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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Adası’nda yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Eylül 2014 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır.  

Her zaman olduğu gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan 

uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali 

Sami Yen ve arkadaşları, geçen 2 aylık süre içinde vefat etmiş olan Galatasaray Kulübü eski 

İkinci Başkanı, 2697 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Turgan Ece, 4346 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Süha Umur, 4672 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Gökalp Coşkan, 6729 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Semira Şengül, 6926 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Ahmet Onger, 6561 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Erdoğan Biricik, 7638 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Erden Canuysal, 9011 sicil numaralı kulüp üyemiz Kadri İnanç, 11118 

sicil numaralı üyemiz Altan Koçer, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Faruk Ilgaz, Beşiktaş 

Jimnastik Kulübü eski Başkanı Süleyman Seba, talihsiz bir kaza sonucu vefat eden basın 

çalışanı Erkan Koyuncu ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizi saygı duruşuna 

davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.)  

Teşekkür ederim, buyurunuz. Peki efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ahmet Şenkal arkadaşımız, iç tüzüğün 21. maddesi uyarınca, usul hakkında söz istemiştir. 

Daha önce kendisi bana ifade etmiştir. Sayın Şenkal, buyurun efendim, söz sizin.  

Ahmet Şenkal 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, meramımı kısaca arz ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulu toplantılarımızın genel görünümünü hepiniz biliyorsunuz. Bakınız, o fotoğrafı 

kısaca hatırlayalım. Toplanıyoruz, Sayın Başkan oturumu açıyor ve hemen arkasından 

Yönetim Kurulumuzun bir sunumu geliyor. Doğru, bilgileniyoruz, zevkle dinliyoruz. Ama bu 

sunum oldukça uzun. Açık söylemek gerekirse, salonun enerjisini tüketiyor. Sunumun 

hitamında, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerimiz muhtemelen bir başka randevu için 

salondan ayrılıyorlar. Daha sonra, gündemdeki konular ve dilekler maddesine sıra geliyor. 3-5 

arkadaşımız konuşuyor, ama ortam canlı değil. Pek çok üye, konuşup da ne olacak, ne 

dinleyen var, ne yanıtlayan, hava da kararıyor, trafik yoğunlaşıyor diye çoktan yola çıkmışlar 

bile. Hatta pek çok üyemiz bu düşüncelerle salona gelmemişler bile. Sonuçta, nezaketen 

oturumu takip eden bir yöneticimiz tüm konuşulanlara tabiri caizse bir torba yanıt veriyor ve 

sahne kapanıyor.  

Bakınız, Divan toplantılarına yeterli ilgi yok. Üye sayımızdaki artış ile katılım sayısı ters 

orantılı. İşte ben, bu fotoğrafı düzeltmek ve bir, hazirunun enerjisi yerindeyken ve iletişim 



2 
 

elektriği canlı iken üyelerin konuşma ortamı bulmaları için; iki, Sayın Başkanımız ve Yönetim 

Kurulu üyelerimizin oturum boyunca salonda kalıp bizlerle daha fazla vakit geçirmelerini 

temin için; üç, üyelerimizin oturumlara ilgilerini artırmak için, bugünkü gündemde konsolide 

malî tabloların sunumunu içeren 4. madde ile güncel konular ve dilekleri kapsayan 5. 

maddenin yer değiştirmesini öneriyorum ve benzer uygulamaların bundan sonraki Divan 

Kurulu toplantılarına da yansıtılmasını talep ediyorum.  

Takdir Divan Kurulumuzun saygıdeğer üyelerinindir. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkan.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ahmet Şenkal arkadaşımız şimdi ifade ettiği konuyu bana daha önce telefonla bildirdi. İç 

tüzüğün 21. maddesi uyarınca ele alınan bu konunun bir lehte, bir aleyhte olarak ele alınması 

lazım. Müsaade buyurursanız, karşıt görüşü ben ifade etmek istiyorum, çünkü bu gündemleri 

düzenleyen benim.  

İç tüzüğümüzün 8. maddesi uyarınca, gündemi Divan Başkanı düzenliyor. Bu gündemin 

düzenlenmesinde de belli esaslara dikkat ediyorum. Kulübümüzün Divan Kurulunun 2 önemli 

toplantısı var. Bütün toplantıları önemli. Birincisi Eylül ayı toplantısı, ikincisi Mart ayı 

toplantısı. Niye önemli? Eylül ayı toplantısı ilk 6 aylık malî, idarî konuların ele alındığı bir 

toplantı. Mart ayı toplantısı ise Genel Kuruldan önce yapılan önemli bir toplantı. Peki 

efendim, bu toplantılarda ne konuşulur? Bu toplantılarda, 2011 senesinde değiştirdiğimiz 

tüzük uyarınca, kulübümüze ve bağlı ortaklıklara ait malî tablolar konsolide, yani birleştirilmiş 

şekliyle ve bağımsız denetimden geçmiş şekliyle sunulmaktadır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Başka bir büyük kulüpte böyle bir uygulama yok. Ama biz Galatasaray’ız ve Galatasaray’da 

her şey açık, şeffaf. Eğer geçen sene kulübümüze bilfiil giren para 425 milyon TL, yani 157 

milyon euro ise bunu benim, sizin, Ahmet Yolalan’ın, Emir Turgan’ın vs.nin değerlendirme 

imkânımız yok. Zaten kulüp artı şirketleri başlı başına bir büyük kurum hâline gelmiş. Bu 

kurumu denetleyebilmek için de tüzüğümüze dikkatle koydurduğumuz bağımsız denetimden 

geçirme mecburiyeti var.  

Değerli Dostlar,  

Doktora gittiğimiz zaman, doktor evvela tahlillerimizi, röntgenimizi, vs.yi talep ediyor. 

Bilahare, bizimle görüşerek teşhisini koyuyor ve tedavisini uyguluyor.  

Arkadaşlar,  

Değerli kardeşimizin önerdiği şekilde yaptığımız takdirde, bizler kulübümüzün durumunun ne 

olduğunu doğru dürüst bilmeden, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan Galatasaraylılar olarak 

kendi aramızda gündelik konuları görüşebiliriz. Şu anda biz 109 yıllık bir kurumun 

mirasçılarıyız. Bu Ada’yı satın alan ben değilim. Riva’yı satın alan da sizler değilsiniz. Florya’yı 

satın alan da burada yok. Demek ki, bize ciddi bir miras intikal etmiş. Bu büyük bir kurum, 

geçmişi olan bir kurum ve bu kurumun da usulüne uygun, tüzüğüne uygun şekilde 

yönetilmesi icap eder. Ve bu tüzükteki esas, Divan Kuruluna verilmiş özel bir görevdir. Yani 

senede bir defa toplanan Genel Kurulda bizim bütün detayları görüşme imkânımız yoktur. 

Zaten 14-15 tane gündem maddesi var. Ancak her ay toplanan Divan toplantılarında, belli 
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konular enine boyuna konuşulabilir. Onun için, bizim bu demokraside çok geçerli olan check 

and balance, yani denetleme ve dengeleme mekanizması Galatasaray Kulübü’nün Divan 

Kuruluna verilmiştir. Niye Sicil Kuruluna verilmemiştir? Niye Disiplin Kuruluna verilmemiştir? 

Çünkü Divan Kurulu, Genel Kurula vekaleten her ay toplanır, belli konuları derinliğine 

inceleyebilir. Bu nedenle, ben bu toplantının gündemini düzenlerken bu esaslardan hareket 

ederek düzenledim. Ancak madde 21, bu görüşmeler sonucunda gösterme oyuyla oylama 

yapılır, diyor. Onun için, oylamaya sunacağım.  

Sayın Ahmet Şenkal arkadaşım, bir dakika efendim. Sayın Ahmet Şenkal arkadaşımın önerdiği 

şekilde, evvela görüşmelerin yapılması, bilahare raporların takdimi hususunu oylarınıza 

sunacağım efendim. Kabul edenler? Efendim bir kişi lehte, bir kişi aleyhte... Arkadaşımız 

lehte konuştu. O kendi görüşünü sundu. Evet efendim. Sayın Çelebi, buyurunuz. Efendim, 

anlatamadığımız husus, takdim tehir meselesi. Tabii ki ince detayına kadar konuşulacak. 

Önce Yönetim Kurulu sunumunu mu yapsın, yoksa konuşma mı yapılsın? Efendim, lütfen 

oturunuz. Efendim, elimize geçtiği zaman size... Efendim, tekrar ediyorum. Ahmet Şenkal’ın 

önerdiği şekilde, toplantının gündeminin tersine çevrilmesi, yani önce görüşmelerin 

yapılması, bilahare raporların okunması hususunu kabul edenler? Etmeyenler? Kabul 

edilmiştir efendim. Gündem değişecek. O zaman, gündemi değişikliği ile size sunacağım. 

Değiştirildiği şekilde 2 maddeyi takdim tehir yaparak sunalım.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Gündem  

1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,  

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,  

3. İtalya’nın Varese kentinde yapılan U23 Dünya Kürek Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan 

sporcumuz Enes Kuşku’ya Divan Kurulu Başarı Plaketi verilmesi, 

4. Güncel konular ve dilekler,  

5. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait, 30 Haziran 2014 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide malî tabloların 

Yönetim Kurulunca sunulması ve görüşülmesi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Peki, iki kalır efendim. Kürekçi arkadaşımızı çağırır, davet ederiz. Efendim, gündemi 

değiştirilmiş şekliyle arkadaşımız okudu. Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Gündem kabul edilmiştir.  

Gündeme geçmeden önce arz etmek istediğim iki kısa husus var. Birincisi, Yönetim Kurulu 

Yedek Üyesi Mehmet Karlı, ciddi bir kan kaybına sebep olan boğaz ameliyatı geçirmiş. Hâlen 

müşahade altında olduğu için toplantıya katılamayacağını bana telefonla iletti. Bilvesile arz 

ederim.  

İkinci konu, Divan İç Tüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Başkan Ünal Aysal gündem dışı söz 

istemiştir. Kulübün önemli bir konusu ile ilgili randevusu dolayısıyla size hitap ettikten sonra 

toplantıdan ayrılacaktır. Bilginize sunarım. Size 16. maddenin de içeriğini bir okuyayım. 
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“Gündem dışı konuşma: Yönetim Kurulu olağanüstü acele hâllerde gündem dışı söz isterse, 

Divan Başkanı bu istemi yerine getirir. Bu isteğin yerine getirilmesi hâlinde zaman kısıtlaması 

yapılamaz.” Sayın Başkan, buyurun efendim, söz sizin.  

Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal 

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar,  

Yönetim Kurulu Üyemiz Mete İkiz birazdan sizlere 30 Haziran 2014, ilk 6 aylık dönemin özet 

rakamlarını arz edecek. Ben ise sizlere yönetimimizin çok önemsediği bazı hamlelerini ve bazı 

önemli projelerimizi kısaca duyurmak arzusu ile karşınızdayım. 

Öncelikle, daha sıhhatli ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmak için yaptığımız bazı 

araştırmalar sonucu aldığımız radikal kararlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar ilk etapta 

sırasıyla, önümüzdeki kısa vadede % 25 oranında personel tasarrufunu, kulübümüzün ve 

bağlı şirketlerinin ulaşım hizmetlerinde kullanılan araç sayısının ise % 60 oranında 

düşürülmesini, çalışanlarımızın yaş sınırının 65 olarak belirlenmesini, personel izinlerinin 

nakte dönüştürülmeyerek o yıl içinde kullanılması mecburiyetini kapsamaktadır. Bunlar gider 

azaltıcı tedbirler serisinin bir kısmını ifade etmekte olup, seyahat, personel avansları ve 

futbol ile amatör şubelerde genel giderlerin tamamında da ciddi kısıntılar öngörülmektedir.  

Ancak bizim en çok önemsediğimiz çalışmalarımız, Galatasaray’ımızın orta ve uzun vadede 

sağlıklı bir ekonomiye kavuşması ve bunun sürdürülebilir olması için yukarıdaki tedbirlere 

paralel olarak gelir artırıcı faaliyetler konusundadır. Bu kabilden olarak, Ekim ayında yapmayı 

planladığımız Olağanüstü Genel Kurulumuzun onayına aşağıdaki projeler sunulacaktır:  

- Yılda yaklaşık 40 milyon TL’nin üstünde bir bütçeyi kullanan kız ve erkek basketbol 

takımlarımızın yeni kurulacak bir A.Ş. altında gerçek bir profesyonel yapıya kavuşturularak, 

futbolda olduğu gibi, kulübe yük olmadan kendi imkânlarıyla başarılarını sürdürmesi, yurt içi 

ve yurt dışı gelir imkânlarına kavuşması.  

- Geçtiğimiz Malî Genel Kurulda da ifade ettiğim gibi, kulübümüzün gayrimenkullerinin bir 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bünyesi altında toplanarak projelendirilmesi ve bundan 

doğacak katma değerlerin kulübümüze temettü olarak kazandırılması.  

- Galatasaray’ımızın marka değerinin devamlı gelir ve kâra döndürülmesi ve özellikle yurt dışı 

büyük markalar ile ortaklıklar ve girişimler bazında geliştirilerek farklılık yaratmak ve özellikle 

futbol ve basketbolda yurt içi ve yurt dışında iki yönlü bir sisteme girerek gelir ve kazançlar 

ile bu iki önemli spor dalında, yalnız Türkiye’de değil, Avrupa’da da sürekli başa oynayan lider 

takımları yaratmak. Bu projemizin ismini Galatasaray Global olarak tanımlamak istiyoruz.  

Bu üç projemiz, ilk Olağanüstü Genel Kurulumuzda sizlere detaylarıyla sunularak, 

üyelerimizin onayını müteakip devreye alınmak üzere kurgulanmaktadır. Evet, bu çok önemli 

projelerin gerçekleşmesi için gerekli Malî Genel Kurul onayı kulübümüzün hem ufkunu 

genişletecek, hem de 3 Temmuz 2011’den beri devamlı artan ve her gün biraz daha sertleşen 

Galatasaray düşmanlığından, Galatasaray Spor Kulübü’nün daha fazla zarar görmeden 

direncini artırmasını kolaylaştıracaktır.  

Bu arada, hepinizin merak ettiği diğer bazı bilgileri bu vesileyle sizlerle paylaşmayı bir görev 

biliyorum. Futbol forma sponsorluğunda bir ilk gerçekleştirilmeye çalışılmış ve yurt içi ve yurt 

dışı faaliyetler bazında sponsorluklar ayrılarak yeni bir sponsorluk formülü bu yıla mahsus 
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olarak üretilmiştir. Bunun katileşmiş şeklini en geç bir hafta içinde sizlere duyurabileceğimizi 

ümit ediyorum. Bu işlem ilk etapta kısa vadeli, yani bir yıllık süre için kurgulanmış olmakla 

beraber, buna paralel olarak, büyük bir dış müesseseyle 2015-2016 sezonu itibarıyla 5 yıllık 

yeni bir sponsorluk çalışmasında da ciddi bir merhale kaydedilmiştir.  

Değerli Dostlarım,  

Galatasaray’ımızın temel malî sorunları çözülmüş ve en büyük riskimiz olan finansal 

borçlarımızın tamamı, aynı cinsten döviz girdileri ve kati alacak kontratlarının temliki yoluyla 

risk kapsamımızın dışına çıkarılmıştır. Bu arada, az evvel bahsedilen, kısa vadeli borçların 

arttığı yönündeki bilgiler doğru değildir. Uzun vadeli ve garantileri, karşılıkları konulmuş olan 

borçlarımızda bir artma vardır. Kısa vadeli borçlarımızın ve ticari borçlarımızın süratle 

düşürülmesi ve tersine bu sisteme kaydırılması hedeflenmiştir. Denizbank’la varılan anlaşma 

ile 2011’de ilk geldiğimiz dönemdeki finansal riskimiz, bugün karşılıkların döviz cinsi ve 

ödeme vadelerinin uygunluğu sağlanarak otomatik bir geri ödeme sürecine oturtulmuştur. 

