve heyecanlanır.

Samimi ve zeki bir mizah duygusuyla 
Galatasaraylı olmanın keyfini, enerjisini 
yaşamak ve yaymak camianın iletişiminde her 
zaman varolmuştur. Kendi dahil her şey 
hakkında şaka yapabilme yeteneğine ve 
cesaretine sahip olmak eleştirel yaklaşımın ve 
ilerlemenin Galatasaraylı yoludur. 

DEĞERLERİMİZ

*Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu tarafından düzenlenmiş olan 
‘Galatasaray Temel Değerler Bildirisi’ kitapçığından esinlenilmiştir.



PAYDAŞLARIMIZ

Üyeler

İÇ PAYDAŞLARIMIZ DIŞ PAYDAŞLARIMIZ

Taraftarlar

Sporcular

Çalışanlar

Sponsorlar

Tedarikçiler

Medya

Kurumsal Temsil



Kurumsallaşma 

ÖNCELİKLERİMİZ 

Marka Yönetimi 

Dijital Dönüşüm 

İletişim 

Aidiyet Programı Gayrimenkul ve 
Tesis Yönetimi  

Futbol

Amatör Branşlar 

Basketbol A.Ş. 



YOL HARİTAMIZ

1 100 Gün Planı ve Projeler

2 Uzun Vadeli Stratejik Plan

3 Kurum Karnesi Oluşturulması

4 Bütçe Oluşturulması

5 Operasyonel Hedefler



STRATEJİK  
EYLEM PLANI  

VE HEDEFLERİMİZ



KURUMSAL YÖNETİM

GAYRİMENKUL ve TESİS YÖNETİMİKURUMSALLAŞMA

‣ Yönetim Modelimiz 

‣ Finansal Çözümler  

‣ Dijital Dönüşüm 

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

‣ Marka Planlaması 

‣ Çoklu Satış Kanalları 

‣ Taraftar Aidiyet ve Deneyimi 

‣ Sponsor Yönetimi 

‣ Etkin Paydaş İletişimi 

‣ Kemerburgaz Metin Oktay 

Spor Kompleksi 

‣ Florya Metin Oktay Tesisleri 

‣ Taç Spor Tesisleri 

‣ Ali Sami Yen Spor Kompleksi 

Basketbol Spor Salonu 

‣ Tevfik Fikret Spor ve Yaşam 

Merkezi 

‣ Kalamış Tesisi 

‣ Mecidiyeköy Binası 

‣ Galatasaray Adası  

‣ Hasnun Galip 



AMATÖR BRANŞLAR

SPOR YÖNETİMİ

‣ Kurumsallaşmış Futbol Yönetimi 

‣ Bütçe Disiplini ve Verimlilik 

‣ Altyapı Verimliliği  

‣ Kadın Futbol Takımının Kurulması 

‣ Uluslararası İşbirlikleri 

FUTBOL

‣ Tüm Paydaşlar ile Etkin İşbirlikleri 

‣ Hedeflerin Belirlenmesi ve Takibi   

‣ Uzun Vadeli Sponsorluk İlişkileri 

‣ Basketbol, Voleybol, Atletizm ve Su Sporları



KURUMSALLAŞMA

KURUMSAL YÖNETİM



YÖNETİM MODELİMİZ
Galatasaray’ın uzun vadeli stratejik planı oluşturularak, iş süreçleri ve organizasyonun, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle çizilmesi ve  
plan dahilinde kurum karnesiyle uyumlu hedefler belirlenerek düzenli performans takibi yapılabilecek bir sistemin kurulması.

Etkin yönetim modelinin 
kurgulanması, kurulacak kurumsal 
yönetişim ve operasyonel modele 
uygun organizasyonun ve 
yetkinliklerin hayata geçirilerek 
çalışan aidiyeti ve bağlılığının 
artırılması 

ORGANİZASYONEL

Tüm iş süreçlerinin, verimli, 
performans kriterleri ile takip 
edilebilen, şeffaf, otomasyon ve 
dijitalizasyon uygulamalarıyla 
optimum insan gücü kullanılarak 
hayata geçirilmesi 
İkisi 35 yaşın altında yedişer 
kişiden oluşan Çalışma Grupları 
proje çıktılarının uygulaması 

