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2017 Yılı Divan Kurulu Çalışma Raporu 

2017 yılında Divan Kurulu iki olağan üstü, biri kapalı oturum olmak üzere 10 olağan toplantı 

yapmış ve tüzüğümüzün 99. maddesinde tespit edilen görevleri yerine getirme gayreti içinde 

olmuştur. 

Kulübün en yüksek danışma kurulu olan Divan Kurulu  “Kulübün etkinliklerini, gelişmesini ve 

geleceğini ilgilendiren konuların mevzuat, tüzük hükümleri ve Bütçe esaslarına 

uygunluğunu” Genel Kurul adına izlemekle görevlidir. 

Yönetim Kurulunun tüm etkinliklerinin ve tasarruflarının takibi, görüşülmesi, tartışılması için 

gerekli platform Divan Kurulu’dur. 

Divan kurulu bağımsız, seçim ve değerlendirmelerde tarafsız, yönetim olarak özerk bir 

kuruldur. Bu özellikleri dolayısıyla da Genel Kurul adına iç denetim hizmetlerini 

üstlenmektedir. 

Tüzüğümüz gereği kulüp ve bağlı ortaklıklarının mali tabloları konsolide olarak bağımsız 

denetimden geçmiş şekli ile Divan Kuruluna sunulmakta ve tüm detaylarıyla ele alınmaktadır.  

Bu sunumların yapıldığı toplantılarda Yönetim Kurulunun sunumunu takiben, Genel Kurulun 

seçtiği Denetim Kurulu da sunulan hesaplar hakkında görüş ve tespitlerini Divan Kurulu ile 

paylaşırlar. 

Bilindiği gibi tüzük değişikliği sırasında Divan Kurulu üyelik kıdemi 25 yıla indirilerek, kulübün 

mali, idari ve sportif işlemlerini daha yakından takip edebilen, gerekli bilgileri birinci elden 

temin edebilen bilgili, birikimli üyelerin Genel Kurullara katılmasının sağlanması 

amaçlanmıştır. 

Kulübümüzün ulaştığı boyutlar, uygulamaların takibi için ciddi teknik bilgi icap ettirmektedir. 

Divan Kurulunun 2017 yılında katılan üyelerle birlikte toplam üye sayısı 2.225’e ulaşmıştır. Bu 

sayı da takriben kaydı açık üye sayısının % 24’üne tekabül etmektedir. Bu üyelerin arasında her 

branşta ciddi eğitimi ve birikimi olan üyelerimiz gittikçe girift hale gelen kulüp uygulamalarını 

takip etmekteler, belli önemli konularda da kurulan ihtisas komiteleri ile bu önemli konuların 

araştırmasını, yorumunu ve Divan Kuruluna sunumunu gerçekleştirmekteler. 
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Divan Kurulunun önemli bir işlevi de kulübümüzün en üst organı olan Genel Kurula Kulübün 

işlemlerini yakından takip imkânı olan üyelerin katılımını sağlayarak “katılımcı kulüp üyeliği” 

örneğini kulübümüzün gelenekleri arasına katmaktır. 

112 yıllık dev bir kurum olan Galatasaray Spor Kulübünün artık eski usulde olduğu gibi gündelik 

kararlar ile yönetmek imkânı kalmamıştır. Yönetim Kurulları uzun vadeli stratejik planlar 

yapmak, bu planları profesyonel elemanlara icra ettirmek ve uygulamaları takip etmek, 

performans değerlendirmelerini yapmak mecburiyetindedir. Bütün bu girift işlemleri genel 

bazda takip edebilecek, kulübümüze yararlılığını değerlendirecek ve böyle çalışabilecek 

heyetleri seçmek için de Genel Kurulların bu işlemleri takip edebilecek bilgili, birikimli ve 

katılımcı üyelerden teşekkül etmesini sağlamakta da Divan Kuruluna öncülük görevi 

düşmektedir. Divan Kurulu çalışmaları da belli süre içinde çalışma şeklini bu istikamette 

değiştirmektedir, üyelerimiz de gündelik konulardan ziyade kulübün önemli uzun vadeli 

konularına yönelmektedirler.  

Divan Kurulu üyeleri arasında 8 eski Kulüp Başkanı, 14 eski Kulüp 2. Başkanı ve 50’nin üzerinde 

eski yöneticimiz vardır. Gerektiğinde bu tecrübeli üyeler kulübün konularıyla ilgili birikimlerini 

Divan Kurulunun hizmetine sunarlar ve görevdeki yönetim kurullarına öneri, tavsiye ve 

eleştirilerini Divan Kurulu platformunda dile getirirler. 

2017 yılında yapılan 2 olağan üstü, 9 olağan Divan Kurulu toplantısına ait zabıtlar 347 sahife 

olarak düzenlenmiş, ciltli olarak Divan sekretaryasında tüm üyelerin bilgi ve kullanımına 

sunulmuştur. Kapalı oturum olarak icra edilen Nisan ayı olağan toplantısına ait 32 sayfalık zabıt 

ise saklanmak ve ancak 10 (on) yıl sonra açıklanmak kaydıyla kapalı zarf içinde Divan 

Başkanlığına teslim edilmiştir. 

Divan toplantılarında tüm görüşmeler ses kayıt sistemi ile tespit edilmektedir. Kelime kelime 

deşifre edilen tutanaklar kulübün resmi belgesi haline gelmekte, icap eden hallerde Divan 

Kurulu arşivinden temin edilerek, incelenmektedir. Divan Kurulu kulübün kurumsal hafızası 

görevini çalışmaları ve resmi kayıtlarıyla sürdürmektedir. 

Tüm divan toplantıları GS TV'den canlı olarak yayınlanmakta, Divan ve Kulüp üyelerinin kulüple 

ilgili konuları takip etmelerine imkân sağlanmaktadır. Ayrıca tüm Divan Kurulu toplantı 

davetleri ve Divan toplantı zabıtları www.galatasaraydivankurulu.com adresinde yayınlanarak, 

tüm üyelerin bilgisine sunulmaktadır. 

http://www.galatasaraydivankurulu.com/
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Divan Kurulu 82 yıldır çalışmalarıyla bu amaca hizmet etme gayreti içindedir ve olmalıdır. Bu 

raporda bahsi geçen 11 toplantıya ait özet bilgiler kronolojik olarak Genel Kurul üyelerinin 

bilgisine sunulmaktadır. 

14 Ocak 2017 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi’nde Olağanüstü Divan toplantısı 

düzenlenerek, 25 yıllık kıdem süresini dolduran 157 yeni Divan üyesine Divan kurulu beratları 

takdim edilmiştir. 

Bu üyelerimizin katılımı ile 2017 Ocak ayı itibariyle üye sayımız 2.225'e ulaşmıştır, bu da kaydı 

açık üye sayımızın % 24'üne tekabül etmektedir. Bu toplantıda ayrıca Türkiye Şampiyonu olan 

veya uluslararası yarışmalarda derece alan sporcularımıza Divan başarı beratları takdim edildi, 

maçları dolayısıyla törene katılamayan branşlarımızın başarı beratları toplu olarak şube 

yöneticilerine teslim edilmiştir. 

Ocak ayı Olağan Divan toplantısı 19 Ocak 2017 tarihinde Gayrettepe Dedeman Otel’de yapıldı.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, gündeme geçmeden önce, bazı konularda önemli uyarılarda 

bulundu: 

- 22 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Başkan ve Yönetim Kurulumuza Riva ve 

Florya’daki gayrimenkullerimizin değerlendirilmesiyle ilgili verilmiş olan yetkiye 

istinaden, kulüp yönetimimizin yaptığı önemli çalışmaların, Divan üyeleri ve Galatasaray 

kamuoyu ile yeterince paylaşılmasının gerekli ve faydalı olacağını vurguladı. 

- 2017 yılı Kasım-Aralık aylarında yapılacağı ifade edilen Tüzük Tadili Olağanüstü Genel 

Kurulunun zaman planlaması konusunda Yönetim Kurulumuzun gerekli açıklamayı 

yaparak kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmesinin yararlı olacağını belirtti.  

Toplantının ana gündem maddesini, son bir aylık süre içindeki yönetim faaliyetlerine ilişkin 

Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek’in açıklamaları oluşturuyordu. Başkan söz alarak;  

- Öncelikle, uzun yıllardır sürüncemede kalan, Galatasaray’ın kullandığı Ali Sami Yen Spor 

Kompleksi TT Stadyumu ile ilgili, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın intifa hakkının 

Galatasaray’a devredilmesi ile ilgili iradeyi oluşturarak,  bununla ilgili vekalet de dâhil, 

İstanbul İl Spor Müdürlüğüne ve Valiliğe bunun tapuda tescil edilmesi konusunda bir 

mektup göndermiş olduğunu,  
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- Buna bağlı olarak, Kulüp ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile beraber Sarıyer tapusuna 

gittiklerinde, tapu müdürünün 2012 yılında çıkan bir genelgeye göre, intifa hakkı tesisi 

için bir de Başbakanlık oluru gerektiğini söylediğini,  

- Bizim sözleşmemiz 2011 yılına ait olup, 2012 yılında çıkmış genelge kapsamına 

girmemesine rağmen bürokrasiye takılmamak için, Spor Genel Müdürlüğüne geri 

dönerek, ilgili yazıyı oradan çıkardıklarını ve bugün itibarıyla yazının Başbakanlığa 

ulaştığını, 1 veya 2 gün içinde, yazının tekrar İstanbul’a, tapu müdürlüğüne gelmesi 

suretiyle Galatasaray’ın 6 yıldır beklediği intifa hakkını tapuya da şerh etmiş olacağını,  