Bunu, bundan evvel de basından herhâlde bilgi olarak duydunuz. Planladığımız ve bütün 

şartlarını yerine getirdiğimiz hâlde ilgili otorite tarafından sebep bile gösterilmeden 

engellenmiş olan son sermaye artışı hamlemiz dolayısıyla, genel nakit planlamamızda 

yaklaşık 140 milyon TL, yani yaklaşık 70 milyon dolar bir sapma meydana gelmiş olmasına 

rağmen, yönetici ve profesyonellerimiz el birliği ile yeni gelir kaynaklarını devreye sokma 

yoluyla nakit akışındaki kronikleşmiş olan sorunumuzu asgariye indirmeye çalışıyoruz.  

Bu vesileyle, sizlere önemli bir haber daha iletmek istiyorum. 13 Nisan Malî Genel Kurulunda 

sizlere vadettiğimiz, yukarıda bahsettiğim finansal borçların yeniden yapılandırılmasının yanı 

sıra, Taç Spor Tesisleri’nin de hâkim hissesi Galatasaray Spor Kulübü tarafından bedeli 

ödenerek satın alınmış, tesisin ismi Galatasaray Tenis Tesisleri olarak değiştirilmek üzere 

karar alınmıştır.  

Bir diğer önemli haberimiz ise, bugün 17 milyon kişilik bir izleyici zümresine ulaşmış olan 

Galatasaray Sosyal Medya Portalı’mızın ticari bir yapıya döndürülmesi projemiz başlatılmış 

olup, buna paralel olarak internet vasıtasıyla 30 milyon takipçiye ulaşma potansiyeli olan, 

ülkemizin en büyük haber portalı Galatasaray Gazetesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır. 

Böylece, kendi gelirini üretebilecek bir TV kanalına sahip olmayı ve de kendi medya 

organlarımızı yaratmış olarak daha güçlü olmayı hedeflemekteyiz.  

Değerli Dostlarım,  

Yukarıda kısaca bahsetmiş olduğum ve Ekim ayında Genel Kurulun onayı ile devreye 

sokacağımız, yukarıda bahsettiğim 3 önemli proje, Galatasaray’ımızın yalnız borç stoğunun 

eritilmesinde ve böylece yıllık ek 35 milyon dolar civarında gerçekleşen -3.5 yıllık maliyetimiz, 

baktım, yaklaşık 120 milyon dolarmış ödediğimiz- faiz ve kur farkı maliyetinin ortadan 

kaldırılması için olduğu kadar, kulübümüzün kuruluş sebepleri arasında en önemli 

unsurlardan biri olan, başarılarımızın ve de marka değerimizin yurt dışına taşınması ve kalıcı 

olması için de son derece önemlidir. Bugün artık modern dünyada, büyük camialar büyük ve 

saygın ortaklıklar tesisi ile rekabet sorununu çözmektedirler. Bu Genel Kurulda alınacak 

kararlar, bize ulaşacak dönüş ve sinyaller bir anlamda yönetimimiz tarafından yeni bir yol 
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haritası olarak algılanacak ve gerekiyorsa, yeni önlem ve tedbirler gündemimize 

girebilecektir.  

Değerli Dostlarım,  

Sporumuz bugün, daha önce hiç olmadığı kadar derin bir toplumsal ayrışma ve ötekileştirme 

kültürünün etkisine girmiş bulunuyor. Birlik, beraberlik içerisinde, müreffeh ve güvenli bir 

ülkenin vatandaşları olarak spor yapma ve yarışma rüyamızı kendi ellerimizle bir karabasana 

çevirme yolunda hızla ilerliyoruz. Bu kabul edilemez durumun etkin bir parçası olarak, 

giderek daha kirli, daha yoz ve daha etik dışı bir mecraya doğru savruluyoruz. Bütün ahlaki ve 

evrensel sportif değerlerin hükümsüz kılındığı, şikeciliğin, ırkçılığın, sokak kabadayılığının 

normalleştirildiği bu yeni düzende, adaletsizlik, kayırmacılık ve TFF, TBF, TKF vs. gibi tarafsız 

kurumlar şapkasının altında gelişen zorbalık bir orman kanunu hâline gelmiş bulunuyor. 

Geldiğimiz noktada ortaya çıkan bu tabloda çoğumuz bilmeden ve istemeden az veya çok bir 

rol oynamış olabiliriz. En azından pasif kalarak, göz yumarak, çekinerek ve hatta sistemin 

kendisini temizleyeceğine dair inancımıza güvenerek ve reaksiyon göstermekte gecikerek 

hata yapmış olabiliriz. Ama artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Türk sporu bugün üzerine 

bulaşmış olan çamurdan acil olarak temizlenmek zorunda. Spor kulüplerinin içine, 

yönetimlerine, medyaya, federasyonlara, hatta en güvendiğimiz bürokratik mekanizmalara 

kadar sızmış olan bu fanatizm ve holiganizm kokan pislikten arınmak mecburiyetindeyiz. Ülke 

sporumuzun ahlaki değerlerini öne çıkaran, adil rekabet koşullarını norm hâline getiren, 

kurumlarına, yargısına, ahlakına güvendiğimiz bir ortama taşınabilmesi için el birliği ile 

çalışmak en önemli sorumluluğumuz.  

Bunun alacağımız puanlardan, şampiyonluklardan çok daha değerli bir çaba olacağından 

emin olunuz. 7’den 70’e gönül verdiğimiz kulüplerimize, sporcularımıza, ülkemizin dünya 

sathında taşıdığı itibara yapacağımız en değerli katkı, temiz ve etik bir spor çevresini yeniden 

inşa etmektir. Metin Oktay’ların, Süleyman Saba’ların, Lefter Küçükandonyadis’lerin aşıladığı 

barış ve kardeşlik ruhunu spor ailesinin kutsal emaneti olarak bir bayrak gibi taşımak sadece 

geçmişe değil, geleceğe de borcumuzdur. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Türk sporunun 

damarlarına çöreklenmiş olan bu virüsü, bu kirli ve yozlaşmış kabadayı çetesinin sızmış 

olduğu spor medyasından, spor kulüplerinden, federasyonlardan ve kimi kurumlardan 

temizleyene kadar mücadele edeceğimize toplum olarak söz vermeliyiz. Türk sporunun 

orman kanunlarına teslim olmasına izin veremeyiz.  

Etik sporun, evrensel ve ahlaki değerlerin peşindeki tüm spor kamuoyunu, mücadelemizde 

takım gözetmeksizin, bize katılmaya burada davet ediyorum. Ve diyorum ki, bir aslanın 

dişlerini gördüğünüzde, sakın ola size gülümsediğini zannetmeyin. Teşekkür ederim efendim, 

saygılar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Sayın Kulüp Başkanının gündem dışı konuşmasını izledik. 

Bugünkü toplantımızın gündemine geçiyorum.  

Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. 

Bu toplantı tutanakları 33 sayfa olarak düzenlendi. Kontrol edildi ve sizlere sunuldu. Toplantı 

tutanaklarının düzenlendiği şekliyle kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Edilmiştir.  



7 
 

Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu ay gelen evrak 

yoktur efendim.  

Gündemimizin üçüncü maddesi, İtalya’nın Varese kentinde yapılan U23 Dünya Kürek 

Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan sporcumuz Enes Kuşku’ya Divan Kurulu Başarı Plaketi 

verilmesi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Dünya şampiyonası en zor karşılaşmalardan birisi. Bunu tekrar etmeme lüzum yok. Böyle bir 

karşılaşmada, bizim bir amatör sporcumuzun, kulübümüzün amatör sporcusunun dünya 

ikincisi olması hepimizi çok mutlu etmiştir. Bunun için, Enes kardeşimi şimdi davet ediyorum.  

Efendim, böyle sevindirici başarıları duymaktan tabii hepimiz mutlu oluyoruz.  

Gündemimizin dördüncü maddesi, güncel konular ve dilekler. Bu maddede söz almak 

isteyenler? Işın Çelebi. Sırayla söyleyin, aklımda tutamam. Efendim, tekrar ellerinizi 

kaldırırsanız, takip edemedim çünkü. Hayrettin Kozak söz istiyor mu kızım?  

Değerli Galatasaraylılar,  

İşaret buyuran üyelerimizi okuyorum. Işın Çelebi, Hayrettin Kozak, Faruk Gürbüzer, Ahmet 

Şenkal, Ayhan Özmızrak, Erdal Günsel, Taner Aşkın, Mehmet Helvacı, Erdem Talu, Doğan 

Konur... Konuk mu efendim? Peki. Serhat’ın soyadı ne? Özalemdar. 11 değerli üyemiz söz 

istediler. Sırasıyla söz vereceğim.  

Değerli üyelere tekrar hatırlatıyorum. Bu toplantının belli bir süresi olacağını ve sıkıntı sebebi 

olduğunu hepiniz bilirsiniz. Onun için, lütfen konuşmalarınızın süresi usulüne uygun, Sayın 

Işın Çelebi’nin Meclisten hatırladığı gibi, 10 dakikalık süreye uydurmaya gayret etmenizi ben 

size tavsiye ediyorum. Ben görevli olduğum için buradayım, bir yere gidecek hâlim yok. Ama 

diğer üyeler aynı sabrı gösteremeyebilirler. Sayın Işın Çelebi, buyurunuz efendim.  

Işın Çelebi 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaray Kulübü’nün Üyesi Arkadaşlarım,  

Ben Ocak ayında Divan üyesi oldum, fakat konuşma yapmayı hiç düşünmedim. Sadece Divanı 

uzaktan izledim. Ama Galatasaray’la ilgili, öncelikle 29 Eylülde Sportif A.Ş.’nin Genel Kurulu 

var. 25 madde değişiklik önergesi var. Geçici maddelerin iptali var. Bu çok önemli bir kongre. 

Ve biz Galatasaray Kulübü olarak da, Sportif A.Ş.’nin -bildiğim kadarıyla- % 54’üne sahibiz. Bu 

konuda Divandan bir ricam ve bir önerim var. Bir komisyon kurulsun, 29 Eylülden önce, bu 

komisyon yapılacak bu değişiklikleri ve Genel Kurul maddelerini incelesin ve olağanüstü bir 

Divan toplantısı yapalım. Ne isteniyor, ne yapılması hedefleniyor, buraya getirilsin ve 

değerlendirelim. Onaylayalım veya Genel Kurul, olağanüstü... Bu Sportif A.Ş.’nin Genel 

Kurulu yetkili, ama biz % 54 hisseye sahip olan bir Galatasaray camiası adına, Divan olarak 

değerlendirme yapmak zorundayız. Bu bizim tarihî görevimiz.  

Ben böyle bir komisyonun kurulmasını Sayın Başkana öneriyorum. Gerekirse de yazılı 

vereceğim. Bunu yapmamız çok çok gerekli. Bu çok hayati önemi olan bir iş. Birincisi, bunu 

söylemek ve bu öneriyi yapmak için söz aldım. İkincisi, -basında çıktı- Galatasaray’ın iyi veya 

kötü yönetildiğini ben söylemiyorum, Galatasaray’ın açıkladığı rakamlar var. Fenerbahçe, 

Beşiktaş karşılaştırılması yapılmış. Bu, basında 9 Eylül günü çıktı. Galatasaray’ın toplam borcu 

793 milyon TL. Fenerbahçe’nin 698, Beşiktaş’ın 387 milyon TL. Burada çok önemli olan 
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mesele, Galatasaray’ın kısa vadeli borcu 142 milyon TL, Beşiktaş’ın 89, Fenerbahçe’nin 72 

milyon TL. Galatasaray kulübünün yayınladığı bir belge bu.  

Şimdi, kısa vadeli borçların bu kadar yoğunlaşmış olmasını ve Galatasaray’ın stat yapıldıktan 

sonraki malî yapısını kendi içinde ayrı değerlendirmek lazım. Yaklaşık yılda 100 milyon dolar 

gelir yaratan bir stat var. Gelirleri inanılmaz boyutlara varmış, ama giderleri de inanılmaz 

boyutlara varmış. Bence, bu kısa vadeli borcun 142 milyon TL olması günlük ödemelerin 

yapılamadığını ve zorlandığını gösteriyor. Bunun çözümü gelir-gider dengesi ve gelir-gider 

tablosundan geçer. Buraya sunulacak bütçe, gelir-gelir tablosu ile beraber realist bir bütçe 

olmadığı takdirde ve nakit akımı olmadığı takdirde hiçbir anlam ifade etmez. Galatasaray’ın 

bu rakamları ciddidir. Galatasaray’ın finansal açıdan iyi yönetilmediğinin çok açık belgesidir. 

Beğenin veya beğenmeyin, bunlar Galatasaray Spor Kulübü’nün yayınladığı belgeler ve 

bilgilerdir. Buna baktığım zaman, gelip bu kısa vadeli borçları burada anlatmak istedim. Sizi 

uyarmak istedim.  

Benim işim finansman yönetimi. Bakın arkadaşlar, bu 142 milyon TL kısa vadeli bir borç. 

Bütün borçları bir bankada toplayabilirsiniz, kendinizi belli biçimde garantiye alabilirsiniz. 

Riski bir sepette toplamak bir düşüncedir. Bana göre yanlıştır. Riski dağıtmak gerekir. Ama bu 

142 milyon TL kısa vadeli borç ciddi bir sorundur. Galatasaray’ın toplam borcu Fenerbahçe ve 

Beşiktaş’ın üstünde. Fenerbahçe’nin yaklaşık 100 milyon TL üstünde. Yani 50 milyon dolar 

civarında, Fenerbahçe’den daha çok borçluyuz. Beşiktaş’tan yaklaşık 400 milyon TL daha fazla 

borçluyuz. Bunu değerlendirmeye sunuyorum. İkinci değerlendirme notum da bu.  

Üçüncüsü, şikede, 2010-2011 sezonunda ben pasif kalmadığımızı söyleyeyim ve 65 gün hak 

mahrumiyeti cezası almış bir insan olarak, daha sonra Fenerbahçe’nin hakemlerle oynayarak 

şikeyi yönettiğini tapelerden çok net görüyorsunuz. 2010-11 sezonunda, tek tek analiz 

ettiğimizde, hâkemin yönlendirilmesiyle 15 maçta ciddi puan kaybettiğimizi gördük ve bunun 

matematiksel olarak yanlış olduğunu söylediğimizde federasyon bize 65 gün hak 

mahrumiyeti cezası verdi. Bana verdi. Ve sonra, tapeler açıklandıktan sonra, Mahmut 

Özgener’in federasyonun üyeleriyle ve çeşitli kulüblerin yöneticileriyle yaptığı konuşmalarda, 

ne kadar çok öfkelendiği, çünkü organize ettikleri oyunun açığa çıktığı görülüyor. 

Mahkemeye verdim kendisini, şikenin en önemli müsebbiblerinden biri olarak ve 

mahkemenin sonunda tazminat kazandım. Yargıtay da onayladı. Elde ettiğimiz geliri 

Galatasaray Üniversitesi’nin yanan binasına bağış olarak bıraktık.  

Şike ile mücadele etmek, 3 Temmuzla mücadele etmek sadece sözle olmaz. Birtakım 

davranışlar ve projelerle olur. Ben, Galatasaray’ın bu anlamda sadece konuşan değil, fiiliyatta 

etkin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu etkinliğin de temelinde, Galatasaray’ın 4. yıldızı 

göğsüne takması ile gerçekleşir. Hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Işın Çelebi’ye teşekkür ediyoruz. Ayrıca da, toplantı süresine uymak için 7 

dakikada toparladığı için... Efendim, ikinci konuşmacımız Sayın Hayrettin Kozak, buyurun 

efendim.  
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Hayrettin Kozak 

Sayın Başkanlarım, pardon, Sayın Başkanım. İkinci Başkan gidiyor.  

Değerli Büyüklerim, Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulu, tüzüğümüzün 99. maddesine göre, bu kulübün en yüksek danışma kuruludur. 