OPERASYONEL  

Tüm paydaşlar için yaratılacak 
değer/marka bağlılığı artışı 
modellerinin kurulması ve 
performansının takip edilmesi 

Gelir, kârlılık ve likidite artışının 
sağlanması 

PAYDAŞ FİNANSAL

Mevcut süreçlerin analizi ve hedef 
yapı tasarımı 

Etkin yönetim modeli kurgusu ve 
iletişimi

60 gün

100 gün

Kurum karnesinin oluşturulması 

Dijital ve etkin süreçlerin hayata 
geçirilmesi

60 gün

120 gün

Stratejik hedefler 
doğrultusunda, operasyonel ve 
organizasyonel performans  
sisteminin kurulması 

Stratejik planın; hedef, 
gerçekleşen zaman ve 
bütçe uyumu

100 gün %100

KURUMSALLAŞMA
KURUMSAL YÖNETİM



FİNANSAL ÇÖZÜMLER

FİNANSAL STRATEJİNİN OLUŞTURULMASI  FİNANSAL KURUMSAL YÖNETİŞİM UYGULAMALARI 

Performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi  

Avrupa futbol kulüpleri ile rasyo/kıstas çalışması  
yapılması  

Finansal hedeflerin belirlenmesi; şeffaf, sistematik ve 
periyodik performans takibi ve raporlamasının 
gerçekleştirilmesi

Finansal Kurumsal Yönetişim Sistematiği’nin devreye alınması 

  

Finansal raporlamanın güvenilir ve sorgulanmaz verilere 
dayandırılması   

Kurumsal Yönetişim ve Uyum süreçlerinin ilkelerinin belirlenmesi ve 
uygulanması   

İç denetimin tüm süreçlerde etkinleştirilmesi  

Spor sektörü için doğru hazine ve finans departmanı yapısının 

çerçevesinin belirlenmesi ve etkin şekilde süreçlerimize entegrasyonu  

60 gün

100 gün

60 gün

KURUMSALLAŞMA
KURUMSAL YÖNETİM

90 gün

90 gün

100 gün

100 gün



FİNANS YÖNETİMİ

Risk yönetimi ve finansal yönetim kültürünü oluşturacak yol haritası oluşturulması  

Nakit dengesinin takibi ve şeffaf raporlama sistematiğinin kurulması 
      
Hedef bütçe yapısı kurulması  

Rasyolarla performans takibi 

Kulüp borç, likidite, kur riskleri konusunda alternatif ürünlerin senaryo çalışmaları  

Satın alma, paydaş ve sponsorluk yönetiminin optimize edilmesi 

Galatasaray Sportif A.Ş. ve Dernek arasındaki yönetimsel ve finansal uyumsuzluğun tespiti ve olası çözüm  

yollarının çalışılması 

Sözleşme ve taahhütlerin bütçe ile uyumu         

Bankalar Birliği sözleşmesinin detayları ve kulübün içine girdiği yükümlülüklerin şeffaf bir şekilde  
Genel Kurul üyelerine açıklanması ve sistematik olarak paylaşılması 

90 gün

60 gün

100 gün

45 gün

%100

30 gün

FİNANSAL ÇÖZÜMLERKURUMSALLAŞMA
KURUMSAL YÖNETİM



5 ADIMDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital arenada futbolcu gözünden maçları 
tekrar oynamak 

İçerik merkezinin kurulması ve dijital pazarlama  
süreçlerinin tüm kanallarda hayata geçirilmesi 

Sportif faaliyetler için karar destek  
sistemlerinin hayata geçirilmesi

100 gün

100 gün

100 gün

100 gün

100 gün

Temel operasyonel süreçlerin dijitalizasyonu 100 gün

Akademi süreçlerinin dijitalizasyon prensiplerinin 
belirlenmesi ve teknolojik altyapı seçimi 

Dijital Galatasaray buluşma alanı 

Taraftar soru ve içerik platformu  

45 gün

KURUMSALLAŞMA
KURUMSAL YÖNETİM



25 yıldır 80 ülkede 1000 ofisiyle faaliyet gösteren  
dünyanın en büyük dijital pazarlama şirketinin uzmanlarıyla yol haritamızı belirledik.