- İlgili evrakları da Divan Başkanına teslim ettiklerini, 

- Yine Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu’nda stadın intifa hakkının alınmasına 

ilişkin, yapılması planlanan 15 bin kişilik kapalı spor salonu projesi için sponsorluk 

görüşmesi yaptıkları firmanın bazı istekleri olduğunu, 

- Bu çerçevede, Amerika’da Columbia Üniversitesi ile beraber yaptıkları çalışma 

çerçevesinde, salonu daha aktif olabilecek, daha iyi hizmet edilebilecek bir şekilde 

geliştirdiklerini, 

- Yeni projenin de bittiğini ve Sarıyer Belediyesi ile konuyla ilgili konuşmaların son derece 

pozitif olduğunu, en geç Şubat ayı başında orada bir şantiye kurmak suretiyle, 

Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek bir spor salonunun inşasına başlayacaklarını, 

- Salon sporlarına yönelik bu çok amaçlı spor kompleksi içinde bir sürü aktiviteyi yapmak 

için mekânlar olacağını, bu mekânların Galatasaray’a uzun süre gelir getireceğini ve 

Şubat ayı Divan toplantısında divan üyelerine hem görsel olarak, hem de proje ile ilgili 

daha detaylı bilgi aktaracaklarını,  

- Üyelerimizin devamlı takip ettikleri bir konu olan geçmişle ilgili yapılan soruşturmaların 

akıbetine ilişkin, ilgili firmanın yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmaların ilk fazı olan evrak 

üzerindeki incelemeyi henüz bitirdiğini ve daha detaylı bir çalışmaya girmek için de bir 

süre verdiğini, bu belgeyi Divan Başkanına sunduklarını, 

- Emlak Konut’la bir işbirliğine girmek için üyelerden çok önemli bir yetkiyi aldıklarını ve 

Galatasaray’ın geleceğini inşa etmek üzere bu yetkiyi kullanacaklarını,  

- Emlak Konut’la yapılan anlaşmanın, bir arsa satışı olmadığını, projelerin hitama 

ermesiyle beraber ortaya çıkacak hasılatın, kârlılığın bölüşülmesi projesi olduğunu ve bu 

kârlılığın % 80’inin Galatasaray’a, % 20’sinin de geliştirmeci olan Emlak Konut’a ait 

olduğunu,  
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- Florya ve Riva arsalarının Galatasaray’ın son kurşunu olduğunu ve büyük bir 

sorumluluğun altına girdiklerini bildiklerini, bu projelerin Galatasaray’a orta vadede 

getireceği rakamın bugünkü değerler itibarıyla baktığımız zaman, yaklaşık 1,5 milyar TL 

civarında olduğunu ve zaman içinde değer artışlarına bağlı olarak bu rakamın 

artabileceğini,  

- Emlak Konutla bugün yaptıkları bu faaliyetin, Galatasaray’ın bir borç sarmalı içinde, bir 

faiz sarmalı içinde ileriye doğru gitmesinin mümkün olmaması sonucunda ortaya çıkmış 

olduğunu,  

- Bunun için Galatasaray’ın mali kriterleri ile ilgili olarak kurdukları komisyonun, çok 

verimli çalışmalar yaparak sonuca çok yaklaştığını ve bunun Galatasaray’ın bir etiği, bir 

değeri, bir tüzük maddesi olarak gündeme gelmesi için çalıştıklarını ve divan huzurunda 

verimli çalışmaları için komisyon üyesi arkadaşlara teşekkür ettiklerini, 

- Bu mali kriterlerin esasının, kendi yönetimlerinden başlamak üzere, Galatasaray Spor 

Kulübü’nü yönetmeye aday veya hâlen yönetimde olanların, denk bütçe esasına uyması 

ve hiçbir şekilde Galatasaray’ı borçlandırıp, her ne suretle olursa olsun, denk bütçeyi 

saptırıp, sonunda da ortaya çıkan borcu Galatasaray’ın sırtına sarıp gidememesi 

olacağını,  

- Galatasaray’ın her zaman istişarede önünü açmış, her zaman Galatasaray’a yön 

göstermiş Divan Kuruluna, bu konudaki tasvibinden dolayı da çok teşekkür ettiklerini,  

belirtti. 

 

Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek’in Divan Başkanlığına sunduğu evraklarla ilgili olarak, Divan 

Kurulu Başkanı İrfan Aktar kendilerine;  

- Stadın üst hakkının tapuda tescili ile ilgili, Ankara’dan, Gençlik ve Spor Bakanlığından 

gelen talimat yazısı ve onunla ilgili yetki belgesi,  

- Başkanın verdiği ikinci bilgi ise, geçmişin araştırılmasıyla ilgili kulüp yönetiminin 

görevlendirdiği uluslararası şirketin, çalışmanın birinci araştırma bölümünün bitirildiğine 

ve ikinci araştırma bölümüne başlanacağına ilişkin yazısı,  

olmak üzere iki ayrı belge sunulduğunu belirtti. 

 

Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek tekrar kürsüye gelerek; 
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- Kamuoyunda 508 milyon TL’ye bu arsaların satıldığı şeklinde bir söylenti olduğunu, 508 

milyon TL’nin arsaların satış değil ekspertiz değeri olduğunu, bu ekspertiz değerine bağlı 

olarak, Galatasaray’ın gelirinin hiçbir şekilde bu değerin altında olamayacağını ve 

beklenen rakamın bunun 3 misline yakın bir rakam olacağını, 

hatırlattı ve genel görüşmeye geçildi. Söz alan üyeler; 

- Galatasaray olarak radikal bir karar alarak, gelecek yıldan itibaren basketbolda yalnızca 

Türk oyuncularla oynama kararının verilmesini, 

- Futbol altyapımızın sahipsiz ve verimsiz olduğu ve yeterli üretkenliği sağlayamadığını, 

- Yönetimlerin yapılan işlerde özellikle futbolcu alımlarında ederi, rayici konusunda daha 

dikkatli olması gerektiğini, 

- Nakit akış tablosunun olması ve gayrimenkul anlaşmaları imzalandıktan sonra reel bir 

nakit akış tablosunun tekrar genel kurula sunulması gerektiği, 

- Tüzük değişikliğiyle ilgili sürecin fazlasıyla uzadığı ve geciktiğini, 

- Henüz divan üyesi olmamış üyelerden yararlanılmasının faydalı olacağını, 

belirttiler ve 2 saat 15 dakika süren toplantıya son verildi. 

Şubat ayı Olağan Divan toplantısı 8 Şubat 2017 tarihinde Gayrettepe Dedeman Otel’de 

yapıldı. 

Toplantının gündeminde yer alan Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde inşaatı planlanan 15 bin 

kişilik basketbol salonu hakkında bilgilendirme için söz alan, Kulüp Başkanı Dursun Aydın 

Özbek; 

- Ali Sami Yen Spor Kompleksi planlandığı zaman, bu kompleksin içinde hem stadyum, 

hem de bir kapalı spor salonu mevcut olarak planlanmış olduğunu, 

- Ancak icraata gelince, sadece futbol oynadığımız stadın 52 bin kişilik kapasitesi ile 

yapıldığını, projenin içindeki diğer unsurların yapılamadığını, 

- Yönetimlerinin bu son derece değerli arazi üzerinde, amacına uygun bir spor kompleksi 

şekline gelmesi için büyük bir çaba gösterdiğini, 

- Bu manada da, eksik olan basketbol sahasının 15 bin kişi kapasiteli olarak 

projelendirildiğini ve bunun inşaatına başlamak üzere Spor Genel Müdürlüğünden 

gerekli iznin de alındığını, 

- Sponsorumuz NEF İnşaat’ın sahibi Erden Timur’un dünyada bu tip komplekslerin nasıl 

organize olduğunu, hangi etkinlikleri, hangi facility’leri ihtiva ettiğini anlattığını, 
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- Şayet Galatasaray burada böyle bir şey yapıyorsa, dünyadaki örnekleriyle yarışacak 

şekilde çağdaş olması gerektiğini ifade ettiğini, 

- Böyle bir yatırım yapılacağına göre, bu yatırımın nasıl finanse edileceği konusunda da 

görüş alış verişinde bulunduklarını ve projenin yeni şekliyle çok büyük bir firmanın 

dikkatini çektiğini,  

- Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ni sadece 15 günde bir kullanılan bir mekân olmaktan 

çıkartmak üzere yapılan çalışmalar dâhilinde, müze çalışmalarının da en son teknolojinin 

kullanılması ile beraber, geçmişte kazanılan zaferlerin birebir canlı bir ortamda 

yaşanmasını sağlayacağını,  

- Salonun tek amaçlı, sadece maç günü yaşayan bir salon olmaktan çıkarılıp, gereğinde 

etrafında ve alt kısmında kiralanabilir alanlar olarak hazırladıkları yerlerdeki ofisler ve 

ticari alanlarla 365 gün yaşanan bir mekân hâline geleceğini, 

- 15 bin kişilik çok amaçlı salon dışında 29.500 metrekare kiralanabilir bir alan ve 7 bin 

metrekareye yakın, açık havada etkinlik yapılabilecek bir alan olduğunu, 

- Sponsorluğu yapacak firmanın teklifi üzerine, ayrıca 3.750 metrekarelik bir inovasyon ve 

bilim merkezi projelendirildiğini,  

- Galatasaraylılar buraya geldiği zaman beraberlerinde gelecek çocuklarının, çocuk yaşta 

bu aidiyet duygusunu alabilmeleri için, bu mekânda onlara da hizmet edecek alanlar 

olduğunu,  

- Bütün bu projeler gerçekleştirilirken herhangi bir masrafa girilmeyeceğini, sponsorluğu 

tamamen NEF firması üstlendiğini, aynı zamanda, onun da katkısı ile çok büyük bir firma 

ile de bu inşaatın tamamının yapılması ve hizmete açılması yönünde çalışmalarının 

sürdüğünü, 

- Yeni projeyi geçen hafta itibarıyla Sarıyer Belediyesine takdim ettiklerini ve bir iki hafta 

içinde ruhsatını alıp, alanı da inşaata uygun hâle getirip inşaata başlamak için startı 

vereceklerini, 

ifade etti ve gündemin 22 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararları sonrasında kulüp 

yönetimince kurulan, Galatasaray Spor Kulübü’nde Yeni Mali Kriterler ve Yönetim Yapılanma 