Şimdi bize tanınan bir de sorumluluk var. Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve 

tasarruflarını izlemek, yönetimden bilgi istemek ve gerek gördüğünde inceleme yapmak, yani 

bu bizim asli görevimiz. Şimdi, az önce de bahsedildi. İki aşamada denetim yapılıyor. Biri, 

Genel Kurulda senede bir defa yapılıyor. Biz her ay bir araya geliyoruz. Senede bir defa 

yapılan Genel Kurulda, söylendiği gibi, yoğun trafikten herhangi bir sonuç alma imkânı yok. 

Ama her ay yapılan Divan Kurulu toplantıları bunun için tartışmasız bir fırsattır. Yalnız 

hepimize düşen sorumluluk, demin okuduğum sorumluluk. Bunun başka maddeleri de var. 

Yerine getiriyor muyuz diye hepimiz kendimize soralım.  

Şimdi bakın, evvela Genel Kuruldan örnek vereyim. Son Genel Kurulda, 6.800 hazirun 

olmasına karşın, sadece 1.020 kişi Genel Kurula iştirak etmiştir. Dikkat edin, Olağan Yıllık Malî 

Genel Kurulda. Bu oranlar da pek değişmez. Şimdi bize bakıyorum. Çabuk çabuk size gösterge 

vereceğim. Bakın, 1995 yılında 529 Divan Kurulu üyesi varken, katılım ortalaması 73, % 14. 

2005 yılında 664 iken, bu defa 101 ortalama ile % 15. Şimdi en son 2014’e geleceğim. 1.825 

üyemiz var. Yani 529’dan 1825’e gelmiş. Katılım ortalamamız 155 sadece ve % 8’e düşmüş. 

Bunu niye söylüyorum? Burada birtakım şeyleri dile getirecek ve kulübün olumlu veya 

olumsuz önemli konuları varsa, burada dile getirilecek ki bir netice alınsın. Burada tek tek 

nüvedir diye ısrarla bunu söylüyorum. Sonuçta, yaş sınırı 25’e düşünce, üye adedi 3 misli 

artmış, fakat katılım adedi de % 8’e düşmüştür. Bu dramatik rakamları size ifade ediyorum.  

Sayın Başkanımız ileriye dönük olarak önemli bir konuşma yaptı. Çok da iddialı ve ümit verici 

projeler vardı. Bunlar fiilen hayata geçmeden, bir değerlendirme ile laf söylemek mümkün 

değil. Size iki cümle okuyacağım. “Artık Galatasaray’ımızın geleceğine ve başarılarının 

sürekliliğine odaklanacak yeni bir evreye girmiş durumdayız. Kulübümüz orta ve uzun 

vadede, ülkemizdeki bütün spor kulüplerinden, hem de yarıştığı dış ülkelerdeki rakiplerinin 

büyük bir çoğunluğundan çok daha sağlıklı bir malî yapıya kavuşmuştur.” diyor Başkanımız bu 

yılın başlarında. Şimdi bu arada birtakım gelişmeler oluyor. Yani bu kadar sağlıklı yapıya 

yakışır, çok gerçekçi olalım lütfen. Böylesine sağlıklı yapıya kavuşmuşken biz, UEFA’dan 

Finansal Fair Play Komitesi’nden çok ciddi ihtarlar alıyoruz ve buraya müfettişler gönderiliyor. 

Biz UEFA’nın 2013-2014 döneminin listesinde, Şampiyonlar Ligi’ne katılan takımlar içinde 4 

takımdan biri oluyoruz, bizlere ödeyecekleri birikmiş paramızı tutmaları konusunda ve onu 

ilan ediyorlar. Bunun belgesi de var. Yani bu şeyin listelerine geçtik biz, UEFA’nın. Sonra o 

halloldu. O para tutulmadı. Para da, dikkat edin, 21 milyon euro idi. 4 takımdık, 32 takım 

içinde. Şimdi en son örneği, geçtiğimiz hafta içinde, Borsa İstanbul’dan oldukça sert bir uyarı 

aldı Galatasaray Spor Kulübü, Sportif A.Ş. Burada finansman sıkıntısının devam ettiği 

anlaşıldığından bahisle, kulübümüzden, finansal yapıyı düzeltmesi için, evvela 31.12.2014, -

bu yılın Aralık ayına kadar- devamında da deadline, son olarak, 31.5.2016’ya kadar finansal 

yapıyı düzelteceğimize ilişkin kanıtlar istediler. Aksi takdirde, zecri tedbirler alınacağını ifade 

ediyorlar. Bunlar şaka değil. Biz buna itiraz ederiz, etmeyiz. Ama bu gerçek.  
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Neden bunları söylüyorum? Bir taraftan, hiçbir sıkıntımız kalmamıştır diyoruz. Bir taraftan, 

bunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bakınız, Başkanımız da en son yaptığı bir röportajda, Sözcü 

gazetesinde, en sağlıklı ekonomi bizim kulüpte, diyor. Şimdi benim kafam karışıyor. Yukarıda 

verdiğimiz örnekler, birazdan anlatacaklarımız acaba sağlıklı yapıya emsal teşkil ediyor mu? 

 14 Mayıs 2011’de Başkan seçilen ve 9 Temmuz 2011’de yapılan olağanüstü bir kongre ile, 

Malî Kongre ile Başkanımız Aysal ve yönetimi 3 yıl 4 aydır kulübü yönetmektedir. O 

Olağanüstü Genel Kurulda, kulüpten olağanüstü yetkiler almıştır. Yönetim süresi 3 yıl 4 aydır 

bugüne kadar. Şimdi bu sürecin malî sonuçlarına sizlerle beraber bakmamız lazım. 3 yıl 4 ay, 

bunu hafızamıza yazalım.  

Sportif A.Ş.’nin net durumunu size, 2014’ün dönem sonu itibarıyla, 31 Mayıs itibarıyla 

rakamlarla ifade edeceğim. Burada ben rakip kulüplerle filan karşılaştırma yapmayacağım. 

Onlar, onların meselesi. Bizimki bizim meselemiz. Ben buna katılmıyorum. Onlar iyidir, biz 

kötü. Bize ne? Biz kendi hayatımızı yaşıyoruz. Biz kendi işimize bakalım. Bize ne Fener’den! İyi 

olalım, kötü olalım. Bizim durumumuz nedir? Gelin sizinle beraber şuna bir bakalım.  

2014 rakamlarıyla söyleyeceğim. Giderler 493 milyon TL. Yalnız Sportif A.Ş.’yi konuşuyorum. 

Geriye dönük 4 yıla baktığınız zaman, yani Sayın Başkan yönetimde olduğunda, 236, 317, 

373, 493. Böyle giden bir giderler silsilesi. Dikkatinizi çekerim. Net zarar, yine aynı yıllar 

itibarıyla söylüyorum. Son yıl, yani 31 Mayıs 2014 itibarıyla biten 12 ayda 117 milyon TL zarar 

etti Sportif A.Ş. 4 yıldan geriye geliyorum. Dikkat edin lütfen. 68 milyon, 36 milyon, 99 

milyon, 117 milyon. Yine böyle. Ticari borçlar, finansal borçlar. Ticari borçlar: 63, 60, 86, son 

sene 101. Yine böyle. Finansal borçlar en önemlisi: 158, 172, 227, 347. 2014 sonu itibarıyla. 

Toplam borçlara gelince: 221, 232, 313 ve 450. Bunların hepsi kamuya açıklanan resmî 

rakamlardır. Hiç kimse bunun aksine bir şey söyleyemez. Dönem bitmiş, 31 Mayıs 2014 

gelmiş. Nakit ve benzerlerimiz neymiş, onu da söyleyelim. 10 milyon lira para varmış 

bankada, kasalarımızda. Bunca paranın girip çıktığı sistemde.  

Bütün bunların dışında, muhasebe dışı, ama çok önemli. Ben defalarca bunu söyledim. Tekrar 

söylüyorum. Şarta bağlı yükümlülükler diye, Galatasaray’ımızın -diğer kulüplerin de vardır 

belki- bir ödemeler silsilesi var. Kimlere? Profesyonel futbolculara ve benzer 

profesyonellikteki diğer sporculara, yani sporculara ödemeler. Bunlar muhasebe dışı 

tutuluyor. Bakın rakamlara, son olarak 2014 sonunda, bu, -borçlarımız diyorum, çünkü 

ödenecek para- yıllar itibarıyla vadelere yayılmış olmasına rağmen, 391 milyon TL’dir. Bunu 

da geriye dönük, hızlı şekilde okuyorum. Gelecek, geçen yıllarda nasılmış? 91 milyon, 138 

milyon, 197 milyon ve son sene 391 milyon.  

Şimdi bir de hisse fiyatlarımıza bakalım, değil mi? İnceliyoruz. İşte şöyleyiz, böyleyiz. Biz daha 

iyiyiz, o daha kötü. Biz kendi işimize bakarsak. Hisselerimiz, 2011’de sermaye artışından önce, 

368 lira bizim hissemiz. Sonra 50’ye düşmüş, takip eden sene 33’e düşmüş. Bugün 22’ye 

düşmüş. Ne kaldı geriye konuşacak? Şimdi bir de şirketin değerine bakalım. 2011’in başında, 

2010’un sonunda, daha küçük sermaye ile şirketin hisse değeri 1 milyar TL seviyesindeydi 

Polat döneminde. Hatırlayın, hatta biz bunları tartışıyorduk da. Şu anda bugünkü hisse ile 

şirketin değeri, sermaye 21 milyon 600 bin lira olduğuna göre, hisse de 22.95, 496 milyon 

752 bin liradır şirketin değeri. Bu da böyle. Şimdi efendim, bizim işte marka değerimiz şudur, 
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hepsi artıyor. Tamam da, nereye yansıyor? Buraya yansımıyorsa nereye yansıyor? Bunun 

göstergesi bellidir. 3 tane önemli futbolcu alırsın, hemen hisseler oynar. Bilirsiniz bu işi. Bir 

şampiyonluk alırsınız, hemen hisse. Ya bizde onda da oynamıyor. Şampiyon oluyoruz, 

oynamıyoruz. Futbolcu alıyoruz, oynamıyor. Allah’ınızı severseniz, bu işte bir yanlışlık yok 

mu? Size takdim ediyorum bunu.  

Şimdi bir de konsolide bakacağız, çok çabuk. Yani kulüp filan hepsi dahil. Yine gider 

söyleyeceğim size. Giderlerin bizi nasıl mahvettiğini kanıtlamak için bunları söylüyorum. 

Demin yalnız Sportif’ti, şimdi kulübün toplam gideri. 2011, 421. Haziran sonu itibarıyla, 

sadece 6 aylık, 2014, 352. Yani aynı şekilde giderse, sene sonunda 750 milyon olacak. 421, 

750 milyona ulaşacak. Her sene de artarak gelmiş. Mesela geçen sene, 2013’te 673 milyon 

olmuş giderler. Şimdi buna baktığımız zaman, Galatasaray konsolidenin finansal borcuna 

gelince, en son olarak 402 milyon, 2014 Haziran sonu itibarıyla. 402 milyon, bu da 186 milyon 

dolara tekabül ediyor. Bakınız, biz Denizbank’la tek banka olarak çalışıyoruz. Efendim, bu 

doğrudur, yanlıştır. İki ayrı görüş vardır. Tek banka ile çalışılmaz, riskleri dağıtmak lazımdır. 

Işın Bey çok daha iyi bilir. Birçok arkadaşım, tabii, gayet iyi. Ben de şahsen tek banka ile 

çalışmanın aleyhinde bir insanım, ama yönetim öyle uygun görmüş. İnşallah iyi olur, hayırlı 

olur. Aksi takdirde... Ama şunu unutmayalım. Denizbank’ın sermayesini unutmayalım. 

Denizbank’ın % 99 sermayesi yabancı sermayedir. Belki daha yüksek. Evet, % 99’u. Yani şu 

veya bu şekilde, bunu daima gözönünde tutmak gerekir diye düşünüyorum ben şahsen. 

Şimdi biz Denizbank’ta 165 milyon dolarlık üst limitli, -dikkat edin, yani tavan 165 milyon 

dolar- bir sözleşme yaptık, zannediyorum Nisan ayında. Bugün bu banka ile ulaştığımız tavan 

186 milyon. Yani üst limit olarak, 3 gün önce 165’i koymuşuz. Biz bugün 402 milyon TL’ye 

ulaşmışız. Bu da takriben 186 milyon.  

Şimdi bunları, bundan daha detaysız, bundan daha kısa, bana göre, -beni affedin- malî felaket 

sonuçları ifade edilemez. Gayet açık söylüyorum. Ben de buradayım. Efendim, öz 

kaynaklarımız düşmüş. Öz kaynaklarımız, karşılaştırdığınız zaman, diğer kulüplerden çok daha 

azmış. Ya öz kaynağın ekside mi? 10 lira veya 10 bin lira, eksidesin. Bana ne Fenerbahçe’den, 

Beşiktaş’tan. Kaldı ki, diğer bütün gelirlerde, giderlerde -az önce Işın Bey de örnekler verdi- 

onlardan daha kötü durumdayız. Bırakalım rekabeti, biz kendi işimize bakalım. Biz kendimizi 

kurtarmaya bakalım.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Sportif A.Ş. rakamları ve devamında gördüğümüz malî tablolar sevimli değil. Bu gerçeği kabul 

edelim. Ancak başka problemlerimiz de var. Size örnekleriyle söyleyeceğim. Son 3 yılda, 

yalnız futbola 687 milyon TL harcamışız. Son 3 yılda, yani Sayın Başkanın dönemini 

söylüyorum. Bugün futbolumuzun başında, bu kadar paranın döndüğü, bu kadar başımızın 

derde girdiği, bu kadar dedikoduların dolaştığı ortamda, futbolun başında bir yönetici 

olmadığını düşünebiliyor musunuz? Aşağı yukarı 1 yıllık süreden beri, futbolun başında 

yönetici yok. Bir ara Özkan ağabeyden rica ettiler. Gitti, 3-5 gün o oturdu. Ondan sonra Lütfü 

Bey gitti oturdu. Sonra efendim, bizim sözcümüz Şükrü Bey, Şükrü Ergün Bey oturdu. En son, 

bir kişi. Yani her gün, her hafta değişen şey. Neticede, şimdi ortada kaldık. Başı yok. 

Galatasaray’ın en büyük vitrini, en büyük gelir kaynağı, gelir potansiyeli olan kaynağı ve en 
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büyük göstergesi olan futbolun şu anda başında Galatasaray’ın yöneticisi yok. Futbolu 

yazıhanesinde imzaladığı mukavelelerle Sevgili Başkanımız yapıyor. Ben üzüldüm onun adına, 

gayet samimi söyleyeyim. Burada olmasını çok isterdim. Ona söyleyecektim. Bir masa, ortada 

şöyle bir sayfa. Yanınızda sağlı, sollu iki futbolcu, mukavele yapıyorlar. Hiç olmazsa şuna iki 

tane sayfa koysaydınız. Fotoğraflar çekiliyor, bütün basına yansıyor.  

Şimdi bu yıl, rakama dikkat buyurun, bu yıl futbolculara ödeyeceğimiz yıllık net ücret toplamı 

-net ücret, sadece ücret söylüyorum- 47 milyon euro. Yani 132 milyon TL bu yıl ödenecek. 

Ayrıca, 7 milyon euro civarında, -bunu da % 10 artı/eksi deyin- maç başı çünkü, bunu da 

koyduğumuz zaman 57 milyon euro sadece bir yıl içinde futbolculara ödenecek. Takımda 9’u 

yabancı, toplam 33 futbolcu var. Yaş ortalaması da 27. Şimdi bir noktaya bir örnek vereceğim 

size. Yaşı ilerlemiş futbolculara -dikkat edin, altını çiziyorum- sözleşmelerinin bitmesine daha 

2 yıl varken, inanılmaz zamlarla mukavele yapıyoruz biz. İyi futbolcular, hepsi iyi futbolcular. 