DİJİTAL PAZARLAMA
KURUMSALLAŞMA
KURUMSAL YÖNETİM



OPERASYONEL DİJİTAL DÖNÜŞÜM MODELİMİZ 

KURUMSALLAŞMA
KURUMSAL YÖNETİM



YENİLİKÇİ DİJİTAL  
ETKİLEŞİM KANALLARIMIZ 

SPORTİF FAALİYETLER  
DİJİTAL KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Dijital dönüşüm sportif faaliyetlerimize de yansıyacak. 
Sportif operasyonların tüm süreçlerinde en gelişmiş 
veri analitiği ve karar destek araçlarını kullanacak, 
sporcularımızın performanslarını takip edeceğiz.  

Altyapı ve akademi süreçlerini dijital sistemlerle 
desteklenen şekilde yöneteceğiz.

Şimdi Sen Oyna ve Müzemizi Keşfet gibi yaratıcı, 
kişiselleştirilmiş oyunlarla Genç Aslan kart sahiplerine 
de hitap edecek popüler global oyunlarla 
entegrasyon sağlayacağız.

Sportif faaliyetler için karar destek  
sistemlerinin hayata geçirilmesi

45 gün

Galatasaray Spor Kulübü fikri mülkiyet ve marka 
haklarını tüm dijital kanallarda bütünsel ve etkin 
yönetimi  

Dijital sponsorluk programları oluşturulması 

30 gün

14 gün

KURUMSALLAŞMA
KURUMSAL YÖNETİM



STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

KURUMSAL YÖNETİM



Galatasaray, Türkiye’nin dünya çapında bilinirliği olan, zamanın testinden geçmiş çok değerli bir markası, farklı 
kurum ve kuruluşlarıyla en büyük sivil toplum örgütüdür. Gelişmiş medeniyeti işaret eden: ‘Batıya açılan penceresidir.’ 

Amacımız; kulübümüzün tek vücut olmasını sağlamak, idari ve finansal gücümüzü marka değerimizle sürdürebilir 
kılmak ve uluslararası başarımızla bir dünya markası olmaktır.  

Her zeminde Galatasaray’ı Galatasaray’a yakışan şekilde doğru temsil ederek çıkarlarını sonuna kadar 
koruyacağız, varlığımızı hissettireceğiz, liderlik yapacağız ve ilham vereceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla 
Galatasaray Dayanışması’nı sağlayacağız.

Ana marka prensiplerine göre 
sponsorluk çerçevelerinin belirlenmesi  

Marka durumunun analizi  
ve KPI’ların belirlenmesi

100 gün 50 gün 

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ 
STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM



MARKA  
KONUMLANDIRMASI

Marka özü, farklılıkları, karakteri, 
kurumsal kimlik, marka mimarisi 

(farklı kurum ve kuruluşların 
marka uyumu) marka  uygulama 

prensipleri ve disiplini 
tanımlanacak 

Hizmet odaklı bir Galatasaray 
Yönetimi olarak öncelikle 

dinleyeceğiz. Hedef kitlelerimizi, 
paydaşlarımızı tanıyarak 

anlayacağız.  

Yaptığımız her işte güncel bir 
liderlik sağlayacağız; 

paydaşlarımızı 
heyacanlandıracak, katma 

değerli yenilikleri 
sistemleştireceğiz.  

Sponsorluk ve işbirlikleriyle karşılıklı 
kazanç sağlayacak, GS markasının 

değerini artıracak uzun vadeli 
işbirlikleriyle çeşitli kategori ve fırsatları 

değerlendireceğiz.  
Katma değer sağlayan lisans işbirlikleri 

yapacak, çoklu Galatasaray satış 
kanalları oluşturacağız.  