Komitesi çalışmaları hakkında bilgi sunulması, maddesine geçildi. Kulüp Başkanı Dursun Aydın 

Özbek söz alarak; 

- Konuyu kronolojik bir sıra ile anlatmanın gerekli olduğunu, kulübün en son denk 

bütçesini yaptığı 1996 yılından sonraki 20 yıllık dönemde hazırlanan denk olmayan ve 
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açık veren bütçelerin bankalar vasıtasıyla finanse edilmeye başlandığını ve sonuçta 500 

milyon dolarlık bir borç stoğuna ulaşıldığını, 

- 21 Eylül 2016’daki Divan toplantısında, Galatasaray kriterlerinin oluşturulmasından 

bahsedilmesi üzerine,  Galatasaray Yönetim Kurulunun 8 Kasım 2016’da bu son 20 yıllık 

dönemde Galatasaray’ın içinde bulunmuş, Galatasaray’ı iyi tanıyan kişilerden oluşmuş 

bir komite kurulması kararını aldığını, 

- Hayri Kozak başkanlığında,  Sami Çölgeçen, Ayhan Özmızrak, Hüsamettin Kavi, Mete İkiz, 

İlker Canalp, Timur Kuban’dan müteşekkil bir komite kurulduğunu, bu komitenin statta 

çalışmalarına başladığını ve 14’e yakın toplantı yaptığını ve komitenin 27 Aralık 2016’da, 

yaptığı çalışmalarla ilgili raporunu kendilerine sunduğunu, 

- Bu raporu önce hukuki görüş almak üzere kulüp üyemiz Avukat Selim Önen’e 

gönderdiklerini ve Selim Önen’in, bu raporun içeriği hakkındaki yorumlarını, önemli 

noktaların neler olduğunu, nelere dikkat edilmesi gerektiğini kendilerine anlattığını,  

- Halka açık bir şirketimiz olduğu ve SPK mevzuatıyla uyumlu olması için, hazırlanan raporu 

hukuki görüş almak üzere değerli bir hukukçuya daha gönderdiklerini,  

- Yapılan bu çalışmayı Tüzük Tadil Komitesi ile paylaşarak ve ortak bir çalışma içine girerek 

nihayetlendirilmesi konusunda karar almayı düşündüklerini,  

- Bu raporun içinde başlıklar hâlinde; Denetleme Kurulunun yapısı, yönetimlerde görev 

alacak kişilerin nitelikleri, görev tanımları, Galatasaray’ın bütünü ile organizasyon yapısı 

ve bütçe yönetiminin esasları, borçlanma kriterleri, harcama ve gelir ilişkisinin yer 

aldığını,  

belirtti ve gündemin dilekler bölümünde söz alan üyeler; 

- Geçmiş yönetimler döneminde yapılan futbolcu transferleri hakkında gereken 

soruşturma ve araştırmaların yapılarak, bu transferlerde kulübümüzün herhangi bir 

zarara uğratılıp uğratılmadığı konusunun aydınlatılması,  

- Kulüp tüzüğünün yenilenmesinin, geleceğe yönelik olarak Galatasaray açısından belki de 

en önemli faydayı sağlayacağı, 

- Amatör şubelerde yönetime yardımcı olacak komitelerin tekrar kurulmasının gerektiği, 

yönünde teklif, tavsiye ve eleştirilerini dile getirdiler ve toplantıya son verildi. 

Mart ayı Olağan Divan Toplantısı 8 Mart 2017 tarihinde Gayrettepe Dedeman Otel’de yapıldı.  
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Gündemde yer alan güncel konularla ilgili bilgi vermek için söz alan Kulüp Başkanı Dursun 

Aydın Özbek, Riva ve Florya’da Emlak Konutla yapılan gayrimenkul projeleri, stadın üst 

kullanım hakkının tapuya işlenmesi ve 15 bin kişilik çok amaçlı salon projesi konusunda 

açıklamalar yaparak; 

- Emlak Konut’tan 340 milyon TL civarında bir para geldiğini ve söz verdikleri gibi, bunun 

330 milyon TL’si ile Galatasaray’ın banka borçlarını ödediklerini ve böylece aralarında 

Spor Toto gelirleri, naklen yayın gelirleri, gişe ve bilet hasılatı gelirleri olmak üzere bazı 

temliklerin açığa çıktığını, yani bunların direk Galatasaray’ın kasasına gelmesi suretiyle 

dönmeye çalıştıklarını, 

- Ayrıca, 330 milyon TL gelen parayı da sermaye avansı olarak Sportif A.Ş.’nin içine 

koyduklarını ve sermaye artışı yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaatta 

bulunduklarını, 

- Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yönetimi olarak, bir kurtuluş savaşı, bir mali 

bağımsızlık savaşı içinde olduklarını,  bunun için de bugün kendisinin yaklaşık 80 milyon 

TL olan bir kasa kolaylığı sağladığını ve 200 küsur milyon TL civarında da kefalet verdiğini, 

üyelerden kuvvetli bir destek almak istediğini, 

belirtti. 

Gündeme devam edilerek, Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı 

ortaklıklarına ait, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif rapor Yönetim 

Kurulu adına Muhasip Üye İsmail Sarıkaya tarafından sunuldu. Muhasip üye özetle; 

- 31 Aralık 2016’da toplam kredilerimizin TL bazında 787 milyon TL (224 milyon dolar) 

olarak gerçekleştiğini, 

- Geçen sene gerçekleşen -dolar bazında bakıldığında- toplam kredilerin 233 milyon dolar 

olduğunu, 

- 2016 yılında, 31 Aralık itibarıyla toplam 2 milyar 164 milyon TL (615 milyon dolar) 

teminat verildiğini, aynı teminatlar toplamının, geçen sene 31 Aralık 2015’te TL olarak 1 

milyar 776 milyon TL (611 milyon dolar), Teminat/Kredi oranının 2015 yılında 2,63 iken, 

2016 yılında 2,75’e yükseldiğini,  

- Kulübümüzün 31 Aralık 2016 tarihi itibarı ile toplam alacaklarımızın 641 milyon TL (182 

milyon dolar), toplam borçlarımızın 1 milyar 831 milyon TL (520 milyon dolar) olduğunu, 

bir önceki senenin aynı mukayeselerine bakıldığında, toplam alacaklarımızın 31 Aralık 
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2015 tarihi itibarıyla 536 milyon TL (184 milyon dolar), toplam borçlar ve 

yükümlülüklerin 31 Aralık 2015 itibarıyla 1 milyar 499 milyon TL (516 milyon dolar) 

olduğunu, 

- Net Borç-Alacak farkının, 2015 yılında 963 milyon TL (331 milyon dolar) iken, 2016 yılında 

1 milyar 189 milyon TL (338 milyon dolar) olarak gerçekleştiğini, 

- 2015 Mayıs ayında konsolide olarak gelirimiz 185 milyon, giderimiz 257 milyon dolar 

iken, 31 Mayıs 2016’da gelirimizin 192 milyon dolar, giderimizin 219 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiş olduğunu, 2016’da gelirlerimizin % 3,8 artmış, giderlerimizin ise % 17 

civarında azalmış olduğunu, 

sunumunda belirtti. 

Gündemde, tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla düzenlenen 

mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemelerini içeren raporun 

sunulması yer alıyordu. Söz alan Denetim Kurulu üyesi Cengiz Ergani; 

- 2015 sonu itibarıyla, 556 milyon olan toplam gelirin, 2016 sonunda 427 milyon liraya 

düşmüş olduğunu, 

- 31.12.2015 tarihi itibarıyla, 291 milyonu kısa vadeli, 385 milyonu uzun vadeli olmak 

üzere toplam 676 milyon TL olan finansal borçlarımızın, 2016 yılı Aralık ayı sonunda, 433 

milyonu kısa vadeli, 354 milyonu uzun vadeli olmak üzere 787 milyon TL’ye yükselmiş 

olduğunu, 

- Sonuç olarak, bir yıllık süre içinde kısa vadeli finansal borçlarımız 142 milyon artarken, 

uzun vadeli finansal borçlarımızın ise 31 milyon TL azaldığını, toplam finansman 

giderlerinin 121 milyon TL’den 154 milyon TL’ye artış gösterdiğini ve finansman 

giderlerindeki bu artışın, kur farkından kaynaklandığını,  

- Verilen teminat, ipotek, rehin, kefalet ve temliklerle ilgili olarak, bir yıllık sürede 390 

milyon TL’lik bir artış olduğunu, bu farkın 138 milyon TL’lik bölümünün hisse rehninden, 

41 milyon TL’sinin temliklerden, 210 milyon TL’sinin şahsi kefaletlerden, 1,3 milyon 

TL’sinin ise teminat mektubu artışından kaynaklandığını,  

belirtti ve genel görüşme maddesine geçildi. Bu bölümde söz alan üyeler; 

- Mali Kriterler ve Yönetim Yapılanma Komitesi’nin önerileri bir an önce tüzük tadil 

metnine eklenecek şekilde, iki komisyonun birlikte çalışma yapmasını ve tüzük 

değişikliğinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulun en kısa zamanda toplanmasını, 
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- Son yıllardaki genel kurullarımızda 40’ı aşkın kişinin söz alması ve söz verme sırasındaki 

kargaşayı önlemek üzere, Başkanlık Divanının konuşmacıları kıdem sırasına koymasını, 

- Profesyonel olan basketbol ve voleybol şubelerinin zararları çıkarıldığında, gerçekten 

amatör olan diğer şubelerimizin denk bütçe verdiğini ve bu kavram kargaşasına artık son 

verilmesi gerektiğini, 

ifade ettiler ve 2.5 saat süren toplantıya son verildi. 