Kardeşim, bizim ekonomik durumumuz belli. Adamın 2 yıl mukavelesi var. Niye 5 yıla 

çıkarıyoruz? Bana bir kişi anlatabilir mi? Niye 5 yıla çıkartıyoruz? Yani bunu anlamak mümkün 

değil cidden. Bunları da söyleyeceğim şimdi size, rakamlarını. Bu futbolcular, bu örnek 

verdiğim 4 futbolcu 28, 29 ve 31 yaşlarındaki futbolcular, dikkat edin. 5 yıllık mukavele 

yapıyoruz, adam bir sene sonra 30 yaşında, iki sene sonra 31 yaşında, 5 sene sonra 33 

yaşında. Bu mukavele nedir?  

Şimdi verdiğimiz paraya geliyorum. Bakınız, bu 4 futbolcunun, yalnız bu 4 futbolcunun, 

bugün, bu yıl alacakları para -net ücret ve maç başı toplamı olarak- 147 milyon euro. 147 

milyon euro. Tabii ki iyi futbolcular bunlar. Ama bunu böldüğünüz zaman, futbolcu başına ne 

ödediğimizi bilin. Bilin ki, bunların yıllık ücretleri kişi başına 3 milyon 200 bin ve 300 bin 

euro’larda dolaşıyor. Bunun da karşılığı, Türk parasında yaklaşık olarak 10 milyonu buluyor. 

Yılda 10 milyon. Başkan, takımımızın değerini, şu son SPK’ya yazdığı yazıda -buna dikkatinizi 

çekerim- 481 milyon olarak tespit ettirmiş, bir kurula. 481 milyon TL, yani 222 milyon dolar, 

bizim takımın değeri, yani mal varlığımız olarak söylüyorum. Ya biz elimizdeki Eboue’ye 1 

milyon lira teklif bile bulamıyoruz. Nereden çıktı bu 400 milyon? Ortalama oyuncu başına 6 

milyon liralara filan geliyor bu. Nasıl bir hesaptır, anlamadım ben. Realist olmaya mecburuz 

biz. Bizim bu kadar futbolcumuz var. Yok efendim böyle bir değerde futbolcumuz. Yok. Yaş 

ortalaması da 27. Bunları size söylemeye mecburum.  

Şimdi daha fazla rakamdan gitmeyeyim. Ben çok açık, net, pek çoğunuzun hoşuna 

gitmeyecek, Başkanın da hiç hoşuna gitmeyecek bir konumuzu söyleyeceğim. Tekrar 

ediyorum, burada olmasını istiyorum. Bir spor kulübü olarak, iştigal alanımızın vazgeçilmez 

unsurları olan çok önemli kurumlar ve yetkilileri ile uzun süredir gergin ilişkiler içindeyiz. 

Daha ileri gideyim, âdeta kavgalıyız. Hiçbir diyaloğumuz yok. Kimler? Bir, en son gelişmelerle, 

Spor Genel Müdürlüğü. En son değil, bu eski. Stadımız. Spor Genel Müdürlüğü. Bunun eski 

adı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü idi. Biliyorsunuz, ki mutlaka biliyorsunuz, 

bilmiyorsanız öğrenin, biz hâlâ stadın devrini almadık. Stat şu anda bize devredilmiş değil. 3 

yıldır futbol oynuyoruz orada, maçlar yapıyoruz, hasılatları alıyoruz, tamam. Daha el 

sıkışmadık, devir için. Çünkü devri engelleyen şey... Ya, 3.5 yıl içinde, nasıl olur da bu 

problemler hallolup bu stad devralınmaz? Allah’ınızı severseniz, söyler misiniz bana? Kaç 
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kere gidilmiş Ankara’ya? Bizzat ama, telefon, yazıdan bahsetmiyorum. Kaç kere gidilmiş 

Ankara’ya? Bir öğrenelim.  

Şimdi az önce söylediğim, birincisi, Spor Genel Müdürlüğü. Sonra, Türkiye Futbol 

Federasyonu ve kurulları. Yani kavgalı olduğumuz. Türkiye Basketbol Federasyonu ve 

kurulları. UEFA, 6 yıllık periyodlardaki Finansal Fair Play kontrolları dolayısıyla. Ve Borsa 

İstanbul A.Ş., bizden süreli olarak, finansal durumumuzu düzeltme hesabını sordukları için. 

Bunların hepsi bizim karşımızdaki takımlar. Şimdi Hayri diyor ki, akılcı politikalarla, ben öyle 

savaş açmak, toplanalım, yüklenelim, sessiz kalmayalım, üstüne gidelim... Ne yapıyoruz ya? 

Cihan harbine mi gidiyoruz? Sonra kimiz biz? Yani 20 milyonu peşimize takıp, silahlanıp veya 

işte sopaları alıp bir yerlere mi yürüyeceğiz? Ne yapıyoruz? Abartmayalım işi.  

Şimdi bakın, şunu söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka, aramızın iyi olmadığı, saydığım kurullar 

ve benzeri kurumlarla akılcı politikalarla ilişkilerimizi düzeltmemiz şarttır. Tam aksini 

söylüyorum Sevgili Başkanım, beni affetsin. Tam aksini söylüyorum. Ne pahasına? Öyle, yok 

onurmuş, gururmuş, böyle palavraları atalım kenara. Biz geleceğimize bakalım. Bu kulüp 109 

yıllık kulüp ve ileriye dönük olarak, çok önemli yaşamsal problemleri olan bir kulüp. Şarttır 

bu. Bu süreçte her türlü, her türlü sert beyan ve bildiriler durdurulmalıdır. Ben diyecekken, 

Başkanın söylediklerini dinledik. Çok ayrı düşünüyorum. Olabilir. Zaman fazla değil zaten, 

yaşayarak göreceğiz.  

Bitiriyorum. Şimdi kulüp olarak, bir süredir çok ciddi nakit sıkıntımız var. Bunu gazetelerde de 

okuyorsunuz. En son olarak, Sayın Başkan, 2 gün evvel Sözcü gazetesinde verdiği röportajda 

bunu fiilen beyan etti zaten. “Nakit sıkıntısı çekiyoruz.” dedi. Önerim şu. Sakın şaşırmayın, 

ligler başlarken, futbol şubemizin hâlâ forma sponsor anlaşması yok. İhtimalden bahsediyor 

Başkan. Ben de diyorum ki, Başkan Türkiye’nin ilk sponsor başkanı olsun. 3.5 yıldır bu kulübü 

yönetiyor. Yeterince onur kazandı, yeterince nam kazandı. Ciddi bir katkıda bulunmadı. 

Finansal olarak söylüyorum yalnız. Bir elini uzatsın şu kulübe, UNIT logosunu formaya 

yazdırsın. Bu imkânı var. Ve bu Başkana problem yaratmak için söylenmiş bir laf değil. Beni 

tanıyanlar tanıyor. Böyle bir niyetim yok benim. Ama Galatasaray’ın bugün bu paraya ihtiyacı 

var. Ya dilenci gibi sponsor arıyoruz, görmüyor musunuz? Efendim o geldi, bu gitti. Yap sen, 2 

yıllık yap sözleşmeyi. 5 yıllık da yapma, biraz finans katkısı yap. Sonra, süreç içinde 

buluyorsan sen yine aramaya devam et sponsoru. Bulduğun zaman, vazgeçeceksen ona 

transfer et. Bunlar mümkün işler.  

Bunu yaparken Başkanımız, buna da çok önem veriyorum, Galatasaray camiasının iş adamları 

ve varlıklı insanlarını... 12 bin kişiyiz dikkat edin ve Galatasaray camiasının çok ciddi iş 

adamları var. Birçok konularda öne çıkıp yorumlar yapan varlıklı iş adamlarımız da var. Hepsi 

gelsinler o toplantıya, Başkan desin ki, beyler, bakın ben pamuk elimi cebime soktum, şu 

kadarlık sponsorluk kulübüme verdim, hadi bakalım, desin. Buyurun beyler, bütün amatör 

şubelerin sponsorluklarını onlara yaysın. Ayrıca, geçici finans rica etsin onlardan. Bu toplantı 

yapılsın.Efendim, az önce Başkanın söylediği projeler inşallah tahakkuk eder. Tahakkuk ettiği 

zaman, onlara da paralarını geri ödesin. Bu bir hayal değildir. En azından denenmeye mutlaka 

değer bir mütevazı Hayri Kozak önerisidir.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’ın açıklamaları için teşekkür ediyoruz. 25 dakika süre 

kullandıkları için de tekrar teşekkür ediyorum. Faruk Gürbüzer, buyurun.  

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, (Sayın Başkanımız toplantıyı terk etti.) Gıyabında Sayın 

Kulüp Başkanım ve Yönetim Kurulum, Değerli Galatasaraylılar,  

Ekonomik konularla ilgili olarak Sayın Işın Çelebi ve Sevgili Hayri ağabey ayrıntılı bilgiler verdi. 

Ben bugün, sizlere güncel bazı konuları aktarmak için söz aldım. Son zamanlarda, başta 

bugünkü Futbol Federasyonu ve kurullarıyla, görsel ve yazılı medyada kulübümüz aleyhine 

âdeta bir linç ve karalama kampanyalarının başlatıldığı ve bu kampanyaların da belirli 

odaklarca desteklendiği hepimizin malumu.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Dünyanın herhangi bir ülkesinde, başkanlığını yaptığı kulüp ve yöneticileri şikeden ceza alıp 

da kendisi Futbol Federasyonu Başkanı olan bir kişi tanıyor musunuz? Benim bilgi eksikliğim 

olabilir, yüce hazirundan bilen varsa, ikaz ederse de teşekkür ederim. Bu kişinin oluşturduğu 

tüm kurullar, toplumda Galatasaray düşmanlığı ile bilinen kişilerden, şike ile ülkemizi tüm 

dünyaya rezil eden diğer kulüp yönetici veya taraftarları, hatta onların yakın akrabalarından 

oluşmaktadır. Şu andaki Futbol Federasyonu kurullarından bahsediyorum. Son örnek, tüm 

saha içi ve dışı organizasyonların kendi bünyesinde olmasına, kendi sorumluluklarında 

olmasına rağmen, çıkan seyirci olayları dolayısıyla kulübümüze ceza verme niyetlerini belli 

ettiler. Yönetim Kurulumuz bu cezaya, tartışılabilir bu cezaya itiraz ettiği zaman bu ceza daha 

da ağırlaştırıldı. Bir maç saha kapatma cezası verildi. Böyle bir uygulamanın dünyanın 

herhangi bir ülkesinde veya ülkemizde olduğu görülmüş müdür? Daha bir-iki ay önce, Futbol 

Federasyonu paralel yapılarından biri olan Basketbol Federasyonu tarafından uygulanan, 

uygulanmaya çalışılan ve büyük bir şark kurnazlığı içinde tertiplenen oyunlara karşı 

taraftarlarımızın ve camiamızın çok büyük bir bölümü tarafından da takdirle karşılanan, Sayın 

Başkan ve Yönetim Kurulumuzun verdiği tepkinin ve aldığı kararın mürekkepleri dahi 

kurumadı. Bu ve buna benzer olayları çoğaltmak mümkün.  

Ama ben burada huzurunuzda şunu da ifade etmek isterim ki, tüm bu olaylar gelişirken, 

bizim hiçbir kusurumuz yok. Sayın Başkan ve Sayın Yönetim Kurulum, lütfen yanlış anlamayın, 

ama iş başına geldiğinizden bu yana oluşturulan tüm federasyonların, bu federasyonlara 

bağlı kurum ve kuruluşların, Kulüpler Birliği’nin seçimlerinde hiçbir zaman aktif olamadınız 

maalesef. Galatasaray’ın geleneksel kararlılığını, vekarını ve duruşunu, beni bağışlayın ama 

sergileyemediniz. Hatta sizden önce böyle kurullarda ve Galatasaray yönetim kurullarında 

görev almış hiçbir büyüğümüzden, hiçbir arkadaşımızdan bir yardım dahi istemediniz. Son 

örnek, Pazar akşamı, yıllarca Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu başkanlığı yapan Türker 

Aslan, bir televizyon kanalında, Futbol Federasyonunun aldığı bu kararın haksız ve hukuksuz 

olduğuna dair ayrıntılı bilgiler verdi. Gönül isterdi ki, siz Tahkim Kuruluna başvurmadan evvel, 

yıllarca bu işin başkanlığını yapmış, Galatasaraylı olmasına rağmen tarafsız kararların altına 

imza atmış olan Türker Aslan’dan da bir şeyler sorup öğrenebilseydiniz.  
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Bu kürsüden defalarca dile getirildi. Kurumsallaşma adı altında bir kadrolaşma harekâtının 

kulüp içinde başladığını ve bu kadrolaşma harekâtının -günün moda deyimiyle- paralel bir 

yapıyı da beraberinde getirdiğini hep anlattık. Bu kadrolaşma harekâtına dur demediniz, dur 

diyemediniz. Çoğu Galatasaraylı olmayan birçok kişiyi, ülke standartlarının çok çok üstünde 

yüksek maaşlarla ve tazminatlarla bu kutsal çatı altına getirdiniz. Bu nasıl bir kurumsallaşma 

ve nasıl bir görev anlayışıdır ki, bünyemizde oluşturduğunuz ve sevgili kulübümüzü çok büyük 

malî külfetler altına soktuğunuz, medya direktörleriniz dahi, görsel ve yazılı medyada 

kulübümüz aleyhine oluşan bu çirkin karalama ve yalan kampanyasına karşı sessiz kaldı, 

seyretti. Ve bu nasıl bir kurumsallaşmadır ki, demin Hayri ağabeyin değindiği gibi, başında 

yöneticisi olmayan futbol şubemiz, birkaç menajerin gündeminde, onların önerdiği sporcuları 

çok yüksek maliyetlerle kulübümüze transfer etmekte veya ettirmektedirler. Çok uzağa 

gitmeye gerek yok. Daha birkaç ay önce, ara transferde harcanan ve aldıklarımız ortada. Ne 

yazık ki, bonservislerine ve kendilerine milyon dolarlar ödediğimiz bu bazı sporcularımızı 

bedelsiz ve bedava olarak başka kulüplere önerdiğimizde dahi yüzlerine bakan olmamakta ve 

bunların maliyetleri kulübümüze kambur üzerine kambur yüklemektedirler.  

Bu nasıl bir kurumsallaşmadır ki, bir avukat -Sayın Başkanımızın bir televizyon kanalındaki 

tabiri ile- kulüpten milyonlarca TL yürütebilmekte, daha da acısı, -yine Sayın Başkanımızın 

tabiri ile- aşağılarda birtakım hırsızlıklar ve yolsuzluklar olmaktadır. Ve bu nasıl bir 

kurumsallaşmadır ki, bonservisine ve kendisine milyon dolarlar ödenen bir futbolcu iki ay 

içinde toplam 45 dakika oynamadan kulübümüzden ayrılmakta ve işin en acı tarafı, mukavele 

imza süresince olan önümüzdeki yıllara ait parasını da kulübümüzden alabilmek için 

kulübümüzü mahkemeye vermektedir. Bu futbolcunun bir dakikasını lütfen hesaplayın. 

İnanıyorum ki, salonda bulunan hazirunun hiçbirisi bu 1 dakikalık maliyeti kolay kolay da 

hesaplayamayacak. Öte yandan, demin Sayın Hayri Kozak’ın da belirttiği gibi, mukavelesi 

hâlen kulübümüzde devam eden, yaşları dolayısıyla, yürürlükteki mukavele sürelerinin 

sonunda aktif spor yaşamlarını noktalayacak olan bazı sporcularımıza her sene artan 

miktarlarda âdeta bir emekli ikramiyesi ödenmektedir.  