MARKA 
 PLANLAMASI

SESİMİZ ve İÇGÖRÜ İNOVASYON

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM



STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM

ÇOKLU SATIŞ KANALLARI

Yeni teknolojilerle üretilen son moda, günlük 
hayatta da kullanılabilecek tasarımlar  

Koşu, fitness, tenis, yüzme, pilates, yoga ve 
dansa özel Galatasaray Fit kreasyonu 

Galatasaray’ın efsanelerini yaşatacak ve 
gelecek nesillere aktaracak sınırlı sayıda 
ürünler 

0-3 yaş arası çocukların tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak Minik Aslan Koleksiyonu 

GS STORE

Dünyaca ünlü markalarla sürdürülebilir 
moda kapsamında çıkarılacak özel 
kreasyonlar 

Dünyanın bütün önemli liglerinin en önemli 
takımlarının lisanslı ürünlerini pazarlayan 
şirketlerin online mağazasında 
Galatasaray lisanslı ürünlerinin de yer 
alması 

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR GS STORESON TEKNOLOJİYLE ÜRETİLEN ÖZEL 
TASARIM ÜRÜNLER

Günümüz mağazacılık anlayışına uygun 
çoklu satış kanalları stratejilerinin etkin 
kullanımı 

Kullanıcı ve alışveriş deneyimini ön 
planda tutan hem internetten hem 
mobilden ulaşılabilecek online mağaza 

ETKİN ÇOKLU SATIŞ KANALLARI



HIZLI ve DİJİTAL KAYIT 
Uygulama ve yaygın 
ağlardan kolayca bakiye 
yükleme

ANINDA PARA TRANSFERİ 
ASLAN KART sahipleri anında 
bankaya veya başka kartlara 
transfer yapabilir. 

KOLAY YÜKLEME 
Uygulama ve yaygın 
ağlardan kolayca bakiye 
yükleme 

ÖDÜLLENDİRME 
Puan ve seviye bazlı 
ödüllendirme sistemi 

E-PİN ve DİJİTAL KODLAR 
 Oyun şirketleri ve dijital   
platformların kodları alınır

FATURA ÖDEME 
Türkiye’nin önde gelen 
bütün kurumlarının 
faturaları ödenir. 

TARAFTAR AİDİYET VE DENEYİMİ 

 

ASLAN KART mobil uygulamasının devreye alınma süresi 

1 gün

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM



              ASLAN KART  (18 yaş ve üzeri)                            GENÇ ASLAN KART  (13- 18 yaş)

Üyelerimize ve milyonlarca 
taraftarımıza ilk günden itibaren 
mobil uygulamaya kayıt ve QR kodla 
kart kullanım olanağı

27k+ 40k+

Perakende Noktaları ATM’ler Posta Ofisleri Teknoloji Marketleri Online Satış Kanalları

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM

ASLAN KART  
75  BİNDEN FAZLA  

NOKTADA 
ons

27k+ 40k+ 4k+ E-Commercial500+

Merkez Bankası’nın üzerinde çalıştığı yönetmelik 
doğrultusunda mevzuat netleşince hazır altyapımız 
üzerinden Kripto Piyasası Değişim/exchange ve 
transfer işlemleri olanağı 



Tüm harcamalarda harcadıkça  
para kazandıran Aslan kart ve  
finansal uygulamalar 

Spotify, Netflix gibi platformlarda %50’ye 
varan indirimler 

Mobil ödeme sayesinde hızlı  
ve kolay ödeme imkanı  

Kişiye Özel Kampanyalar 
ve Mobil Ödeme Seçeneği

Taraftara Özel İçerikler 
Özel maç röportajları, skorlar ve diğer 
taraftarların görüşlerini duyma imkanı 

Aslan Yuvası noktalarını görüntüleme, 
rezervasyon yapabilme olanağı  

Kombine; bilet koltuk yeri görebilme imkanı 

Pozisyon tekrarı izleme 

Taraftarı aktiflik seviyesine göre onore 
eden rozet sistemi

BENZERSİZ DENEYİMLER 

ASLAN KART ile çalışan 
Puan Bazlı Ödül Platformu
Kullanıcıların günlük harcamaları ve Galatasaray 
ile etkileşimi karşılığında puan kazandığı, 
kazandıkları puanları nakite çevirebildikleri ve bu 
puanlarla satın alma yapabildikleri bir programdır. 