   

Nisan ayı Olağan Divan Toplantısı 12 Nisan 2017 tarihinde Gayrettepe Dedeman Otel’de 

yapıldı. 

Toplantı gündeminde, 25 Mart 2017 tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının 

değerlendirilmesi yer alıyordu. Gündeme geçilmeden önce verilen bir önergeyle, toplantının, 

tüzüğümüzün 102/5 maddesi uyarınca, kapalı oturum olarak yapılması hususu teklif edildi. Bu 

önerge, tüzük maddesi uyarınca, görüşmeye açılmadan oylamaya sunularak kabul edildi ve 

divan toplantısına katılma hakkı olmayan misafirlerimiz salondan ayrıldılar. 

Kapalı oturum olarak icra edilen Nisan ayı toplantısına ait 32 sayfalık tutanak, tüzüğümüzün 

53. Maddesi gereği saklanmak ve ancak 10 (on) yıl sonra açıklanmak kaydıyla kapalı zarf içinde 

Divan Başkanlığına teslim edilmiştir. 

Mayıs ayı Olağan Divan toplantısı 15 Mayıs 2017 tarihinde Gayrettepe Dedeman Otel’de 

yapıldı. 

Divan Başkanı İrfan Aktar tarafından, Divan Kurulu üyemiz, eski milli kürekçi ve kulüp yöneticisi 

arkadaşımız Celal Gürsoy’a, “Galatasaray’da Denizcilik Tarihi” adlı yeni yayınladığı kitabı 

nedeniyle, özenli çalışması için teşekkür edildi. Ayrıca, son yapılan federasyon seçimlerinde 

Kürek Federasyonu Başkan Vekilliği görevine seçildiği için, kürek şube kaptanlığından ayrılmış 

olan Divan üyemiz Remzi Tan’a, kulübümüzdeki hizmetlerinden dolayı bir başarı plaketi verildi. 

Gündeme geçmeden önce, Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek söz alarak, son günlerde gelişen 

çeşitli olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. Başkan özetle;  

- Gündemde, Galatasaray Spor Kulübü tarihinin en önemli projelerinden birisi olan, Riva 

ve Florya arazilerinin geliştirilmesi ile ilgili Emlak Konut’la yapılan anlaşma olduğunu ve 

bu anlaşmanın 8 Haziran tarihinde ihaleye çıkacağını, 
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- Dolayısıyla, bilgi kirliliğini engellemek açısından, bu ihaleye nasıl hazırlandıklarını, bu 

ihalenin nasıl yapılacağını ve bu ihale sonucunda hedefe ne şekilde gideceklerini kısaca 

açıklamak istediğini, 

- 2010 yılındaki imar durumunda 0,20 emsale dayalı inşaat alanının 173 bin metrekare 

olarak gösterilmiş olduğunu, ancak ruhsata başvurulduğunda inşaat alanının 250 bin 

metrekareye çıktığını ve bunun yönetmeliklerle organize edilen son derece legal bir şey 

olduğunu, 

- Emsali, esas inşaatı alanını dikkate alıp sosyal medyada görüldüğü gibi yorumlara 

gitmenin son derece yanlış olduğunu, 

- Riva ve Florya konusunda son derece dikkatli, son derece bilgili hareket ettiklerini ve son 

yapılan çalışmalara bağlı olarak, Riva’daki inşaat alanının yaklaşık 325 bin metrekareye 

çıktığını, 

- Florya’nın taşınması ile ilgili olarak, Kemerburgaz’da yaklaşık 150 dönüm civarında, stada 

8 dakika mesafede bir arsa gösterildiğini ve Emlak Konutun yazıştığı devlet 

kurumlarından (Milli Savunma ve Orman Bakanlıkları) Galatasaray Spor Kulübü burada 

tesislerini yapabilir diye olur yazılarının alındığını,  

- Kemerburgaz’daki bu arsanın tahsisi için Milli Emlak ile tamamen mutabakat sağlandığını 

ve Florya’daki tesislerin ancak bu şartla terk edilebileceğini,  

- Kemerburgaz’da yaklaşık 6 tane nizami sahası olan, son derece mükemmel, son derece 

değerli, yola cephesi olan bir tesis yapacaklarını,  

- Kapalı salon ile ilgili olarak, Sarıyer Belediyesine ruhsat aşamasında, stadın yollarına 

ilişkin çıkan sorunun düzeltilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yeni plan 

verdiklerini, bu nedenle projede ufak bir gecikme olduğunu, 

- Otel inşaatının ise piyasa şartlarının olumsuz seyretmesi çerçevesinde yavaşladığını, 

inşaatın durmasının söz konusu olmadığını, 

- Kayıtları kapanmış 3.000 civarında üyeyle ilgili olarak, Yönetim Kurulunda bir karar 

alarak, bu durumdaki üyelere 20 Mayıs’a kadar süre verdiklerini, ancak 300 civarında 

üyenin bu hatırlatma üzerine aidat borçlarını ödediğini, diğer 2.700 kişi içinse tüzüğü 

çalıştırmak durumunda kalacakları için son derece üzgün olduklarını,  

- Disiplin uygulamalarıyla ilgili olarak, eleştirilerden kuvvet aldıklarını ve hiçbir zaman da 

bunun bir disiplin soruşturmasına konu olacağını düşünmediklerini, ancak Genel Kurulun 
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seçtiği bir Yönetim Kuruluna karşı hakaret ve küfür içeren ifadeler kullanan üyelerin 

disiplin kuruluna sevk edildiğini,  

- Özellikle futbolda iyi bir sezon geçirilmediğini, yaptıkları hatalardan ders çıkartarak, 

önümüzdeki sezon için çok ciddi çalışmaları olduğunu ve zaman içinde bunları camiaya 

anlatacaklarını, 

- Hırvatistan’da oynanan U17 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde, bizim 2000’li 

jenerasyonumuzdan orada 7 tane sporcumuz, yavru aslanımız olduğunu ve bunların 

isimlerini tek tek saymak istediğini (Atalay, Ozan, Yunus, Recep, Melih, Emirhan ve 

Samet), dolayısıyla Galatasaray’ın özellikle futbolda altyapıda verdiği hizmetin çok 

önemli olduğunu,  

belirtti. 

Gündemde, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mart 

2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, kesin olmayan mali, idari, sportif özet raporun Yönetim 

Kurulu tarafından sunulması yer alıyordu. Raporu sunmak üzere söz alan Yönetim Kurulu 

Muhasip üyesi İsmail Sarıkaya; 

- 31 Aralık 2016 itibarıyla, toplam banka kredilerimizin 787 milyon TL (224 milyon dolar) 

iken, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla, 867 milyon TL’ye (238 milyon dolar) yükseldiğini ve 

kredilerimizin 80 milyon TL (14 milyon dolar) artmış olduğunu, 

- 31 Aralık 2016 itibarıyla, verilen teminatların toplamı 2 milyar 164 milyon TL (615 milyon 

dolar) iken, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla verilen teminatların toplamının 1 milyar 611 

milyon TL (442 milyon dolar) olduğunu yani teminatlarımızın 553 milyon TL (172 milyon 

dolar) azalmış olduğunu ve teminat kredi oranının da 2,75’ten 1,86’ya düşmüş olduğunu,  

- 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, net borç-alacak farkımız 1 milyar 189 milyon iken (338 

milyon dolar), 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla, 792 milyon TL’ye (218 milyon dolara) indiğini, 

sunumunda belirtti. 

Gündemde, tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen, 

özet mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi yer alıyordu. 

Raporu sunmak üzere, Denetim Kurulu üyesi Cengiz Ergani söz alarak; 

- Sportif A.Ş. konsolide verilerine bakılacak olursa, 29 Şubat 2016 tarihi itibarıyla 391 milyon 

TL olan satışların, 28 Şubat 2017 sonunda 243 milyon TL’ye düşmüş olduğunu,  
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- Karşılaştırma dönemimizde Sportif A.Ş. zararının 52 milyon TL’den 240 milyon TL’ye 

yükselerek 188 milyon TL’lik bir artış gösterdiğini, 

- İlgili dönemde, Yönetim Kurulu üyelerine borçlar hesabındaki 30 milyon TL’den 82 milyon 

TL’ye olan 52 milyon TL’lik artışa da dikkat çekmek istediklerini, 

- Teminatlara gelince, Mart 2016 tarihi itibarıyla, toplam 1 milyar 789 milyon TL’de olan 

meblağın, Mart 2017 sonunda 1 milyar 612 milyon TL’ye düşmüş olduğunu, ipoteklerdeki 

550 milyon TL’lik azalışın ise Emlak Konut A.Ş. ile yapılan protokol uyarınca, Riva arazisinin 

ilgili firmaya devrinden önce ipoteğin fek edilmesinden kaynaklandığını,  

belirtti ve sunulan raporlar üzerine açılan genel görüşmede söz alan üyeler; 

- Devamlı olarak amatör şubelerin zararlarından söz edilerek, bu şubelerin kulübün sırtında 

yük olduğunun vurgulandığını, oysaki mali tablolar incelendiğinde bu zararın çok büyük 

bölümünün artık tamamen profesyonelleşmiş basketbol ve voleybol şubelerinden 

kaynaklandığını, 

- Kalamış Tesislerinin, Kalamış Su Sporları Eğitim Merkezi olduğunu ve Kalamış’ın sadece 

spor için tahsis edilmiş olduğunu ancak Kalamış’ın gelirinin sosyal tesiste ve 3 aylık 50 bin 

TL gibi komik düzeyde olduğunu, 

- Galatasaray’ın yaratılacak bir sürü kaynağı olduğunu ve bu kaynakların mutlaka bir nakit 

akış tablosunda gösterilmesinin gerekliliğini, 

dile getirdiler ve 3,5 saat süren toplantıya son verildi. 