Kısaca anlatmaya çalıştığım, demin malî konularda Hayri ağabeyin ve Işın Beyin belirttiği 

ekonomik konular bizim Galatasaray’ımızın kendi konularıdır. Biz bunları kendi iç bünyemizde 

çözeceğiz, çözmek de zorundayız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Müsaade ederseniz, bugüne kadar ülke sporunda ve kulübümüzde görev alan yönetici 

ağabeylerimize, arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize bu kürsüden bir davette bulunmak 

istiyorum. Lütfen Galatasaray aleyhine oluşturulan, yaratılmaya çalışılan bu ortamda, 

Yönetim Kurulumuza ve Sayın Başkanımıza yardım ediniz. Gün birlik, beraberlik, ortak karar 

alma ve ortak hareket etme günü. Bu konuda geçireceğimiz her dakika, Galatasaray 

düşmanlarına yeni bir tezgâh hazırlamak için verilmiş bir süre olarak işleyecektir. Bu oyunlar 

içindeki o kişilere şunu söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Tabirimi bağışlayın. Be 

hey gafiller! Ülkenin Batı’ya açılan ilk penceresini kapatmaya veya perdesine ölçü almaya 

kalkışmayın! Buna ne sizin aklınız yeter, ne gücünüz, ne de yüreğiniz.  

Beni dinlediğiniz için, yüce Galatasaray’a ve size saygılar sunuyorum efendim.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Faruk Gürbüzer’e de biz teşekkür ediyoruz, 10 dakikayı muhafaza ettiği için. Sayın 

Ahmet Şenkal, buyurunuz efendim. Ahmet Şenkal dördüncü konuşmacı efendim, 11 kişiyiz.  

Ahmet Şenkal  

1 dakikada bırakacağım Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bakacağız.  

Ahmet Şenkal 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bendeniz 4581 Ahmet Şenkal. Hepinizin neşeli, sağlıklı ve sorunsuz bir yaz geçirmiş 

olduğunuzu ümit ederek ve belki de alışılagelenden birkaç dakika daha uzun süreceği için 

affınıza sığınarak konuşmama başlıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sizlere ilk önce bir endişemi ifade etmek isterim. Bilmiyorum, bana katılır mısınız ama ben 

son zamanlarda, bize özgü bazı hasletlerimizi kaybetmekte olduğumuzu hissediyorum. 

Kaybettiğimiz ya da unutmaya başladığımız bu hasletlerden biri hoşgörü ve eleştiriye 

tahammül. Ne yazık ki, yöneticilerimiz eleştirilmekten hoşlanmamaya başladılar. İşin fenası, 

eleştirenden de hoşlanmıyorlar. Galatasaray’ın Genel Kurul toplantısı gibi, Divan Kurulu 

toplantısı gibi aile toplantılarında çıkıp konuşan, terbiye ve nezaket kuralları çerçevesinde 

eleştiri yapan ve aslında asli görevlerinden birini yerine getiren üyelere ne hikmetse pek de 

iyi gözle bakılmıyor. Oysa doğru olan bunun tam tersi değil midir? Arkadaşlar bu kürsüye 

çıkacaklar, konuşacaklar, hatalı gördükleri ya da takdir ettikleri hususları dile getirecekler. 

Uyaracaklar, önerecekler, tenkitlerinin yanında övgülerini de dile getirecekler ve gönül 

rahatlığı ile, görevini yapmış olmanın huzuru ile geçecekler yerlerine. Sonra yöneticiler de 

çıkıp onlara teşekkür edecekler. Bize yakışan sanıyorum budur.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu söylediklerim gerçekten önemli. Ben hoşgörü ortamına yeniden dönülmesi, eleştirilere 

tahammül erdeminin de en kısa zamanda tekrar kazanılması ümit ve dileğiyle bir sonraki 

hususa geçmek istiyorum. Yine benim kişisel görüşüme göre, varlığını giderek hissettiren bir 

diğer tehlike de, ne yazık ki, aramızdaki diyalog eksikliğidir. Üzülerek görüyorum ki, üyelerle 

yöneticiler arasındaki diyalog giderek zayıflıyor. Yöneticilerimiz üyelerle konuşmaktan imtina 

ediyorlar, sorular yanıtsız kalıyor. Oysa bundan tabii bir şey olabilir mi? Üye merak edecek, 

soracak, tatmin olmazsa bir daha soracak, seçilmiş kişiler de sabırla ve seve seve cevap 

verecekler. Yüksünmeyecekler, gocunmayacaklar, sinirlenmeyecekler. Bilakis, üyenin 

merakından, sorunları izleme azminden, bilgilenme arzusundan memnuniyet duyarak ve bu 

memnuniyetlerini belli ederek cevap verecekler. Bunun bir nöbet olduğunu unutmayacaklar. 

Bugün masanın bu tarafında oturup sorulara, eleştirilere muhatap olanlar, sorgulananlar 

yarın masanın öbür tarafına oturup sorgulayıcı konuma geçeceklerini akıllarından 
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çıkarmayacaklar. Ama öyle olmuyor ve bu diyalog kopukluğu bazen profesyonellerimize bile 

yansıyabiliyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bakınız, bu kürsüye çıkıp konuşuyoruz. Çoğu kez de gündemdeki konuları kapsayan sorular 

tevcih ediyoruz. Allah aşkına, sorularına tatminkâr yanıt alabilen ya da aldığı bir iki satırlık 

yanıttan tatmin olan bir tek konuşmacı var mı? En önemli madde olmasına rağmen, bugüne 

kadar nedense üvey evlat gibi gündemin en sonuna atılan dilekler maddesinde, her 

oturumda 8-10 arkadaşımız, 1-1.5 saat süreyle konuşuyorlar. Sonra formalite gereği, bir 

Yönetim Kurulu üyemiz çıkıyor ve tüm konuşmacıları 5 dakikada alelusul yanıtlayıp oturumu 

kapatıyor. Değerli yöneticilerim, Batı’ya açılan, kurumsallaşma iddiasını sürdüren, uygar ve 

çağdaş Galatasaray Kulübü’müzde, yönetimle üyeler arasındaki bu diyalog eksikliği gerçekten 

hoş değil. Bizim elbirliği ile bu yanlışı düzeltmemiz, bir ve beraber olmayı sağlamamız 

mutlaka gerekmektedir. Profesyonellerimiz üyelerin tümüne eşit mesafede durmalı, değerli 

yöneticilerimiz de çeşitli ortamlarda muhatap oldukları soru ve sorunları mutlaka dikkate 

alarak üyeleri tatmin ve gerekirse taltif etmeye gayret göstermelidirler.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sabrınıza sığınarak ve ilginize teşekkür ederek son konuma geçiyorum. Bu 5-6 dakika 

sürebilir. Efendim, hepinizin bildiği gibi, bendeniz bir eski kürekçiyim ve bazılarının hoşuna 

gitmese de, kulübümüzün kürek şubesini yakından izlerim, olayları not ederim. Gelişmeleri 

mutlaka değerlendiririm ve tespitlerimi, görüşlerimi, önerilerimi rapor hâlinde ilgililere 

sunarım. Şimdi diyeceksiniz ki, sunarsın da ne olur kardeşim? Yerden göğe kadar haklısınız, 

gerçekten de her seferinde kendim söylerim, kendim dinlerim. Bu konuda bazen kendi 

başıma, bazen de bu davaya inanmış, kendini kürek sporuna ve Galatasaray’a hasretmiş 

yürekli arkadaşlarımla, son 2 senedir başta Sayın Kulüp Başkanımız olmak üzere çok kimsenin 

başını ağrıttık, ziyaretlerine gittik, endişelerimizi anlattık. Lale devri bitiyor, tehlike geliyor 

dedik. Taşıma suyla değirmen dönmez, önlem alın dedik. Kapılardan kovulduk, bacalardan 

girdik. Asla yılmadık, ama dinletemedik. Şahsen ben, Sayın Başkanıma iki yılda tam 6 tane 

mufassal rapor yazdım. İlgili Yönetim Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüştüm. Evet, hepsi beni 

Galatasaray’a has nezaketle ağırladılar, çay, kahve ikram ettiler. Ama sonuç sıfır. Arkamdan 

söylenen bir alay laf da cabası. Efendim neyse, devam edelim. Refüze oldum, dikkate 

alınmadım, bazen kınandım. Çoğu kez eleştirildim diye, işin peşini bırakmadım. Kürek 

takımlarımızın biraz sonra anlatacağım bozgunundan sonra, işleri muhtemelen başlarından 

aşkın Yönetim Kurulu üyelerimizi daha fazla rahatsız etmemek için, bu kez kürek şubesi 

yöneticilerine sosyal medya üzerinden bir mesaj attım, çağrı yaptım. Evet, iyi bildiniz, 

bermutat 15 gündür yine ses yok. Ama artık yeter. Korkunun da ecele faydası yok. Karar 

verdim, olayları sizlerle paylaşacağım ve o yöneticilere bir kez de buradan, sizlerin aracılığıyla 

sesleneceğim. Lütfen herkes nasibini alsın, gereğini de lütfen yapsın.  

Öncelikle, başta biraz evvel başarı beratı alan Enes Kuşku kardeşim olmak üzere, kişisel 

yetenekleriyle ve Milli Takım şemsiyesi altında önemli başarılara imza atan sporcularımızı 

yürekten kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Ancak bu durumun kulübümüz kürek 

şubesinde her gün yaşanan idarî zaafları örtmeyeceğini, aksine, ardı arkası gelmeyen 
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olumsuzluklardan kurtulan ve daha stressiz bir çalışma ortamı yakalayan gençlerimizin neler 

yapabileceklerini göstermesi bakımından söyleyeceklerimi teyit edeceğini de peşinen ifade 

ediyorum. İşte mesajım.  

Kürek şubemizin değerli yöneticileri, bildiğiniz üzere, geçtiğimiz Nisan ayındaki Büyükler 

Türkiye Şampiyonası bozgunundan sonra, 26-27 Ağustos günlerinde izlediğimiz Gençler 

Türkiye Şampiyonası’nda da son yılların en büyük hezimetine uğradık. Bu sonuçlarla, camia 

olarak geçirdiğimiz hassas ve kritik bir dönemde, büyük erkekler, büyük kadınlar ve genç 

erkekler kategorileri şampiyonluklarını ismini anmaktan bile imtina ettiğim o malum kulübe 

hediye ederek bizlere büyük acı verdiniz. Üstelik hiçbir varlık gösteremediğimiz yarışmalarda, 

sadece o malum kulübün ekiplerine değil, kürek piyasasına daha dün adımını atmış, henüz 

emekleme devresini bile tamamlamamış Adana gibi, Çukurova Üniversitesi gibi takımlara bile 

geçilerek hem üzüntümüzü, hem de geleceğe dönük kaygılarımızı artırdınız. Bendeniz, 

kulübümüz bünyesinde her dönemde itibar görmüş, bu güzel sporu yakından izleyen, yurt 

içinde ve yurt dışında dostlarıyla tartışan bir üye olarak, bu olumsuz tabloyu 

hazmedemiyorum ve başımı ister istemez öne eğdiren bu durumu kabul etmiyorum. Aynı 

şekilde, sizlerin de bana ve benim gibi düşünen gerçek Galatasaraylı dostlarıma, hiç de layık 

olmadığımız bu günleri yaşatmamanız gerektiğine inanıyorum.  

Bakınız, Yönetim Kurulumuz yıllardır bir dediğinizi iki etmiyor. Gak diyorsunuz su, guk 

diyorsunuz ekmek. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Yarışmalara, rakiplerimizin iki 

misli, üç misli fazla sayıda sporcu ile katılıyoruz. Kayıkhanemiz dünyanın en ünlü markalarının 

son model tekneleriyle, kürekleriyle tıka basa dolu. Türkiye Kürek Federasyonu bir yıllık 

etkinliklerini 750 bin TL’lik son derece mütevazı bütçesi ile sürdürmeye çabalarken, biz tüm 

diğer takımların toplam harcamalarının neredeyse iki misline ulaşan 3 milyona yakın görkemli 

bütçelerimizle âdeta şov yapıyoruz. Sonuç ortada. Dolayısıyla, artık anlamamız gereken bir 

şey var. O da bu işlerin kantite ile değil, kalite ile olduğu ve o kalitenin de yönetim 

becerisinden kaynaklandığı gerçeği. Lütfen şapkalarınızı önünüze koyup düşünün, biz nerede 

hata yaptık diye, biz uyarılara neden kulak asmadık diye.  

Efendim, aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Bu sonuç anlayanlar için asla bir 

sürpriz olmadı. Bakın, 3 yıldır mütemadiyen tekrarlanan yönetim zaaflarının tümünü burada 

konuşmaya kalkarsam, emin olun, gün yetmez. Onun için, ben size aralarından şöyle 

gelişigüzel seçtiğim bir iki tanesini hatırlatayım. Gerisini isterseniz verdiğimiz raporlardan 

takip edersiniz.  

2011 yılında, Türkiye’de ne kadar yetişmiş, kalburüstü sporcu varsa transfer ettiniz. Yetmedi, 

Avrupa’dan sporcu getirdiniz. Antrenörü dahil tüm kürekçilerini alarak kulüp kapattınız. Tabii 

böylesi güzeldi, kolaydı. Emek vermeden, yorulmadan, terlemeden malzeme hazır. Rakibimiz 

de 3 Temmuz süreciyle yıkılmış, bitmiş. Eh, gelsin şampiyonluklar. Evet, geldi şampiyonluklar. 

Ama siz ileriyi düşünmediniz, hazıra dağın bile dayanmayacağını unuttunuz. Her şeyin aynen 

devam edeceğini sandınız. Altyapıdan bir iki sporcuyu bu hazır sermayeye eklemeyi aklınıza 

bile getirmediniz. Bakınız, rakibiniz 3 senede bünyesinden yetiştirdiği gençlerle toparlandı, 

her kategoride silindir gibi üstümüzden geçti. Lütfen elinizi vicdanınıza koyup düşünün. 2013 

ve 2014 yıllarında yarışan büyük takımlarımızda, bir tane, bir tane genç takımımızdan, yıldız 
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takımımızdan gelen kürekçi var mı? Yok. Hepsi başka kulüplerden transfer. İşte sonunda 

deniz bitti. Son şampiyonanın 21 yarışından sadece ikisini kazanarak tarihî hezimeti yaşadık. 

Geçiyorum. Romanya’dan iki bayan sporcu getirdiniz. Yerlere göklere sığdıramadınız. Özel 

oteller, özel masörler, özel kamplar, Türk vatandaşlığı derken takımın kimyasını bozdunuz. 

Daha sonra öğrendik ki, bu kızlarımızdan biri, memleketinden bir de akrabasını getirmiş. 

Sizlere geldim, yalvardım. Aman yapmayın, etmeyin, burası imaret değil, başımıza yeni bir 

dert almayın, bu işin sonu çok kötü biter dedim. Dinlemediniz. Onu da kraliçeler gibi 

ağırladınız. Bakınız, ülkemizde geçirdiği 13 ay boyunca, hiç sporcumuz olmadı. Formamızı bir 

tek gün bile giymediği hâlde kendisine maaş bağladınız. Yetmedi, Türk vatandaşı olması için 

gerekli başvuruyu yaptınız. Sonuçta ne oldu, biliyor musunuz? Bu hanım kızımız vatandaşımız 

olup pembe nüfus kâğıdını cebine koyduğu gün, bavulunu alıp sırra kadem bastı. Uçtu 

paralar, boşa gitti emekler. E, bunu getiren belli, ağırlayan belli. Bir yaptırım var mı? Yok. 

Hesap soran var mı? Yok. Zararı tazmin etmeye yanaşan var mı? O da yok.  