Özel Tekil Deneyimler 

Takım uçağında seyahat fırsatı 

Sporcularla buluşma ve özel antrenmanları  
izleme fırsatı  

Kart sahiplerine özel etkinlikler

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM



 ASLAN  

 KARTLI 

11:00

Maç Günü Ajandası

Aile ile Kahvaltı

Eve haftalık
market alışverişi

Maç öncesi
GS Store’dan

alışveriş

Arkadaşlarla
‘‘Maç İzleme Noktasında’’

buluşma

Maç sırasında
arkadaşlarla selfie çekimi,

uygulamaya yükleme

Online Store’dan
maça özel

ürünü oğluna al

13:00

14:00

16:00

19:00

21:00

Onl�ne

İlk etapta 81 ilde 31.000’i aşkın üye iş yerinde, GS store’larda,
Stad, salon ve tesislerde ve özel ‘‘Maç İzleme Noktaları’’nda

öncelikli ve avantajlı alışveriş imkanı

Sürekli genişleyen üye iş yeri ağı ile konaklamadan
seyahate, telekomdan akaryakıta bir çok yeni tedarikçi

ile taraftarın tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir taraftar programı

%15

%20

%15

%20

500
likes

Öncelikli
Alışveriş

MAÇ GÜNÜ AJANDASI
STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM

çocuğuna al



Çift yönlü
iletişim

Kişiselleştirilebilir
GS Mobil
Uygulaması

Tüm
harcamalardan
klübe gelir

‘dan düzenli satış yaratabilme

Tüm Branşları
ve Alt grupları
kapsar

Tekil taraftar
yönetimi

TOPLULUK YÖNETİMİ

GELİR ARTIŞI

Çapraz satış
imkanı

SPOR KULÜBÜNE KATKILARI
STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM



SPONSOR YÖNETİMİ

Sponsorluk ve İşbirlikleri ile Karşılıklı Kazanç Sağlanması

Kurumsal marka stratejisi doğrultusunda sponsorluk mali, pazarlama hedef ve kriterlerinin belirlenmesi  

Uluslararası hedeflenen pazarlara göre sponsorlar belirlenmesi, ilgili alanların hayata geçirilmesi ve  

raporlanması  

İlgili şubelerle kriter ve hedeflerin paylaşılması 

Sponsorluk anlaşmaları için doğru hukuki altyapının tespiti  

Tüm reklam mecralarının değer tespitinin yapılarak ilgili sözleşmelerde hedeflendirilmesi  

Mevcut ve hedef sponsorlarla ilişkilerinin sürdürülebilirliğinin, tüm sportif ve yönetim kademeleri işbirliği ile tek  

merkezden sağlanması ve sponsorluğun ilgili kulüp mecralarında eksiksiz ve verimli bir şekilde uygulanması

45 gün

45 gün

45 gün

60 gün

60 gün

100 gün

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM



ETKİN PAYDAŞ İLETİŞİMİ

Eşit İletişim

Basın ve medya 
çalışanlarıyla eşit mesafede 
bir anlayışla medya 
merkezimizin, kamuoyunun 
bilgi alma özgürlüğünü en 
geniş biçimde karşılayacak 
kapsamda yenilenmesi 

 
Tek Merkezden İletişim 

Bütün paydaşların bilgiyi tek ve 
gerçek kaynağından almasının 
sağlanması 

60 gün 

 

İletişim Platformlarının  
Etkin Kullanımı  

Dünya Çapında İletişim  

Geleneksel ve dijital 
platformların; mecraya özel ve 
tek bir merkezden, bilgi kirliliğine 
izin vermeyen, en doğruya en net 
şekilde ulaşım imkanı sağlayan bir 
profesyonel kadroyla yönetilmesi  

Farklı dillerde yayın yapan 
sosyal medya iletişim 
kanallarıyla dünyanın her 
köşesindeki 
Galatasaraylıların 
kulübümüzden haber alma 
imkanının sağlanması  

30 gün 
60 gün 60 gün

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM

 
İçerik Üretme 

İlgi çekici ve sürekliliği olan içerik üretme 

60 gün



GAYRİMENKUL ve TESİS YÖNETİMİ

KURUMSAL YÖNETİM



KEMERBURGAZ METİN OKTAY SPOR KOMPLEKSİ  
Ön finansman ve ana finansman süreçleriyle gerekliliklerin tamamlandığı Kemerburgaz arazisi için 4 adet antrenman 
sahası ve alana entegre edilmiş tesislerin inşaatına başlanması      