Haziran ayı Olağan Divan toplantısı 14 Haziran 2017 günü Gayrettepe Dedeman Otel’de 

yapıldı. 

Gündeme geçilmeden önce, verilen bir önergeyle, 2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında 

Divan toplantısı düzenlenmemesi ve ilk toplantının Eylül ayında yapılması üzerine bir talep 

gelmesi üzerine, Divan Başkanı İrfan Aktar Divan iç tüzüğümüzün 6. maddesi uyarınca, Kulüp 

Divanının gerekirse aylık olağan toplantılarının en çok ikisi için toplanmama kararı alabildiğini 

belirterek, önergeyi oylattı ve oy çokluğuyla Temmuz ve Ağustos toplantılarını düzenlememe 

kararı çıktı. 

Gündemde, son bir aylık dönemdeki gelişmeler hakkında Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 

açıklamaları yer alıyordu. Başkan kürsüye gelerek; 



15 
 

- Emlak Konutla yapmış oldukları anlaşmanın bir hasılat paylaşım anlaşması olduğunu, 

- İlk ihaleye 9 firmanın katılmasının Riva arsamıza olan ilgiyi gösterdiğini ve bunun son 

derece memnuniyet verici olduğunu, 

- Birinci ihalede verilen rakamların önemli olmadığını, sadece bu işe girecek firmaların bu işi 

yapıp yapamayacağı konusunun tespitinin söz konusu olduğunu, 

- İkinci ihalenin ise buradan elde edilecek asgari hasılatı belirleyeceğini, nihai hasılatı 

belirlemeyeceğini, 

vurguladı. 

Galatasaray Adamızla ilgili hukuki süreci anlatmak üzere söz alan Yönetim Kurulu üyesi Eşref 

Alaçayır, adadaki imara aykırı kısımlarla ilgili davanın kesin karara bağlanmasıyla birlikte, 

belediyenin hiç beklemedikleri kadar hızlı davranarak, 28 Mayıs 2017 tarihinde, Galatasaray 

Adası’nda yıkım işlerini gerçekleştirmiş olduğunu, fakat bu arada, Sulh Hukuk Mahkemelerinde 

süren 3 ayrı davalarının olduğunu belirtti ve tüm davalarla ilgili olarak detaylı açıklamalarda 

bulundu. 

Gündemdeki, sona eren 2016-17 sezonunda amatör şubelerimizin durumu ve geleceği, 

mevcut antrenör, sporcu, kadro yapısı, sezon içinde katılınan yarışmalar ve sonuçları, yeni 

sezon bütçe ve sportif planlaması ile ilgili bilgi sunulması için, şube sorumlusu Yönetim Kurulu 

üyeleri söz alarak detaylı açıklamalarda bulundular; 

- Basketbol şubesinin sunumunu Can Topsakal, 

- Voleybol ve Judo şubelerinin sunumunu Ali Yüce, 

- Sutopu, Yüzme, Kürek, Yelken ve Atletizm şubelerinin sunumunu Murat Atay  

yaptılar ve verdikleri detaylı bilgiler toplantı tutanağındadır. 

Eski Kulüp Başkanı Faruk Süren söz alarak, basketbolun özerk bir yapı olarak yapılandırılması 

halinde, içinde sponsorların da yer alacağı ayrı bir icra komitesi kurularak, mevcut durumdaki 

kaynak açığına çözüm bulunabileceğini ve özerk yapıyla basketbolun daha sağlıklı ve verimli  

olarak yönetilebileceğini düşündüğünü belirtti. 

Eski Kulüp Başkanı Duygun Yarsuvat söz alarak, Galatasaray Adamızdaki hukuki süreci 

kronolojik ve detaylı olarak anlattı ve acilen Yönetim Kurulunun düzenleyeceği ve hukukçuların 
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katılacağı küçük bir toplantı yapılarak, hangi hukuki yolların denenmesi gerektiğinin 

konuşulmasını ve karar verilmesini önerdi. 

Gündemin genel görüşme bölümünde söz alan üyeler; 

- Galatasaray Adamızın sadece hukuki sorunlarının olmadığını, mimari sorunlarının da 

olduğunu, 

- Ada’nın bir statü olduğunu, dünyanın hiçbir ülkesinde ada sahibi olan bir spor kulübü 

olmadığını ve bunun zevkini, bunun gururunu yaşamamız lazım geldiğini,  

- Mevcut tüzüğümüzde kuvvetler ayrılığı prensibine hiç uyulmadığını, Kulüp Yönetiminin 

kendisini denetleyecek Denetim Kurulu’yla, aynı çarşaf listeyle seçildiğini, 

- Şirket Yönetim Kurullarına atamalar yapılırken liyakate dikkat edilmediğini, 

ifade ettiler ve 3 saat süren toplantıya son verildi.  

Ağustos ayı Olağanüstü Divan toplantısı 16 Ağustos 2017 tarihinde Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yapıldı. 

Gündemdeki, Sportif A.Ş. bünyesinde son 2 ay içinde futbol takımımızla ilgili yapılan 

transferlerin oyuncu ücretleri, menajer komisyonları, vergiler de dahil olmak üzere maliyetleri, 

bu maliyetin mali kaynağı ve finansmanı hakkında bilgi sunmak üzere, Kulüp Başkanı Dursun 

Aydın Özbek söz alarak; 

- Yönetim Kurulu olarak, futbol takımının Türkiye Süper Ligi’nde şampiyon olması, 

Şampiyonlar Ligi’ne katılması, futbol camiasının ürettiği ekonomiden mümkün olan en 

büyük payı alması yönünde hedef koyduklarını,  

- UEFA Finansal Fair Play cezasının ve 2 yıllık başarısız dönemin futbolcularda yarattığı 

travmayı ve motivasyon eksiklerini gidermek üzere, mevcut futbolcu kadrosunun büyük 

ölçüde yenilenmesinin gerektiğini, 

- Bu seneki futbolcu transferleri için, bonservis bedeli 34 milyon Euro olduğunu, 

- Artık kariyerini başka takımlarda sürdürmek isteyen futbolcuları göndermek suretiyle,  

- Galatasaray’ın kasasına 20 milyon Euro’ya yakın bir para soktuklarını, yani 14 milyon 

Euro’ya yeni bir takım kurduklarını, 
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- Seçilip kulübü devraldıklarındaki 48 kişilik futbolcu kadrosunu, süreç içinde kulüple 

ilişkisinin kesilmesi, satılması, kontratlarının karşılıklı feshedilmesi veya tek taraflı 

feshedilmesi şekliyle 28 kişiye indirdiklerini, 

- Bu çerçevede, futbolcu ödemelerinin (sabit maaş, prim ve maç başı ücreti, stopaj dahil) 61 

milyon Euro olduğunu, 

- Menajer komisyonları için, UEFA’nın koyduğu sınırları geçmeden bu kontratları 

yaptıklarını,  

- Bu transferlerin kaynağına gelince, Galatasaray’ın UEFA turnuvalarına katılmaması hâlinde 

bile, yaklaşık olarak 100 milyon Euro civarında, yani 400 milyon TL bir girdisi, buna karşın 

futbol faaliyetlerini sürdürebilmesi için de tahminen yaklaşık 350 milyon TL çerçevesinde 

harcaması, yani 50 milyon TL fazlası olduğunu,  

- Kulübün finansman yapısı itibarıyla, çok yüksek seviyede, senede yaklaşık 150 milyon TL 

kadar faiz ödediklerini, hedeflerinin yaptıkları projelerle bu faiz ödemesini yaklaşık 50 

milyon TL’ye indirmek olduğunu, böylece Onun Galatasaray’ın Futbol A.Ş.’deki geliri ile 

harcamasının denk bir bütçe şeklinde planlandığını, 

ifade etti. 

Gündem maddesiyle ilgili söz alan üyeler; 

- Olağanüstü kavramının çok fazla kullanılırsa aşınacağını, gerçekten olağanüstü bir iş 

olduğunda, işe yaramaz hâle geleceğini, 

- Futbolcu transferinde harcanan bonservis bedelinin 34 değil 41 milyon Euro olduğunu, 

- Riva ve Florya projelerinden gelen gelirle banka borçlarının kapatılacağının ifade 

edilmesine karşın Odeabank’tan 135 milyon TL’lik yeni bir kredi kullanıldığını, 

dile getirdiler ve Divan Başkanı tarafından oldukça gergin geçen toplantı, gündemdeki ikinci 

maddeye geçilemeden, Divan Başkanı tarafından kapatıldı. 

Eylül ayı Olağan Divan toplantısı 13 Eylül 2017 tarihinde Gayrettepe Dedeman Otel’de yapıldı. 