Bu arada, size bir bilgi aktarayım. Galatasaray’ın sırtından 5 dakikada Türk vatandaşı olan, 

para, pul, çevre edinen, özel kamplarda yiyip içip eğlenen ve zamanı gelince de kaçan bu 3 

talihli hanımefendi şimdi neredeler, biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Ceplerinde kapı 

gibi T.C. nüfus kâğıtlarıyla, Sakarya İl Müdürlüğü’nde işe girdiler, çalışıyorlar. Paralarını 

kazanıyorlar, maaşlarını alıyorlar. Hiç şüphe yok ki, sizi de biraz tebessüm, ama çokça 

minnetle anıyorlardır. Düşünün ki, aylarca ekmeğimizi yiyen bu hanımları 85 gün daha 

tutabilseydiniz, hiç değilse bayanlarda şampiyon olup zevahiri kurtarırdınız. Peki neden 

yapmadınız? Kim kovdu bunları? Neden kovdu? Neden kimse müdahale etmedi? Peki, bunlar 

hep birden kaçıp gittilerse, neden kulübümüz özellikle akraba kontenjanından köşeyi dönen 

şahsın Türk vatandaşlığının iptali için gerekli girişimi yapmadı? Vakit geç değil. Şahısların 

yerleri belli, yurtları belli. Kulübümüze verdikleri zarar belli. İşte ben ihbarda bulunuyorum, 

yapın gereğini. Bu şekilde aldatılmış olmak, dolandırılmış olmak benim kanıma dokunduğuna 

göre, koskoca Galatasaray Kulübü’nün bunu hazmetmesi mümkün değil diye düşünüyorum. 

Bilmem haklı mıyım?  

Geçiyorum. İtalya’da evinde oturan emekli polis memurunu “küreğin Mourinho’su” diye 

getirdiniz takımın başına. İş tanımı yok, çalışma şartları belli değil, maaş astronomik. Ne oldu? 

Ne değişti? Hemen anlatayım. Adam gelir gelmez önce kızları kovaladı. Sonra büyük 

takımdan iki arkadaşı silkeledi. Federasyonla takıştı, esti, gürledi. Şampiyon olarak aldığı 

takımı şampiyonada dağıttı, 6 ayda arrivederci dedi, uçtu evine. Giden yine bizim paralar 

oldu.  

Geçiyorum. 2013 yılı sonunda şampiyon oldunuz, burası önemli. Aman dikkat dedik, su uyur, 

düşman uyumaz. Oyuna gelmeyin, tuzağa düşmeyin dedik. Ama biz sanki öyle dememişiz. 

Seçilmesi için büyük çaba sarf ettiğiniz federasyonun toplantısına gittiniz. Önünüze resmen 

Sevr Anlaşması’nı koydular. “Biz Türkiye Şampiyonası’ndaki 31 adet yarışmayı çok fazla 

buluyoruz. Gelecek sene yarısını keseceğiz, haberiniz olsun.” dediler. “Hop kardeşim, bir 

dakika, neyi kesiyorsunuz, neden kesiyorsunuz? Bütün dünya yarışma sayısını arttırırken siz 

neden azaltıyorsunuz? Tensikat dediğin böyle toptan olmaz, tedricen olur. Bunun altında bir 

bit yeniği olmasın, biz bunu bilenlerimize soralım.” demediniz, diyemediniz. Bilenlere 
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danışmayı zül addettiniz. Demin Faruk kardeşim bu konuyu, aynısını söyledi. Ne dediniz? 

“İsabet buyurdunuz, çok iyi düşünmüşsünüz. Biz de tam bunu söyleyecektik.” dediniz ve 

öpüşüp ayrıldınız. O toplantı sonunda, 31 yarışmanın 15’i, yani neredeyse yarısı 2014 

programından çıkarıldı. Ve çıkarılan bu 15 yarışmanın tam 13 tanesi, Galatasaray’ın 

kazanmayı âdet hâline getirmiş olduğu tekne sınıflarıydı. İşte zaten siz şampiyonayı daha o 

gün masa başında kaybettiniz. O akşam, malum camianın askerlerinden oluşan federasyona 

halay çektirdiniz. Küçücük bir not ekleyeyim de, siz üstünde düşünün, hayıflanın. Bakınız, o 

budanan 15 tane yarışma vardı ya, işte onlardan bir tanesini, bakın bir tanesini, sadece bir 

tanesini kurtarabilseydiniz bugün şampiyondunuz. İsteyenle tartışırız.  

Geçiyorum, sonuna geldim. Küçükçekmece’de kamp tesisleri yaptırdınız. Dünya kadar para 

harcadınız, tören yapıp açtınız. Peki öyleyse neden, sıfır çektiğiniz şu son gençler 

şampiyonasından önce, 60 kişiyle Sapanca’lara taşınıp otellerde 40 günlük o anlamsız kampı 

yaptınız? Kamp yerimiz var. O 200 milyarı neden harcadınız? O akla, ilime aykırı olan yaz tatili 

tadındaki kamptan sonra, beklendiği gibi, çocuklarımız geçen yıllardaki performanslarının bile 

çok altında kalarak bozguna uğradılar. Sizler de, af buyurun ama, o kampa göstermelik 

ziyaretler yapıp, efendim içi boş, altı boş, gereksiz demeçlerle bizleri tebessüm ettirdiniz. Ha, 

peki kim verecek şimdi uçup giden bir yılın hesabını? Heba olan emeklerin, çöpe giden 

milyarların, her şeyden öte, Galatasaray’ın yok olan prestijinin hesabını kim verecek? Kim 

giderebilecek bu ağır travmanın o gençler üzerinde yarattığı psikolojik çöküntüyü?  

Daha söyleyecek çok söz var, ama zaman yok. O zaman iki cümle ile bitiriyorum. Galatasaray 

Spor Kulübü kürek şubesinin saygıdeğer yöneticileri, sizlerin kendi işlerinizde, 

mesleklerinizde, dallarınızda çok başarılı ve örnek insanlar olduğunuzun, takdire şayan işler 

yaptığınızın tartışılması bile abestir. Ama kabul etmeniz gerekir ki, bir spor dalının 

yönetiminin zorluğu da bir başka gerçektir. O konu da bilgi ister, beceri ister, birikim ister, 

fedakârlık ister, salonlara, parkurlara, sahalara aşinalık ister. Ter kokusuna, soyunma odasına 

hasret ister. İçleri dolu, anlamlı, tutarlı mesajlar ister. Tevazu ister. Bir spor dalının yöneticisi 

o sporun içinden gelmemişse, zamanında 3 kişi ile aynı havluya kurulanmamışsa, sporcularla 

empati kuramazsa, onun işi gerçekten çok zordur. Özür dilerim ama sizler gereksiz malzeme 

alımlarıyla, lüzumsuz kamplarla, hesapsız harcamalarla, anlamsız seyahatlerle şubenin ve 

dolayısıyla kulübün parasal kaynaklarını çarçur ettiniz. Federasyonla mütemadiyen kavga 

ederek ilişkilerinizi kopardınız. Altyapıyı tamamen kaderine terk ederek, sistemli ve kasıtlı 

olarak bu şubenin duayenlerini elimine ederek kurumsal ve sportif hafızanın sıfırlanmasına 

çalıştınız. Sizlerden ricam, ısrardan ve inattan vazgeçmeniz ve kürek şubemizin yönetimini, 

konunun kalbinden gelen sporcu üyelerin kontrolüne bırakmanızdır. Şu anda, bu salonda bu 

görevi aslanlar gibi yapacak, bir sürü kürek kökenli Divan üyesi Galatasaraylı görüyorum.  

Büyüklerimizin dediği gibi, bir musibet bin nasihattan evladır. Gelin, bu konuyu bir kez daha 

düşünün, kararınızı verin. Yoksa korkarım, gelecek sene bugünkü derecelerimizi bile mumla 

arar hâle geleceğiz. Bu güzide kulübün saygıdeğer Divan Kurulu üyeleri ilgililerden mutlaka ve 

hatta mümkünse hemen şimdi yanıt bekliyor. 

Dikkatiniz, ilginiz ve sabrınız için çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Ahmet Şenkal’a teşekkür ediyoruz, 20 dakikada bitirdiği için.  

Beşinci konuşmacı Sayın Ayhan Özmızrak, buyurunuz efendim. Buyurun efendim, buyurun. 

Evet. Efendim, Sayın Doktor, haklısınız, ancak bu arkadaşlarımızın daha önce müracaatları 

var. Onun için, toplantının başında, arkadaşımızın getirdiği öneriyi heyet uygun gördü. Şimdi 

heyet biraz tahammül edecek. Buyurun Sayın Özmızrak.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Öncelikle,  pek umudum yok ama her sene yaptığım bir ricayı 

yineleyeyim. Biz Ağustosta Divan toplantısı yapmıyoruz. Dolayısıyla, Haziran sonuçlarını bize 

teslim etmeleri ve bizim inceleyebilmemiz için yeterli vakit olur aslında. Ama nedense, her 

sene Eylül ayındaki Divan toplantısına bu konsolide tablolar o an sunulur. Hâlbuki bunu bize 

hiç olmazsa ay başında yollasalar, biz bunları inceler, hem sunumu daha dikkatli dinler, hem 

aklımızdaki konuları da netleştiririz. Ha, bunu 3 kere söyledim, olmadı. Yine olmayacak ama 

son umudum, hani 40 kere söylersen olur derler ya, ona gidiyorum. Dişimizi sıkalım, 37 sene 

kaldı.  

Sayın Başkanımın konuşmasından iki şey öğrendim. Bir tanesi, Ekim ayında Olağanüstü Genel 

Kurulumuz olacakmış. Hayırlı olsun, onu laf arasında geçti. İkincisi, voleybol ve basketbolda 

şirketleşmeye gidecekmişiz. Biz bu amatör şubelerle ilgili sorunları burada tartışmak istedik, 

geçen sene de bunu gündeme getirdik. Bunun üzerine yönetim, biz size sunum yapacağız, 

çözümleri söyleyeceğiz, dedi. Önce Sayın Mehmet Cibara bir sunum yaptı, sportif 

faaliyetlerden bahsetti. Sonra Sevgili Mete İkiz malî durumdan bahsetti. Ama çözüm, yeni 

şirketleşme, nasıl bir yola gireceğiz, bu konuyu hiç tartışmadık. Hâlbuki tüzüğe göre, 

Galatasaray Spor Kulübü’nün en üst danışma organıdır Divan Kurulu. Burada bir tartışsaydık, 

bazı şeyleri konuşsaydık, gelecek ayki Olağanüstü Genel Kuruldan önce bilgilenmiş, bazı 

şeyleri paylaşmış olurduk. Kaldı ki, şirketleşmek her sorunu da çözmüyor. Futbolu 

şirketleştirdik, Sportif A.Ş.’nin kümülatif zararı 495 milyon. Demek ki, şirketleşince kâra da 

geçilmiyor. Yönetmek ayrı, şirket olmak ayrı bir şey.  

Şimdi tabii 6 aylık konsolide sonuçlar elimize gelmediği için, işin anasından, yani Sportif 

A.Ş.’nin 31 Mayıs bilançosundan yola çıkarak bazı şeyleri açıklamak lazım. Biraz sonra Mete 

İkiz kardeşim özet tabloyu sunacak. Ben bazı rakamların altını çizerek, size ana fikrini sunmak 

istiyorum. Bir kere, bu sunulacak tabloda 123 milyonluk bir soru işareti var, gözükmeyen. Bu 

vergi cezası, tebellüğ ettiğimiz bir ceza. İtiraz hakkımız var, mahkemesi var, uyuşmazlığı var, 

yeni çıkan torba yasa var. Doğru. Bunun 59 milyonu faizi, cezası, gölgesi. Hadi, o pazarlığa 

tabi, ama 54 milyonu aslı. Bunu öngörmemek ve hiç hesaba katmamak ne kadar gerçekçi? Bu 

bir, 123 milyonu kafamızın bir yerinde tutalım.  

Bu arada, şunun hakkını yemeyelim. Kredinin yeniden yapılandırılması ve orta-uzun vadeye 

yayılması bir başarı değildir, çok büyük bir başarıdır. Eğer o olmasaydı, çok büyük ihtimalle, 

biz bugün çok başka şeyleri konuşuyor olmak zorundaydık. Şimdi, rakamlarda zaten 

göreceksiniz. Ama buna rağmen, dönen varlıklarımız 185 milyon. Yani elimizdeki senetler, 

sepetler, paralar, pullar, hemen paraya çevrilecek şeyler. Ama kısa vadeli yükümlülüklerimiz 
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448 milyon. Bu 185 milyon, kısa vadeli, hani dönen varlık dedik ya, bunun içinden de bir 124 

milyon lira kulüpten alacağımız var. Sağ cepten sol cebe. Kulübün varsa, verir. Ama onu da 

bir eksi olarak düşünelim. Toplam varlıklarımız 695 milyon, yükümlülükler 711 milyon. 

Ümitsizliğe kapılmayın, çünkü öz kaynaklarımız eksi 71 milyondan eksi 16 milyona yükseldi. 

Geçen sene eksi 71 milyondu, bu sene eksi 16 milyonuz. Ama Sportif A.Ş. bu konuda rahat. 

Pek bir sıkıntı yok, çünkü 8 Ağustosta kulübümüz bir mektup yazarak, siz merak etmeyin, 

kaynak ve destek benden, taahhüt ediyorum, demiş. O zaman sorun yok. Demek ki, 

kulübümüzde bu öz kaynakları artıya çevirecek kadar nakit, Sportif A.Ş.’yi, tüm malî sorunu 

kaldıracak kadar da desteğimiz varmış.  

Şimdi hiç eski yıllara gelmeden, hızlı hızlı birkaç rakamın üzerinden geçelim. Yine Futbol A.Ş., 

faize filan girmeyeyim. 275 milyon ciro yapıp 106 milyon brüt zarar yaptık. Yani faaliyet zararı 

değil, satılan malın maliyeti. Yaklaşık % 38. Hani Nasreddin Hoca’nın, boyadan kazanıyoruz 

gibi bir şey. Faaliyet zararı 141 milyon, dönem zararı 117 milyon. Geçmiş dönem zararlarıyla 

birlikte, Sportif A.Ş.’nin zararı 495 milyon. Grup konsolide cirosunun 2009 yılında 128 milyon 

olduğunu hatırlarsak, 117 milyon zararın ne olduğu biraz daha netleşir kafada. Ciro arttı, 

doğru. Ama delik daha da büyük artıyor. 2013’te 39 milyon yeni kredi kullanmışken, 2014’te 

121 milyon ilave kredi kullandık. Bütün bu nakit girişlere ve kredilere rağmen, nakit ve 

benzerleri bu sene sonunda 10 milyondur. 10 milyon az para değil, eski para ile 10 trilyon 

dersiniz, ama bu kulübün 1 hafta, 10 günlük giderini ya karşılar, ya karşılamaz. 

Kurumsallaştıkça, her şeyi kontrol altına aldıkça, bakın, bir şey daha oldu. Şüpheli alacağımız 

4 milyondan 11 milyona çıktı.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Özmızrak, bir saniye.  

Değerli Üyeler,  

Arkadaki gürültü sebebiyle, konuşmacının söylediklerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Lütfen 

ya oturun veyahut da dışarı çıkın. Buyurun, devam edin.  

Ayhan Özmızrak  

Şimdi, tüm bunları şeye bağlayabilirsiniz? İşte, şirkette nakit ihtiyacı var. Bu faizler, faiz yükü 

belimizi büküyor. Faizler olmasa her şey düzene girecek. Faiz yükümüz 2013’te -Sportif A.Ş. 

için söylüyorum- yaklaşık 59 milyon lira, zarar ise 117. Peki, zararın yarısı nereden? Buna da 

bir bakalım. Nereden geliyor? Gelirimiz 27 milyon artarken, satışların maliyeti 86 milyon 

artıyor. Niye? Sporcu ücretleri % 25, teknik kadro ücretleri % 63, personel gideri % 60 artmış, 

2014 yılında. Bonservis maliyetleri 2012’de 110 milyon iken, 2014’te 264 milyona çıkmış. 