 

FLORYA METİN OKTAY TESİSLERİ 

Florya Metin Oktay tesisi ve arazisinin, strateji takvimine uygun bir şekilde değer artışına yönelik girişimlerinin 
tamamlanması 
 

TAÇ SPOR TESİSLERİ 

İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan Taç Spor’un üzerinde bulunduğu alan için spor dışı aktivitelerin de 
gerçekleştirilebileceği şekilde proje hazırlanması 

TEVFİK FİKRET SPOR VE YAŞAM MERKEZİ  
ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ BASKETBOL SPOR SALONU 
ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ’nde uluslararası iş birlikleriyle entegre, 7 gün yaşayan ve çok fonksiyonlu TEVFİK FİKRET 
SPOR ve YAŞAM Merkezi projesinin hazırlanması

GAYRİMENKUL ve TESİS YÖNETİMİ

100 gün

100 gün

100 gün

100 gün

GAYRİMENKUL ve TESİS YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM



KALAMIŞ TESİSİ 
Tesislerimizde acil yapılması gereken bakım onarım ve yenileme ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili uygulama  
takviminin üyelerimizle paylaşılması 

MECİDİYEKÖY BİNASI
Binamızın en yüksek ve sürdürülebilir kira getirisi sağlayacak şekilde değerlendirme proje çalışmalarına başlanması
 

GALATASARAY ADASI
Adamız ile alakalı tüm davaların incelenerek, hukuk çalışma grubumuz tarafından üyelere detaylı bir rapor sunulması;  
Bu süreçte gayrimenkul çalışma grubunun geliştirdiği ideal projenin alt yapısını oluşturmak için çalışmaların başlatılması 

HASNUN GALİP 
Alternatif iki değerlendirme projesinin üyelerin görüşüne sunulması 

YENİ TESİSLER 
Üye lokasyonlarımıza uygun olarak bir yeni sosyal tesis açılması  

60 gün

90 gün

60 gün

200 gün

90 gün

GAYRİMENKUL ve TESİS YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL ve TESİS YÖNETİMİ
KURUMSAL YÖNETİM



FUTBOL

SPOR YÖNETİMİ



SPOR YÖNETİMİSPOR YÖNETİMİ

FUTBOL

Hem yurt içinde, hem de yurt dışında 
bilimsel ve objektif kriterlere dayalı 
oyuncu takip ağı sistemi geliştirilmesi  

Makul bütçelerle sportif açıdan daha 
yüksek performans sergileyecek 
kadroların oluşturulması 

Sponsorluk anlaşmaları, hedef bütçe 
ve gelir çalışmalarının yapılması 
  

Oyuncu takip ağı sisteminin öngörülen 
etkinlik hedefine uyumunun sağlanması  

 
Stratejik plan çerçevesine uyumlu, 
hesap verilebilir, sürdürülebilir ve 
izlenebilir yönetim süreçleri 
çizilmesi    

Başarı odaklı, uzun vadeli hedefler 
belirlenerek izlenmesi ve 
performans takibinin yapılması 

Veri Yönetim Departmanının 
kurulması

Altyapı sistemimizin tüm aşamalarında 
dijital dönüşümünün sağlanması ve bu 
alanda dünyanın en başarılı 
altyapısına sahip kulüplerle işbirliği 
içinde olan uzman kuruluşlarla 
çalışılması 

Futbol bütçesi içinde altyapı bütçesinin 
ayrıştırılması 

Alt yapı dijitalizasyon dönüşüm 
sürecinin başlatılması  

KURUMSALLAŞMIŞ  
FUTBOL YÖNETİMİ 

BÜTÇE DİSİPLİNİ VE VERİMLİLİK 
 
ALTYAPI VERİMLİLİĞİ  

90 gün
100 gün 60 gün

45 gün      %100

FUTBOL



60 gün

100 gün 

Avrupa’nın önemli futbol ülkelerinde 
üç kulüple stratejik işbirliği kurulması 
ve Afrika’da ilk safhada 1, sonraki 
safhalarda 3 futbol akademisi ile 
çalışarak, geleceğin yıldızlarının erken 
yaşta tespit edilerek kulübümüze 
kazandırılması 