Divan Başkanı İrfan Aktar, Kulübümüzün sembol isimlerinden Sevgili Metin Oktay’ın aramızdan 

26 yıl önce bugün ayrılmış olduğunu ve kendisini sevgi ve rahmetle andıklarını ve Kulübümüze 

kattığı saygı, sevgi ve güzellikler için teşekkür ettiklerini belirtti.  
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Gündeme geçmeden önce, Divan Başkanı İrfan Aktar, 16 Ağustos 2017 tarihli olağanüstü Divan 

toplantısının, bazı yazılı ve yazılı olmayan kuralları hatırlatma mecburiyeti getirmiş olduğunu 

belirterek, Divan Kurulu toplantılarının genel düzenini tanzim eden ve bu son toplantı 

nedeniyle hatırlamamız gereken Divan İç Yönetmeliğinin ilgili üç maddesini (madde 20,23 ve 

24) üyelere okuttu. 

Gündeme geçilerek, 16 Ağustos 2017 tarihli olağanüstü Divan toplantısında, gündemin birinci 

maddesinde görüşülen konular hakkında, Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek söz alarak, 

- Transfer edilen futbolcuların bonservis bedeli olarak yaklaşık 40 milyon Euro bonservis 

bedeli ödeyeceklerini, 

- Geçtiğimiz transfer dönemi itibarıyla menajer komisyonu olarak, yıllara yayılmış olarak 8,9 

milyon Euro, menajerlik ücreti ödediklerini, 

- Yapılan transferler çerçevesinde ortalama 3, 4 yıl için kulübün girdiği taahhütün 85,5 

milyon Euro olduğunu, 

- Bonservis fesih bedeli getirip, ayrılan futbolculardan Galatasaray kulübünün aldığı 

bonservis miktarının da 18,5 milyon Euro tuttuğunu ve bu arada kontratı devam etmekte 

olup, kulüpten ayrılan futbolcular için, geçmişteki taahhütlerimiz içinde bulunan fakat 

ayrılış sebebi ile ödenmeyen 10 milyon Euro’luk bir tasarruf oluştuğunu,  

- UEFA’nın Galatasaray’ın gelirleri itibarıyla analizini yaparak ve 65 milyon Euro limitinin 

geçmiş dönemde uygun gördüğünü ve bugün kadrodaki 31 futbolcuya ödenen vergisi dahil 

tutarın, 66,5 milyon mertebesinde olduğunu, 

- UEFA ile mali disiplini pekiştirecek şekilde, 2017-2018 sezonundan başlayarak yeni bir 

anlaşma yapmayı planladıklarını, 

- Futbolcuların sakatlık sigortası için önlerine yüklü bir meblağ geldiğini, bunu makul bir 

seviyeye çekmek için çalıştıklarını, 

- Mali kriterlerin Galatasaray tüzüğüne girmesi konusunda bir çalışma başlatmış olduklarını, 

ancak bu çalışmaların tüzüğe ne şekilde koyulabileceği konusunun netleşmediğini, Spor 

Bakanıyla görüştüğünde, yeni çıkacak Spor Yasasını beklemesi yönünde bir tavsiye aldığını 

ve uzun süredir beklenen Spor Yasası’nın içeriğine bağlı olarak yapılacak düzenlemenin 

daha sağlıklı olduğunu düşündüklerini,  

- Divana, yeni bir dilekçe ile iletilmiş yeni soruları inceleyerek, önümüzdeki ay yapılacak 

Divan toplantısında, bugünden sarkan, eksik kalan konuları da cevaplayacağını, 
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ifade etti. 

Gündemde yer alan ve Eylül ayı olağanüstü divan toplantısının ele alınamayan ikinci maddesi 

olan, Riva, Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesislerimizle ilgili bilgi 

sunulması için, Kulüp Başkanı kürsüde konuşmaya devam ederek; kapalı spor salonu projesi, 

Riva projesindeki gelişmeler, Florya ihale süreci, Kemerburgaz arazisi, stadın Cendere Yolu 

bağlantısı ve finiküler ve Mecidiyeköy Otel projesi konularında detaylı açıklamalarda bulundu. 

Yönetim Kurulu üyesi Eşref Alaçayır söz alarak, Galatasaray Adasıyla ilgili olarak devam eden 

davalar ve Kalamış işletme ihalesi hakkında özet bilgiler verdi. 

Mağazacılık Genel Müdürü ve Ticaret Direktörü (COO) Ali Öğüdücü söz alarak, stattaki atıl 

alanların gelir getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi çalışmaları kapsamında yer alan 

projeleri anlattı ve yeni açılacak stat müzesi ve stat turu hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2017 tarihi 

itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloların sunumu 

Yönetim Kurulu Muhasip üyesi İsmail Sarıkaya tarafından yapıldı. Muhasip üye özetle;  

- 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, kredilerimizin 787 milyon TL (224 milyon dolar) iken, 30 

Haziran 2017 tarihi itibarıyla, 939 milyon TL’ye (268 milyon dolar) yükseldiğini, 

- Net borç-alacak farkının, 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 880 milyon TL’ye (251 milyon 

dolara) düştüğünü, 

- Toplam olarak verilen teminatların, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 2 milyar 164 milyon 

TL’den (615 milyon dolar), 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla toplam 1 milyar 778 milyon 

TL’ye (507 milyon dolar) ve verilen teminat kredi oranının da 2,75’ten 1,89’a düşmüş 

olduğunu, 

ifade etti. 

Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait, 30 Haziran 2017 tarihi 

itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide mali tablolarla ilgili Denetim 

Kurulunun tespit ve incelemelerini içeren raporu Denetim Kurulu üyesi Cengiz Ergani sundu ve 

özetle;  
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- Mayıs 2016’da 509 milyon TL olan satışların, Mayıs 2017’de 349 milyon TL’ye düştüğünü    

(% 31’lik bir düşüş),  

- 76 milyon TL olan Mayıs 2016’daki zarar, Mayıs 2017’de 295 milyon TL’ye çıktığını (% 

289’luk bir artış), 

- Mayıs 2016’da 605 milyon TL olan finansal borçların, Mayıs 2017’de 488 milyon TL’ye 

düştüğünü (% 19’luk bir azalış), 

- Haziran 2016 tarihi itibarıyla, 336 milyon TL’si kısa vadeli, 364 milyon TL’si uzun vadeli 

olmak üzere, toplam 700 milyon TL olan finansal borçlarımızın, Haziran 2017 tarihi 

itibarıyla, 219 milyon TL’si kısa vadeli, 720 milyon TL’si uzun vadeli olmak üzere, toplam 

939 milyon TL’ye yükseldiğini,  

- Sonuç olarak 1 yıllık süre içerisinde, kısa vadeli finansal borçlarımız, 117 milyon TL 

azalırken, uzun vadeli finansal borçlarımızın, 356 milyon TL yükselmiş olduğunu, 

- Karşılaştırma dönemlerimiz itibarıyla, toplam finansman giderlerinin, 49 milyon TL’den 85 

milyon TL’ye yükseldiğini, 

sunumunda belirtti. 

Mali raporlarla ilgili olarak açılan genel görüşmede, söz alan üyeler; 

- Bugün artık çok büyük bütçeleri yöneten spor kulüplerinin, hala Dernekler Kanunu 

çerçevesinde yönetilmeye çalışıldığını, uzun zamandır sözü edilen Spor Kulüpleri 

Yasası’nın taslak olmaktan öteye geçemediğini,  

- Galatasaray Spor Kulübü ve şirketleri konsolide, Galatasaray Sportif A.Ş. konsolide ve 

Galatasaray Derneği bireysel olarak üç ayrı mali tablonun hazırlanarak, bunların yıl 

sonu finansal sonuçları ve borç-alacak projeksiyonlarının, yılın son divan toplantısına 

mutlaka getirilmesini, 

belirttiler ve 3,5 saat süren toplantıya son verildi.   

Ekim ayı Olağan Divan toplantısı 11 Ekim 2017 tarihinde Gayrettepe Dedeman Otel’de yapıldı. 

Gündeme geçmeden önce, Divan Başkanı İrfan Aktar, üç hususu belirmek istediğini söyledi. 

Birincisi, ampute milli futbol takımının kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ülkemiz için çok 

önemli olduğunu belirterek bu değerli sporcularımızı candan tebrik ettiklerini söyledi. 
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İkinci konunun, Kulüp Genel Koordinatörü tarafından kendisine toplantıya başlamadan kısa bir 

süre önce getirilen, geçmişin araştırılmasına ilişkin yabancı bir şirket tarafından hazırlanmış 

olan raporu bilahare inceleyerek ne yapılacağına karar vereceğini belirtti. 

Diğer konunun ise, GS TV’de haftada bir yayınlanacak, “Duayenler ve Anılar” adını taşıyan 

programa, her hafta davet edilecek üç değerli Divan üyesinin kulübümüzle ilgili izlenimlerinin 

topluma sunulması olduğunu söyledi. 

Divan Başkanı, Kulübün 112. Kuruluş Yıldönümü Törenlerine ilişkin evrağı okutarak, kulübün 

kıdemli üyeleri olarak bu törene katılım sağlanmasını ve 13 Divan üyesi arkadaşımızın bu yıl 

50. Yıl berat ve madalyasına hak kazandıklarını belirtti. 

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin ilk 3 aylık mali işlemleriyle ilgili açıklamalar yapmak üzere söz alan, 

Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek, özetle; 

- Dün itibarıyla geçtiğimiz 3 aylık finansal tablolarımızı KAP’ta açıkladıklarını, 

- Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri sermaye artışıyla, Sportif A.Ş.’nin sermayesinin 21 

milyon 645 bin TL’de  86 milyon 355 bin liralık bir artışla 108 milyon TL’ye ulaştığını, 

- Ayrıca, bu geçtiğimiz 3 aylık dönemde, Sportif A.Ş.’nin faaliyetleri itibarıyla 10,9 milyon TL 

de kârımız olduğunu, 

- Buna bağlı olarak, öz kaynaklardaki toplam artışın 97 milyon 300 bin TL olarak 

gerçekleştiğini, 

- Bu konudaki faaliyetlerinin devam edeceğini, çünkü Galatasaray’ın negatif öz kaynağının 

iyileştirilmesinin gerektiğini, 

- 31 Ağustos 2016’da 64 milyon lira civarında olan hasılatımızın, 31 Ağustos 2017’de 147 

milyon TL civarına çıkmış olduğunu ve buradaki artışın çok önemli olduğunu düşündüğünü, 

ifade etti. 