Hayri ağabey söyledi, şartlı sporcu alacakları 392 milyon lira. Bu da 31.05.2014 tarihi 

itibarıyladır. Sonra alınanlar bu rakama dahil değil. 2014 cirosu 275 milyon olan şirket, -ki 

bunun içinde Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma filan vardı- bu yıl kısa vadeli net 360 milyon 

çıkış yapması gerekiyor. Kasadaki para 10 milyon. Sportif A.Ş.’nin net borç-alacak farkı 526 

milyon. Ama bunun içinde 124 milyon da, dediğim gibi, bu meşhur VİP koltuklar var. Allah 

başımızdan eksik etmesin. Evvelden bir Riva’mız vardı, orayı oraya taşırdık. Şimdi VİP 

koltukları oradan oraya, oradan oraya devrederek bu işi götürüyoruz. 124 milyon kulüpten 
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alacaklıyız. Bunu da sayarsak, fark 650 milyon. Buna 392 milyon da sporcu alacaklarını 

kattığınız zaman, borcumuz 1 katrilyonu geçiyor. Eski para ile 1 katrilyonu geçiyor.  

Yönetim çalışmıyor mu? Çalışıyor. Çok ciddi ve çok emek vererek, çok yoğun çalışıyor. Belki 

bazılarınızın deyimi ile sürantrene oldular. Ama ben biraz, kusura bakmayın, kroge olmuşlar 

gibi bir hava seziyorum. Bakın, Futbol Federasyonuyla 3 senedir atışıyoruz. Seçiminden 

itibaren atışıyoruz. Haklı olduğumuz noktalar % 99. İyi de, bunun atışma yeri medya değil. 

Temmuzda Futbol Federasyonu Genel Kurulu vardı. Orada niye gidip bir tek laf söylemediniz? 

Niye orada çıkıp hesap sormadınız? Tek tek koyup, desteklerinizle, açıklamalarınızla, 

ispatlarınızla niye hesap sormadınız da, sonra kalkıp televizyonlarda küstümü oynuyorsunuz? 

Hadi onu geçtik, Sayın Başkan defalarca Kulüpler Birliği’ni önemsediğini söylemişti. Kulüpler 

Birliği başkanlığına seçtiğiniz kişiye bakın. Hiç 3 Temmuz sürecini ele almıyorum. Oradaki 

pozisyonu da ele almıyorum. O zaten tek başına yeter. Ama Fatih Terim’in Galatasaray’dan 

ayrılması için kilit taşını çeken insanın o olduğunu da mı bilmiyorsunuz? Fenerbahçe 

dostluğunu, Galatasaray düşmanlığını bile bile bu adama bir de gidip destek veriyorsunuz, 

Kulüpler Birliği Başkanı yapıyorsunuz. Ondan sonra da herkesle mücadele ediyorsunuz. Eh 

Rahmetli İnönü olsaydı, “hadi canım sen de!” derdi.  

Son bir şeyle kapatmak istiyorum. Geçen Divan toplantısında bir konuyu gündeme 

getirmiştim ve Disiplin Kurulundan bu konuda açıklama rica etmiştim, Sayın Yıldırım Baysal’ın 

istifası ile ilgili. İstifası ile ilgili bir sorun yok, herkes istifa edebilir. Fakat istifa ederken yazdığı 

yazı çok ciddi ithamlar içeriyordu. Ben de dedim ki, buna Disiplin Kurulu bir cevap versin. 

Eğer Yıldırım Baysal Bey haklı ise, ne yapacak? Haksızsa, Yıldırım Baysal için ne yapılacak? Hiç 

kimseden hiçbir cevap almadım. Sayın Mehmet Karlı kardeşim kalktı, “Evet, istifa etmiştir.” 

dedi. Onu ben de biliyorum. Bu suçlamalar nerede kalacak, nerede gidecek? Bunlar ne 

olacak?  

Sonuç olarak, biraz sonra Mete kardeşim kalkıp diyebilir ki, bu malî tabloların hepsi bütçeye 

uygun, bütçe rakamları içinde. O zaman ne diyeceğiz? Ha, o zaman şunu derim. Bu zararlar, 

ziyanlar, bu tablo bütçemize uygunsa, o bütçeyi onaylayan babayiğidi görmek isterim. Yok, 

bütçeye uygun değil, bütçeyi aşmışsa, o bütçeyi aşana ne yapıldı, onu bilmek isterim.  

Hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ayhan Özmızrak’a teşekkürler. 13 dakikada bitirdi. Sayın Erdal Günsel, buyurun efendim.  

Erdal Günsel 

Efendim, biz Galatasaraylılar için çok değerli bulunan, çok değerli addettiğimiz bu güzel 

Ada’mızda, burada bulunan herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum.  

Burada Sayın Ahmet Şenkal’ı kutluyorum. Sayın Mehmet Bilen’in senelerdir söyleyip 

gerçekleştiremediği bir olayı gerçekleştirdi ve gündem maddelerini değiştirdik. Çok da güzel 

oldu. Çünkü Sayın Mete İkiz’e iletmek istediğimiz birtakım soruları önceden iletiriz. O da malî 

tabloları burada açıklarken bizlerin sorduğu sorulara da lütfedip cevap verirse çok daha iyi 

bilgilenmiş oluruz. Gündem maddeleri değiştiği vakit benim de gündem maddem değişti, 
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çünkü Sayın Başkanımız çıktı, bundan sonra 65 yaş üzerinde kulüpte görev alınmayacak dedi. 

Bu herkes için geçerli mi? Benim sorum bu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Profesyoneller için dedi.  

Erdal Günsel  

Ben de profesyoneller için kastediyorum zaten. Efendim, Divan Kurulumuzun tatile girdiği 

Ağustos ayında, kürek sporunda Milli Takım bazında Türkiye için gurur verici neticeler alındı. 

Biraz önce bir arkadaşımızı burada gururla alkışladık. O arkadaşımız gerçekten bir ilki başardı. 

Bunun yanında, 8 tek Kürek Milli Takımı’mız, kulüp rekabetinden uzak, ortak hedef, dostluk, 

karşılıklı iyi niyet ilkeleriyle bütünleşerek çok iyi neticeler aldı. Hollanda’nın başkenti 

Amsterdam’da düzenlenen 2014 Büyükler Dünya Kürek Şampiyonası’nda, 8 tek hafif kiloda, 

Kürek Milli Takımı’mız dünya üçüncüsü olarak tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Bayram 

Sönmez, Burak Özdemir, Cem Yılmaz, Ahmet Yumrukaya, Hüseyin Kandemir, Kaan Mert 

Kartal, Engin Özkan, Doğşah Bölük ve Dümenci Kaan Şahin’den meydana gelen ekibimiz 

dünya üçüncüsü oldu. Galatasaray’dan dümenci dahil 6 sporcu, Fenerbahçe’den 3 sporcunun 

bu başarısını gönülden kutluyorum. Ayrıca yine bu şampiyonada, 2 tek dümencisiz ağır kiloda 

Fenerbahçe Kulübü’nden Onat Kozaklı ve Fuat Rafail’den oluşan milli ekibimiz de 8. oldu. 

Onları da kutluyorum. Çin’in Nanjing kentinde yapılan İkinci Yaz Gençlik Olimpiyat 

Oyunları’nda ise, iki tek yarışında Gökhan Güven, Eren Canaslan bronz madalya kazandılar.  

Bu milli sporcularımızın isimleri yanında antrenörlerini de kutluyorum, çünkü bu sporcular 

kendiliğinden yetişmiyor. Antrenörleri de emek veriyor ve onların, antrenörlerin isimleri 

burada geçmiyor. Mesela Gökmen Kaya, biraz önce ödül alan sporcu kardeşimizin 

antrenörlerinden. Sayın Emir Turgan bir düzeltme yaptı. İki tek dümencisiz, hafif kiloda 8. 

oldu dedi. Evet, 8 tek 7. oldu diyor da, ben 3. olarak aldım. Neyse, onu benim kayıtlarım 

doğru diye bakıyorum.  

Şimdi efendim, Milli Takım’da da bizim kendi öz bünyemizden yetişen arkadaşlarımız var. 

Antrenörler, bunların isimleri de anılmıyor. Esasında sporcularla birlikte onlara da burada 

ödül vermemiz, onurlandırmamız lazım. Örneğin, bizim kendi bünyemizden yetişen 

arkadaşlarımızdan antrenörlerimiz burada olsa, onları da alkışlasak fena mı olurdu? Bir Yusuf 

Aktar arkadaşımız burada olsa, onurlandırsak fena mı olurdu? Bunu bir öneri olarak 

söylüyorum. Bizim, gönülden kutlarım, bu sporcular, gerçekten yüreklerini, tüm bedenlerini 

koyuyorlar bu yarışlarda. Örneğin, Celal Gürsoy’un son kitabı, Olimpiyatlarda Kürek 

kitabında, İsviçre Kürek Milli Takımı iki çiftesinin bir sporcusunun, 1968 Meksika 

Olimpiyatları’nda, bitişe 100 metre kala kalp krizi geçirdiğini yazıyor. 2 bin metrelik yarışın 

son 100 metresinde... Celal Gürsoy bu kitabının gelirinin tamamını kürek şubesine 

bağışlanmak üzere Galatasaray Kulübü’ne bıraktı. Bu arada, hediyesini söyleyeyim, 

yanılmıyorsam 75 lira.  

Diğer bir konu da, Florya Tesisleri’mizin kapısında meydana gelen, Gazeteci Sayın Erkan 

Koyuncu’nun hayatını kaybettiği elim kaza. Kendisine Tanrı’dan rahmet, ailesine de başsağlığı 

diliyorum. Sayın Başkanımız biraz önce burada oturumu açarken, “Ağustos ayında, 
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Divanımıza gelen herhangi bir mektup yoktur.” dedi. Ama bu şimdi okuyacağım mektup, 

Sayın Başkanın doğrudan doğruya kendi adına ve biz ve siz sayın üyelerin adına açık olarak 

gazetede yer alan bir mektup. Sayın Gazeteci Onur Belge, 7 Ağustos 2014 tarihinde, 

gazetesindeki köşesinde açık bir mektup yayınladı. Bu mektup Divan Başkanımıza ve biz 

Divan Kurulu üyelerine yönelikti. Sayın Onur Belge, meslektaşı Sayın Adem Kabayel’in 

yazısına atıfta bulunarak bazı soruları gündeme getiriyor. Bilgi sahibi olduktan sonra fikir 

sahibi olabilmemiz için, yönetimin bu konuda bizleri bilgilendirmesini rica ediyorum.  

Olay sırasında, kapının kapatılmasında hatalı davranış var mı? Kameraların çalışmaması doğru 

mu? Kapıdan giriş konusunda, gazetecilerin muhatap bulamaması, iletişim kuramaması 

doğru mu? Kapı ve güvenlikle ilgili şikâyetler daha önce iletildiği hâlde sorunun giderilmediği 

doğru mu? Hayatını kaybeden gazetecinin geride kalan ailesine, Galatasaray Kulübü bir 

yardımda bulunacak mı? Benim bu konuda sorularım bunlar.  

Bir de, Sayın Mete İkiz’e buradan bir iki soru sormak istiyorum. Sayın Başkanımız, bilgi sahibi 

olmadan fikir sahibi olunmaz diyerek, burada çeşitli konuşmaların yapılmasını, bilhassa malî 

tabloların açıklanmasını istedi. Ama fikrî takip de yapmamız lazım. Örneğin, bir sayın üyemiz, 

bundan aylar önce, yurt dışında yapılan maçlarla ilgili bilet satışlarında sorunlar çıktığını 

söyledi. O orada kaldı, hiçbir cevap yok. Yani biz burada malî tablolar, konsolide bütçeler, o 

oradan geldi, bu buradan gitti... Trilyonlar, döviz borçları, alacaklarımız vs. bunlar bizim 

kontrolümüz altında değil. Tamam, siz bize burada açıklamada bulunun, ama bizim 

kontrolümüz altında olan şeylere öncelik tanıyın lütfen. Arkadaşımız diyor ki, yurt dışında 

bilet satışlarında şöyle bir sorun var. Cevabını aldık mı? Benim bildiğim kadarıyla, alamadık. 

Bundan sonra da alacağımızı ben zannetmiyorum. E şimdi deniliyor ki, Pazarlama kulübe 

devredildi, 90 milyon liraya. Genel Kurul kararı gerekli. Böyle bir şey var mı? Yani Genel Kurul 

kararı alınmadan bir şeyler alınıyor, satılıyor vs. Bunlar bizim kontrolümüz altında değil ki, 

ama malî tabloları inceliyoruz. Fikir sahibi oluyoruz, ama fikrî takibini yapamıyoruz. Benim 

arzu ettiğim, fikrî takibimizi, bizim burada yapabilmemiz ve bundan sonraki uygulamanın da 

bugünkü gibi, kalıcı olması.  

Önce güncel konular, sonra malî tablolar. Çünkü biz Malî Kongrede bir karar aldık. Bu güzide 

Ada’mızın bir madde hâlinde görüşülmesi söz konusuydu. Bunu daha sonra yapılacak bir açık 

oturumda konuşalım, bir Genel Kurulda konuşalım dedik. Konuştuk mu? Yok. Bu Ada’nın 

durumu ne oldu? Belli mi? Ben bilmiyorum. Ama bu söyleniyor mu bize? Söylenmiyor. Yani 

fikrî takip de yapamıyoruz. Malî Genel Kurulumuz Mart ayının sonundaydı yanılmıyorsam. O 

günden bugüne kadar hiçbir cevap yok yani. Şu gün yapacağız, bugün yapılacak, işte Ada’nın 

şuyu konuşulacak, Ada’yla ilgili bu konuşulacak. Yok. Dolayısıyla, burada konuşulanlar burada 

kalmayıp, fikrî takip yapıp, bugünkü gibi, güncel konuları malî konular öncesinde burada 

konuşursak bizler için daha faydalı olur kanısındayım.  

Bir de, Sayın Başkan kurumsallaşmanın gereğini biraz da bize uygularsa, daha önceden 

programlarını sabitleyip bugünü bizlerle beraber, burada geçirmeyi lütfederse ben çok 

memnun olacağım. Sayın Başkanımı karşımda görmekten büyük gurur duyuyorum. Yönetim 

Kurulunun tamamını burada görmekten büyük gurur duyuyorum. Ben konuşmamı yapıp 
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hemen kaçmayı düşünmüyorum. Sizlerle beraber, Sayın İkiz’in de konuşmasını sonuna kadar 

buradan izleyeceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Erdal Günsel’e teşekkür ediyoruz açıklamaları için. Yedinci konuşmacı Sayın 

Taner Aşkın, buyurunuz efendim.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Muhterem Hazirun,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, ben sözlerime, daha önce başlamış olan 

konuşmacıların, özellikle Sayın Işın Çelebi’nin, Sayın Hayrettin Kozak’ın ve Sayın Ayhan 

kardeşimizin söylediklerine katılarak başlıyorum. Ama en önemlisi, şunu söylemek 

zorundayım. Özellikle Sayın Işın Çelebi’nin bugün bizlere arz etmiş olduğu konu son derece 

önemli bir konu. Bakın, bu köprüden önceki son çıkış filan değil. Bu, uçurumun son noktası. 

Bundan sonra gelecek olan asma kabakçıdır. Naraları şimdiden geliyor. O kadar manidar ki, 

bize teklif edilen ve Sayın Başkanın söylediği tarihle Galatasaray Sportif A.Ş.’nin Genel Kurulu 

arasında çok kısa bir süre var. Yani Genel Kurulda kabul ettirdiklerini orada tasdik 

ettirecekler, ondan sonra geçmiş olsun. Bu Divanda otururuz hep beraber, burada güzel 

güzel çay içeriz, oturur pasta yeriz. Ondan sonra da arkamıza bakarak evimize gideriz. Bu 

kadar vahim, bu kadar dikkatle üzerinde durulması gereken bir konu. Ben bütün 

Galatasaray’dan özellikle rica ediyorum. Başkanın son resti olabilir. Başkan kaçmak için de 

bunu yapabilir. Ama bırakın, gidecekse gitsin. Bu isteyeceği yetkilerin hiçbirini ona Genel 

Kurulda vermeyelim. Bakın, ben burada üstüne basarak söylüyorum. Konuşmamın metni bu 

değildi, bu olmayacaktı. Ama Sayın Başkan bugüne kadar söylediği hiçbir sözü yerine 

getirmediğinden, sizlerin de kendisi hakkında yeterli intibaya sahip olduğunuza inanıyorum.  