Galatasaray’ımızın hem sportif hem de 
mali açılardan tekrar uluslararası 
başarılar elde edebilmesi için gerek  
A Takım gerekse altyapı düzeyinde 
uluslararası stratejik işbirliklerinin 
kurulması

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Kadın Futbol Takımının kurulması için 
girişimlere başlanması

KADIN FUTBOL TAKIMI 

FUTBOL
FUTBOL
SPOR YÖNETİMİ

Kadın Futbol Takımı kurulması için 
yeni sponsorluk anlaşmaları 
yapılması

1 gün 



AMATÖR BRANŞLAR

SPOR YÖNETİMİ



BASKETBOL

Basketbol A.Ş.’nin kurulması 

Basketbol içinde altyapı payının yeniden yapılandırılması, bütçeyle uyumu ve uygulanması  

Basketbolun yönetimini Yönetim Kurulu adına yürütecek, içinde sponsor firmanın temsilcilerinin de yer 

alacağı bir kurul oluşturulması  

Altyapı da dahil olmak üzere tüm basketbol organizasyonunda sürdürülebilir bir yönetim modeli 
uygulanması 
     

ERKEK BASKETBOL

100 gün

%100

AMATÖR BRANŞLAR
SPOR YÖNETİMİ



Ulusal ve uluslararası müsabaka ve turnuvalarda Galatasaray değerleri ile en iyi şekilde temsil eden, madalya ve 
şampiyonluk kazanma hedefiyle çalışan, milli takımlara sporcu yetiştiren güçlü ve sürdürülebilir bir yapı ortaya koyulması 

Galatasaray Camiası’nın kendi kaynaklarını kullanarak Gönüllülük Programı’nın başlatılması      
        

Kısa ve uzun vadeli Sosyal Sorumluluk Projeleri kurgulanması ve görüşmelerinin başlatılması       

Kadın, altyapı ve genç sporcular başlıklarında sponsorluk ve alt sponsorluk projelerinin oluşturulması             100 gün

90 gün

100 gün

BASKETBOL

KADIN BASKETBOL

AMATÖR BRANŞLAR
SPOR YÖNETİMİ



VOLEYBOL

Voleybol içinde altyapı payının yeniden yapılandırılması, bütçeyle uyumu ve uygulanması  

Voleybolun yönetimini Yönetim Kurulu adına yürütecek, içinde sponsor firmanın temsilcilerinin de yer alacağı 

bir kurul oluşturulması  

     

100 gün

%100

AMATÖR BRANŞLAR
SPOR YÖNETİMİ



ATLETİZM

Atletizm içinde altyapı payının yeniden yapılandırılması, bütçeyle uyumu ve uygulanması  

Atletizm yönetimini Yönetim Kurulu adına yürütecek, içinde sponsor firmanın temsilcilerinin de yer alacağı 

bir kurul oluşturulması  

     

100 gün

%100

AMATÖR BRANŞLAR
SPOR YÖNETİMİ



Sporcu ve velilerle bilgilendirme toplantıları yapılarak güçlendirilmiş kadroların ve hedeflerin açıklanması 

Tüm resmi sözleşme ve anlaşmaların gözden geçirilmesi, hedeflere yönelik olarak  güncellenmesi 

Gelirleri artıracak projelerin hayata geçirilmeye başlanmasıyla operasyon yönetiminin karlı bir hale getirilmesi 

Tesislerimizle ilgili kullanım amacını artıracak projelerin altyapı çalışmalarının başlatılması 

İdari ve teknik ekibin güçlendirilmesi 

Üyelerimizin fikir ve görüşlerini alacağımız ortamın hazırlanması ve bilim ekibi anlaşmalarının tamamlanması 

Eğitim desteği programının başlatılması 

Altyapı çalışmalarının yeni programla birlikte hayata geçirilmesi ile ekip yönetiminin etkinliğinin artırılması 

SU SPORLARI

60 gün 

30 gün 

60 gün 

30 gün 

30 gün 

60 gün 

30 gün 

60 gün 

AMATÖR BRANŞLAR
SPOR YÖNETİMİ