Gündemde, 13 Eylül 2017 tarihli Divan toplantısında, 13 Divan üyesinin kulüp işlemleriyle ilgili 

suallerinin Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek tarafından cevaplandırılması yer alıyordu. Söz 

alan Başkan; 

- Soruları cevaplarken halka açık şirketimiz dolayısıyla SPK mevzuatına tabi olunduğunun 

mutlaka göz önünde bulundurulmasının unutulmaması gerektiğini, 

- Sportif A.Ş.’nin 2018 Mayıs sonu kâr etmesine ilişkin bir soru olduğunu ve bunun olmazsa 

olmazlarının olduğunu ancak detay vermenin sakıncalı olacağını, 
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- “Son 10 yıldır, Türkiye’de ticaret hayatında % 20 ile kullanılmış banka kredisi, % 30 ile 

kullanılmış faktoring kredisi duydunuz mu? Bu oranlar normal midir?” sorusunu özellikle 

okumak istediğini, kendilerine bir bankaya giderek sormalarını önereceğini, 

- Bu tür soruların devam ettiğini belirterek, bu soruları ancak bire bir görüşmede 

cevaplayabileceğini, 

ifade etti. 

Gündemin, Divan üyelerinin güncel olaylarla ilgili teklif, tavsiye ve eleştirilerinin dinlenmesi 

bölümünde söz alan üyeler; 

- Taraftarların stada ulaşımla ilgili sorunlarını çözmek üzere, Yönetim Kuruluna bağlı, 

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi, Divan Kurulu üyesi, Genel Kurul üyesi ve taraftarlardan 

oluşan bir Stat Komitesi kurulmasını, 

- Mart genel kurulunda kabul edilmiş olan denk bütçede eğer bir sorun, bütçe aşımı 

(depasman) var ise, tüzük gereği en kısa zamanda bütçe revizyonu için olağanüstü genel 

kurula gidilmesini, 

- Menajer komisyonlarıyla ilgili olarak, ödendiği ifade edilen 8,9 milyon Euro’luk meblağın 

detaylarının bilinmek istendiğini (alınan, satılan, kiralanan tüm oyunculara mı ait olduğu, 

yoksa sadece bu yıl alınanlara mı)  

- UEFA’dan mali uyumsuzlukla ilgili olarak herhangi bir ceza gelmesinin beklenip 

beklenmediğini sormak istediklerini, 

söylediler ve toplantıya son verildi. 

Kasım ayı Olağan Divan toplantısı 8 Kasım 2017 günü Gayrettepe Dedeman Otel’de yapıldı. 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulundan gelen, 2 Aralık tarihinde Haliç Kongre 

Merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrı metni üyelere okundu.  

Gündemde son 1 aylık süre içinde, Yönetim faaliyetleri ile ilgili Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in 

açıklamaları yer alıyordu. Söz alan Başkan; 

- Stadımızı Cendere yoluna bağlayan yolun ve havaray sisteminin de hizmete açıldığını ve 

taraftarlarımız açısından büyük kolaylık sağlayacak olan, Vadi İstanbul'daki bir alışveriş 

merkezinin otoparkını ücretsiz olarak kullanma imkânını elde ettiklerini,  
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- Passolig kartının üzerinde bulunan chip’in bozulabildiği veya devre dışı kalabildiği, cep 

telefonlarına yüklenen bir uygulamayla, telefonları okutmak suretiyle taraftarlarımızın stat 

turnikelerinden geçmesinin mümkün olacağı,  

- Tekerlekli sandalye basketbol takımımıza destek vermek ve amacıyla, 5 Aralıkta, Çırağan 

Sarayında düzenledikleri balonun tüm gelirinin Tekerlekli Sandalye Takımımız için 

kullanılacağını ve tüm üyelerden bu baloya destek vermelerini rica ettiğini,  

- 2 Aralıkta yapılacak genel kurulun, bir bütçe revizyonu olayı olduğunu,  bütçelerinin, kâr 

veren bir bütçe olduğunu, elbette ki ufak, tefek bazı harcamalarda eksikler varsa, bunların 

da üyelerden onay alınmak suretiyle yapılmasını isteyeceklerini,  

belirtti ve Riva, Florya, Kemerburgaz’da yeni taşınacağımız yer ve otel inşaatımızla ilgili de bazı 

özet bilgiler aktardı.  

Yönetim Kurulu üyesi Eşref Alaçayır söz alarak, Galatasaray Adasıyla ilgili olarak devam eden 

davalar hakkında özet bilgiler verdi. 

Gündemdeki, Mishcon De Reya firması tarafından düzenlenen, geçmişin araştırılması hakkında 

raporun özet sunumu Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından yapıldı. Başkan özetle, 

- Üyeler tarafından, 100’e yakın bir imza toplanmak suretiyle, Galatasaray Spor Kulübü 

Yönetim Kurulundan, geçmişe yönelik bir araştırma yapılmasının istendiğini,  

- Böyle bir araştırma talebi geldiği zaman, Galatasaraylı bütün yönetimlerin yapması 

gerekenin bu araştırmanın yapılmasını sağlamak olduğunu, 

- Konuyla ilgili olarak yaptıkları araştırma sonucunda, dünyada ilk 4 içine giren, bu tip 

araştırmaları yapan bir İngiliz firması ile sözleşme imzaladıklarını,  

- Neticede, kendilerinden istenen bütün bilgileri söz konusu firmaya aktardıklarını, 

- O firmanın da, Ağustos ayının ortasına doğru, hazırladığı raporu kendilerine teslim ettiğini, 

- Söz konusu firmanın bir inceleme yaptığını ve bu incelemeyi fazlara ayırdığını, bugün 

kendilerine teslim edilen raporun, birinci faz araştırmasını kapsadığını, 

- Dolayısıyla kendilerinin bunun arkasından bu incelemeleri de yaptıracaklarını,  

- Bu raporun bitmiş ve sonuç alınmış bir rapor olmadığını, müteakip fazların yapılması 

çerçevesinde de yine divan üyelerine bilgi aktaracaklarını,  

- Buradan yapılacak konuşmalarda, raporla ilgili hususlarda, halka açık şirketimiz dolayısıyla, 

çok dikkatli olunmasının gerektiğini,  
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belirtti. Raporla ilgili olarak söz alan üyeler; 

- Bu raporun sadece neyin, nasıl yapılması gerektiğini söyleyen birinci faz rapor olduğunu ve 

ikinci fazla ilgili olarak firmanın bazı önerilerinin olduğunu,  

- Araştırma firmasının, kendilerinin sadece Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin ve Sportif 

A.Ş.’nin resmi kayıtlarına baktıklarını söylediğini, 

- İkinci fazda, yurt dışı kayıtlara ulaşıp, kurumsal e-postaların ve kullanıcı belgelerinin 

toplanmasını ve adli incelemesinin yapılmasını önerdiğini, 

- Araştırma şirketinin, 10 yıllık çalışma yapılabileceğini, ancak kendilerine 5 yıllık veri 

aktarımı olduğunu belirttiği, Galatasaray için hayati ve milat niteliğinde olan bui araştırma 

için, 5 yıl değil, 10 yılı kapsayacak bir çalışmanın kulübümüzün menfaatine olacağını, 

dile getirdiler ve toplantıya son verildi. 

Aralık ayı Olağan Divan toplantısı 13 Aralık 2017 günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk 

Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı. 

Toplantı açılmadan önce, Başkanımız Özhan Canaydın’ın eşi Asuman Canaydın, oğlu Murat 

Canaydın ve Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Kulüp Yönetim Kurulu tarafından rahmetli Eski 

Başkan Özhan Canaydın’ın isminin verildiği salonun açılışını yaptılar. Yeni toplantı 

salonumuzun kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.  

Gündemin Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması maddesinde, Galatasaray Topluluğu 

İşbirliği Kurulundan gelmiş olan, Galatasaray Lisesi’nin 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri 

çerçevesinde yapılacak olan; “Dün, Bugün ve Yarın Galatasaray’ın Spora Katkıları” konulu ve 

16 Aralık 2017 günü saat 14.00’de bu salonda yapılacak Forum’un davet yazısı okundu. 

Gündeme devam edilerek, Eylül 2017’de Slovenya’da düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya 

Voleybol Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan U23 kadın voleybol takımımızda yer alan, 

kulübümüzün antrenör ve sporcularına Divan Başarı Beratı takdim edildi.  

Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek gündem dışı söz alarak; 

- Özhan ağabeyi yaklaşık 15 sene kadar evvel tanıdığını ve onun Başkanlığı döneminde 

Galatasaray Spor Kulübü’ne yapabileceği ne varsa elinden geleni yaptığını, onun 

hatırasına binaen, Galatasaray Spor Kulübü’ne yaptıklarına binaen, hayatı pahasına 
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yaptıklarına binaen, bugün kendisini bu salonla anmak istediğini, bu salonun Galatasaray 

yaşadıkça Özhan ağabeyle beraber daima anılacağını belirtti ve Özhan ağabey için 

hazırlanmış olan klip izlendi.  

- Kemerburgaz arazisi için, gerek Savunma Bakanlığından, gerek Orman Bakanlığından, 

gerekse Maliye Bakanlığından gerekli görüşleri ve izinleri daha önce almış olduklarını ve 

son merhale için, -çünkü bir üst kullanım hakkının tesisi gerekiyor burada, 49 yıllık- 

dosyanın nihai adres olan Başbakanlığın oluruna gittiğini ve dün Sayın Başbakanla bir 

araya gelerek ve Sayın Başbakanın olurunu da aldıklarını, dolayısıyla, Kemerburgaz’daki 

arazinin Galatasaray’a hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini belirtti.  

- Ayrıca, kapalı salon ve stat müzesi projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Gündeme devam edilerek, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı 

ortaklıklarının 30 Eylül 2017 sonu itibarıyla, o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ve özet 

yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Divan Kurulunun görüşüne sunulması, Yönetim Kurulu 

Muhasip üyesi İsmail Sarıkaya tarafından yapıldı. Muhasip üye özetle;  

- 31 Aralık 2016’da toplam kredilerimizin TL bazında 787 milyon TL (224 milyon dolar) 

olarak gerçekleştiğini, 

- 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla kredilerimizin 1 milyar 28 milyon TL (289 milyon dolar), 

olduğunu, 

- Emlak Konut sözleşmesi temliği karşılığı alınan 341 milyon TL’nin bu kredilere dâhil 

edildiğini, dolayısıyla, vadesi geldiği zaman, bu kredinin karşılığı Emlak Konut tarafından 

kapatılacağı için, şu andaki borçlarımızın TL bazında aşağı yukarı 686 milyon TL (193 

milyon dolar) olduğunu, 

- Kredilere karşılık verilen teminatlarımız 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam 2 milyar 

164 milyon TL (615 milyon dolar), kredi teminat oranı 2,75 iken, 30 Eylül 2017 tarihi 

itibarıyla verilen teminatlar toplamının 1 milyar 878 milyon TL’ye (528 milyon dolar) ve 

teminat kredi oranının 1.83’e düştüğünü, 

- Net borç-alacak farkının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 1 milyar 189 milyon TL (338 

milyon dolar) iken, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 1 milyar 49 milyon TL (295 milyon dolar), 

karşılığı 295 milyon dolar olduğunu, yani 31 Aralık 2016’dan 30 Eylül 2017 tarihine 

gelindiğinde, borçlarımızın 140 milyon TL (43 milyon dolar) kadar azalmış olduğunu, 

sunumunda belirtti. 
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Gündemde, tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 30 Eylül 2017 sonu itibarıyla, kesin 

olmayan hesap vaziyeti ve yönetsel, sportif faaliyet raporları hakkında, Denetim Kurulunun 

tespit ve incelemelerini içeren raporun sunulması yer alıyordu. Söz alan Denetim Kurulu üyesi 

Cengiz Ergani; 

- Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 64 milyon TL olan satışların 83 milyon TL artarak Ağustos 

2017 sonunda 147 milyon TL’ye ulaşmış olduğunu, 

- Loca, VIP ve kombine koltuk satışlarının 2011-12 sezonundan 2016-17 sezonuna kadar 6 

sezon dâhilinde SPK tarafından incelendiğini ve bu sezonları kapsayan gelirlerin kulüpten 

Sportif A.Ş.’ye yansıtılmasına bir SPK raporu ile karar verildiğini, SPK’nın bu kararına 

uygun olarak, 44,2 milyon TL tutarındaki gelirin ilk çeyrekte 18,9 milyon TL’lik kısmının 

gelir tablosunda hasılat altında muhasebeleştirilmiş olduğunu, 

- Sportif A.Ş.’nin Haziran 2016 tarihinde 28 milyon TL brüt zarar ederken, Ağustos 2017 

tarihinde, 32 milyon TL brüt kâr elde etmiş olduğunu, 

- Ağustos 2016 tarihi itibarıyla, 37,7 milyon TL olan esas faaliyet zararının, özellikle 

satışlarda yaşanan önemli artışın etkisiyle, Ağustos 2017 tarihi itibarıyla 17 milyon TL’lik 

esas faaliyet kârına dönüştüğünü, 

- Ağustos 2016 tarihinde 62 milyon TL olan dönem zararının, Ağustos 2017 tarihinde 11 

milyon TL dönem kârı olarak sonuçlandığını, 

- 7 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu kararıyla, 21,6 milyon TL olan mevcut 

sermayenin 86,4 milyon TL tutarında artırılarak 108 milyon TL’ye çıkarılmasına karar 

verildiğini, 5 Nisan 2017 tarihinde SPK’ya başvuru yapılarak, artırılan 86,4 milyon TL’nin 

karşılığında 29,9 milyon TL nakit girişi sağlandığını ve 56,5 milyon TL ise Sportif A.Ş.’nin 

% 66,5 hisse sahibi olan kulübün sermaye avansı hesabından mahsup edilerek 20 

Temmuz 2017 tarihinde sermaye artışının tamamlandığını, 14 Kasım 2017 tarihinde 

gerçekleşen Yönetim Kurulu kararında ise, 108 milyon TL olan mevcut sermayenin 432 

milyon TL artırılarak 540 milyon TL’ye çıkartılmasına karar verildiğini ve bunun için SPK 

başvurusunun yapılmış olduğunu, 

sunumunda dile getirdi ve gündemin sunulan raporlarla ilgili genel görüşme maddesine 

(dilekler bölümüyle birleştirilerek) geçildi. Söz alan üyeler; 

- Amatör şubelerde denetimsizlik ve başıboşluk olduğunu, 3 kişinin yapacağı işin 5 kişiye 

yaptırıldığını ve 100 liraya çalışacak adamın 500 liraya çalıştırıldığını, böyle olunca da kadro 

şiştiğini, yani adama göre iş yaratıldığını, 
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- Tüzük taslağının 21 aydır bekletilerek Genel Kurula getirilmemesiyle, camianın 

beklentilerinin dikkate alınmadığını, 

- Atatürk’ün kürek çektiği teknenin 1980’lerden sonra müzeden kaybolmasının araştırılması 

gerektiğini, 

- Galatasaray Spor Kulübü ve iştiraklerinin ayrı ayrı ve konsolide, 30 Kasım 2017 tarihi 

itibarıyla personel sayılarının bildirilmesinin talep edildiğini, 

vurguladılar ve Divan Başkanı İrfan Aktar yılın son Divan toplantısını yeni bir salonda, daha 

değişik bir ortamda yaptıklarını belirttikten sonra, 2018 yılının ülkemize ve kulübümüze hayırlı 

olmasını temenni ederek, toplantıyı da kapattı. 

 

Genel Kurulun değerli üyeleri, 

Kıymetli Galatasaraylılar, 

Divan Kurulunun iki olağanüstü ve biri kapalı oturum olmak üzere 10 olağan toplantıda yaptığı 

çalışmaların zabıtları toplam 379 sahife olarak kulüp arşivine konulmuştur.  

Bu özet raporla sizin 2017 yılı Divan Kurulu çalışmalarıyla ilgili genel bir fikir sahibi olmanız 

amaçlanmıştır. Önemli bulduğunuz konuları detaylı incelemeyi arzu ederseniz, arşivdeki 

orijinal aylık zabıtlardan okuyabilirsiniz. 

Bu özet raporu okuduğunuzda Divan Kurulunun kulübümüzle ilgili ne kadar değişik konuları 

ele aldığını, bu konularla ilgili divan üyelerinin teklif, tavsiye ve eleştirileriyle kulübün en üst 

danışma organı olarak denetleme-dengeleme mekanizmasını hakkıyla yapma gayreti içinde 

olduğunu görebilirsiniz. 

Divan Kurulu konuların detaylı ele alınıp görüşüldüğü platform olarak kulübün yönetim 

politikasının yönlendirildiği yerdir. 

Bilindiği gibi, genel kurullar daha ziyade karar platformu olarak görev yapmaktadır.  

Yoğun gündemler, görüşmeleri sınırlı yapmak zorunluluğunu getirmekte, sunulan yönetim 

raporları, önceden inceleyen değerli üyeler vasıtasıyla irdelenmekte, sundukları fikir ve 

eleştiriler doğrultusunda ibra kararları alınmaktadır. Bu nedenle konuların etraflıca Divan 

kurulunda görüşülmesi üyelerin bilgilenmesi için önemli bir araçtır. 
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Bu bilgilendirme şu şekilde gerçekleşmektedir. Divan zabıtları toplantılara katılamayan divan 

üyelerine elektronik posta ile gönderilmekte veya bir sonraki toplantıda basılı olarak 

sunulmaktadır. 1700 Divan üyesine gündem ve toplantı zabıtları elektronik posta ile 

ulaştırılmaktadır. Tüm Divan Kurulu toplantı davetleri ve Divan toplantı zabıtları 

www.galatasaraydivankurulu.com adresinde yayınlanarak tüm üyelerin bilgisine 

sunulmaktadır. Ayrıca Divan toplantıları GS TV'de canlı olarak naklen yayınlanmaktadır. 

12.400 üyesi, 14 branşta spor yapan 1.700 sporcusu, 650 civarında çalışanı, önemli mal varlığı 

ve dünyaca tanınan markası ile Galatasaray Spor Kulübü dev bir kurumdur. 

Divan kurulu kulübün tüm konularını tüzüğün verdiği görevlere uygun olarak ciddiyetle, 

sorumlulukla ve belli bir disiplinle yerine getirme gayreti içinde olmuştur. 

Tüm Divan üyelerine 2017 yılı çalışmaları dolayısıyla şükranlarımı ifade etmek isterim. 2017 yılı 

işlemleriyle ilgili 31 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurulun kulübümüze hayırlı olmasını 

temenni eder, saygılar sunarız. 
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