Muhterem Arkadaşlar, Sayın Başkan,  

Bunların, her şeyin ötesinde, evet olabilir, bugün bir sponsorluk anlaşması vardır, odur, 

budur. Ama ne olursa olsun, Galatasaray’ın en büyük danışma kurulu olan, Galatasaray’ın 

haysiyeti söz konusu olduğunda bahsedilen kurul Divan Kuruludur. Sayın Başkan bu 

saygısızlığı bugüne kadar birçok kez yaptı. Bugün yaptığı, her şeyin üstüne tuz biber ekti. Bu 

kadar önemli konular varken, ileriye dönük birtakım projeler açıkladığından bahsederken 

aniden kalktı, birinci konuşmacının arkasından çekti gitti. Bu öncelikle Galatasaray’a değil, 

Galatasaray’ın şahsında kendisine yapılan bir saygısızlıktır. Kendi kendine yaptığı bir 

saygısızlıktır. Ben asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum.  

Sayın Başkanın son zamanlarda basında yer alan bazı konuşmalarından sizlere bir şeyler 

söylemek istiyorum. Duyuyoruz, Sayın Başkan bir konuşmasında diyor ki, her kulüpte hırsızlık 

olabilir. Galatasaray Başkanı böyle bir itirafta bulunuyor, her kulüpte hırsızlık olabilir. 

Yapmayın Sayın Başkan, yapmayın. Bir söylerken bin düşünmek zorundasınız. Siz Galatasaray 

Başkanısınız, siz Galatasaray’ı temsil ediyorsunuz. Böyle bir lafa, böyle bir hitabete hakkınız 

yok. Asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Galatasaraylılar adına, bu sözlerinizden dolayı esef 

duyuyorum.  



27 
 

Yine bir şey daha söylemek istiyorum. Sayın Başkan başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki, 

bunun dışında, “Biz her türlü tedbiri alıyoruz, her türlü iyi niyetimizle yaklaşıyoruz, ama kimse 

bize iyi niyetle yaklaşmıyor.” Meşhur bir söz vardır. Uzun vadeli beraberliklerde, siz arayan 

değil, aranan olacaksınız. Eğer aranan olmazsanız, ciddi anlamda bu sıkıntıları hem şahsınıza, 

hem de toplumunuza yaşatırsınız. Efendim, yine bir TV konuşmasında, Sayın Başkanın çok 

enteresan bir lafı daha var. Diyor ki, “Ben Galatasaray Başkanı olarak, bugüne kadar çok 

şeyler yaşadım, çok şeyler gördüm. Ama bunların hepsini, kendi tecrübemle bir yere kadar 

çözdüm. Bunları da çözeceğim.” Ha, temenni ediyoruz, inşallah böyle olur. İnşallah söylediği 

gibi olur. Ama ortada bugüne kadar yaptığı hiçbir fiilî icraat yok. Maalesef yok, maalesef yok. 

Altını çiziyorum.  

Bakın son söylediği, son yaptığı konuşma ile ilgili, basketbol şubesi ile ilgili olan bir şeyin 

üstüne gidiyorum. Eski Milli Takımlar Antrenörü Sayın Murat Didin, bir basketbol takımını, 

Düsseldorf’ta bir basketbol takımını 1 milyon 200 bin euro fiyatla, üstüne kalmasından dolayı 

satın almış durumdadır. O enkazı Galatasaray’a devretmek istiyor. Proje şudur. 

Galatasaray’ın buradaki basketbol şubesini kapatmak, orada Düsseldorf Galatasaray veya 

Galatasaray Düsseldorf olarak bir şekilde devam etmek. Olay budur. Yoksa, 30 bin dolar, 35 

bin dolar, milyon dolar gibi rakamlar tamamen kamufle edilmiş ve abartılmış rakamlardır. 

Galatasaray bunlardan daha az bütçelerle, daha büyük derecelere çok zamanlar oynamıştır, 

oynamaya da devam edecektir.  

Efendim, en önemli konulardan bir tanesine geleyim. Değindi arkadaşlarım, stat konusu. 

Büyük gelirleri sağlayan şüphesiz ki stat. Öyle veya böyle, ama hâlâ stat alınmadı. Şimdi biz 

herkesi tenkit ediyoruz. Ama ne yapıyoruz, biliyor musunuz? Statı almamak için ne lazımsa 

onu yapıyoruz. Birçok yerlere müracaat ediyoruz, raporlar istiyoruz. Burada stat yapılmaz. 

Niye yapıldı? Yanlış yapıldı. Statik uymuyor. Efendim, bunlar için de rapor almak üzere nereye 

gidiyoruz, biliyor musunuz? Bir Fenerbahçeli danışmanlık merkezine gidiyoruz. O kurumdan 

rapor istiyoruz. Ve çok büyük paralarla bu raporu almaya çalışıyoruz. Ama maalesef karşımıza 

teknik çıkıyor, teknoloji çıkıyor. Bu raporu bütün istemelerine rağmen, yönetimimizin bütün 

bu yöndeki çalışmasına rağmen, bu rapor alınamıyor maalesef. Allah’tan ki alınamıyor, çünkü 

orada gerçek anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu ben yönetimdeki arkadaşlarıma 

söylüyorum. Sayın Mete Arat’la konuşun. Gazetelere, mecmualara yazmış olduğu röportajlar 

var. O röportajlardan alın okuyun. Sonuna kadar kefil olduğunu söylüyor.  

Şimdi efendim, en önemli konulardan bir tanesine daha geleyim, müsaade ederseniz. Kısa 

kısa geçiyorum. Esasında çok konu var. Galatasaray’ın bir yönetimi var. Galatasaray’ın bir de 

denetimi var. Denetim ne iş yapar? Yönetimi denetler. Peki, Yönetim Kurulu, Denetim 

Kuruluna görev verebilir mi? Yani benim adıma git şu işe bak, benim adıma şu işi takip et, 

benim adıma şuraya git, benim adıma şu yetkiyi kullan diyebilir mi? Diyemez. Kanun 

müsaade etmiyor. Denetçi, yöneticilik yapamaz. Denetçi, bitaraf kalmak zorundadır. Bir 

görev alamaz. Peki, böyle bir şey varit mi? Evet, varit. Murakıplarımızdan Sayın Kemal 

Erimtan, yönetim tarafından görevlendirilerek, Almanya’da, Wattenscheid Kulübü ile 

anlaşma masasına oturuyor, Sayın Ebru Köksal’la beraber. Ebru Köksal bir yedek Yönetim 

Kurulu üyesidir, yönetim görev verebilir. Bir şey söylemiyorum. Ama Sayın Kemal Erimtan’ın, 
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hangi sıfatla olursa olsun, murakıplık sıfatı üstünde olduğu sürece, orada bulunması asla, asla 

kabul edilecek bir husus değildir. Böyle bir saçmalık olamaz. Ne olursanız olun, siz önce 

Galatasaray Spor Kulübü’nün denetçisisiniz. Onun dışında size herhangi bir görev verilse de 

kabul etmek durumunda değilsiniz. Neticesi ne olursa olsun.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Biraz evvel Başkanın yaptığı açıklamadan sonra, ben gündemimdeki birçok şeyi çok üstünde 

durmadan geçiyorum. Bir avukat sorunu var. Avukat hanımefendi, biliyorsunuz, çeşitli medya 

unsurlarında çıkıyor. İstediği gibi şov yapıyor, bir şeyler söylüyor. Ama işin esasına bakarsanız, 

kabahat kimde? Kabahat yönetimde. Siz suistimal yapan bir insanı alıp, tutup bir kenara 

koyup, gel bu senetleri imzala filan derseniz, o zaman onu ibra etmiş olursunuz. Niye 

savcılığa vermiyorsunuz? Niye suçüstü yapmıyorsunuz? Niye, niçin bunu açıklamıyorsunuz? 

Bir sakınca mı var? Niçin şeffaf değilsiniz? Eğer bir suistimal varsa, açıklayın kardeşim, niçin 

açıklamıyorsunuz? Açıklayın. Bakın, bu dava yıllarca sürecek, hep beraber göreceğiz. Pardon. 

Sonunda hiçbir şey çıkmayacak. Hiçbir şey çıkmayacak. Ama yani burada, olan Galatasaray’a 

oluyor. Galatasaray’ın adı kullanılıyor. Çeşitli vesilelerle, televizyon programlarında sabahtan 

akşama kadar, hatta gece yarılarına kadar devam ediyor. Neticeye bakıyorsunuz, yönetim, eh 

ben senet aldım elinden... Ödemezse ne yapacaksınız? Çok çok icraya vereceksiniz. O kadar. 

Başka bir şey uygulayamayacaksınız.  

Şimdi, son bir şeye daha değinmek istiyorum. Sevgili Başkan burada olsaydı keşke, benim bu 

söylediklerimi bir kere daha duymuş olsaydı. Sayın Başkan, Galatasaray Spor Kulübü’nü iyi 

tanımayabilirsiniz. Zaten en büyük handikabınız burada. Bir Galatasaraylı olarak, sizi 

Galatasaray’ın başına getirenler utansın. Siz Galatasaray’ı kimlerle mukayese ediyorsunuz? 

Kimlerle mukayese ediyorsunuz? Ben Fenerbahçe’yle, Beşiktaş’la Galatasaray’ı mukayese 

etmeyi asla kabul etmiyorum. Kötü ile mukayese edemezsiniz. İyi ile mukayese ederseniz, 

iyinin de iyisi olmak zorunda Galatasaray. Bir Galatasaray Başkanı olarak nasıl söylersiniz biz 

onlardan iyiyiz diye! Biz kötünün mü iyisiyiz? Asla böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. 

Ne demek bu? Koskoca Galatasaray’ı temsil edeceksiniz, ondan sonra da diyeceksiniz ki, 

kötünün iyisi benim. Yok böyle bir şey, kusura bakmasın kimse.  

Sayın Başkan, şimdi çok kısa zamanda yapılacak bir Genel Kurul var. Ben bütün Divan Kurulu 

üyelerine bir kere daha rica ediyorum. Bütün mukaddesatımla rica ediyorum. Herkes çok iyi 

düşünmeli. Çok ciddi bir evreden geçiyoruz. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Lütfen 

yapılacak olan bu Genel Kurulda, Galatasaray’ın ali menfaatlerini hepimiz en ufak safhasına 

kadar düşünmek zorundayız. Vereceğimiz karar çok tarihî ve çok sorumlu bir karar olacaktır.  

Sözlerime burada son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın, saadetler 

diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Taner Aşkın’a teşekkürler. Sayın Mehmet Helvacı, buyurun efendim. Sayın Helvacı dahil 4 

kişi.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii ben de bu konuşmaların seyrine kapılıp, size önce 

kutsal kitaptan, Nuh tufanını anlatarak başlayacağım. Biraz uzun, ama katlanacaksınız. Tabii 

böyle bir şeyi yapmayacağım, ama Nuh tufanının sebebini söyleyeceğim sadece. Bütün kutsal 

kitaplarda Nuh tufanının yer almasının temel sebebi, geminin felaketten önce yapılması 

gerektiğine işaret etmek içindir. Dikkat edin, gemi felaketten önce inşa edilmelidir ki, tufan 

olduğunda kurtulunabilsin. Aksi takdirde, kurtulamazsınız. Ben çok kısa konuşacağım. Hiç 

süslemeyeceğim. Söyleyeceklerim çok özet, ama çok önemli.  

Sayın Başkanın konuşmalarını size tercüme ederek işe başlayacağım. Bir, dedi ki, % 25 

personel tasarrufu, % 60 servis. Açın elinizdeki bilançoları, kontrol edin. 1 milyon lira yapar. 

Toplam bütçedeki payını, tasarrufun payını görmeniz için söylüyorum. Düzeltirler yanlışsam. 

2 milyondur, 4 değildir. Birinci tercüme bu.  

İkinci tercüme. Bir A.Ş. daha kuracağız ve voleybolu, basketbolu oraya devredeceğiz. Bugün, 

tesadüf mü bilmiyorum, hep kürek konuştuk. E, bundan sonra da kürek, yelken, briç, satranç, 

tenis ve yüzme konuşacağız. Çünkü onlar da artık Galatasaray Genel Kurulunun tekelinden 

çıkıyorlar, tıpkı futbolda olduğu gibi. Bir şey ekleyeceğim, Hayri ağabeyim beni affetsin. Dedi 

ki, “olsun da bakarız”. Aman Hayri ağabey, siz Galatasaray’da sözü sayılan, dinlenen bir 

insansınız. Sonra derler ki, Hayri de iyi olur demişti. Çünkü bunun sonu iyi olmaz. Belki bile iyi 

olmaz. Şimdi tercümeyi yaptığımda göreceksiniz. Aman dikkat. Bakın, Futbol A.Ş.’yi kurduk, 

futbolu dışarı çıkardık. İçine düştüğümüz sıkıntıların sebebi budur. Kontrol edemediğimiz 

harcamaların peşinden gidiyoruz. Voleybolda, basketbolda aynı şey olduğu zaman, biz artık 

hiçbir şeyi kontrol edemeyiz.  

Nihayet üçüncüsü, son tercüme. Başkan dedi ki, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kuracağız. Ne 

demek, biliyor musunuz? Galatasaray’ın sahip olduğu bütün gayrimenkul, mal varlığını bir 

anonim şirketin içine koymak ve kanunun mecbur kılması neticesinde, halka açık hâle 

getirmektir. Çünkü Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka açık olmaması mümkün değildir. 

Kanun gereği, zorunlu olarak halka açılır, % 50’ye kadar. Kontrolü de kaybedersiniz. Yani bu 

şu demektir. Galatasaraylılar,  artık yavaş yavaş kendinizi bu sarı kırmızı, Galatasaray, 

Galatasaray Adası gibi hayallerden uzaklaştırın, gerçeği görün. Yakın bir zamanda bunların 

hiçbirisi sizin olmayacaktır demektir.  

Arkadaşlar, çok tehlikeli bir yerdeyiz. Ben 4 dönem yöneticilik yaptım, içinde ikinci başkanlık 

da var. Orada oturanların ne hissettiğini biliyorum. Ne yapmaya çalıştıklarını da biliyorum. 

Ama kendi yöneticilik dönemlerinde, başarılı olmak adına, kendi başarıları adına, 

Galatasaray’ın ileriki dönemde mahvına sebep olacak şeylerin altına imza atmayın. Dikkat 

edin, yaptıklarınızın sonucunu test edin, değerlendirin. Hiçbir beyana itimat etmeyin. Bakın, 

burada bu Divanın bugün yapması gereken çok önemli bir şey var. Sayın Çelebi söyledi, ben 

tekrar edeceğim. Bu Divan burada acilen yarın yapılacak bir olağanüstü Divan toplantısının 

kararını almak zorundadır ve bundan sonra, bu işle ilgili fikir oluşuncaya kadar da bu 

olağanüstü Divan toplantısını devam ettirmelidir. Bu karar burada alınırsa, ben 

memnuniyetle o Divan toplantılarının hepsine, herhangi bir işi bahane etmeksizin katılır ve 

sonuna kadar bilgimi sizlerle paylaşırım. Ama eğer yapılmazsa, -ben bunun böyle olmasını 

tercih ediyorum, fakat yapılmama ihtimaline karşı, buradan beyan ediyorum- ben bunun 
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yapılmayacağı ortaya çıktığı andan itibaren, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu üyelerine 

yönelik olarak özel bir toplantı organize edeceğim ve bu toplantıda sizlerin bu hususu 

tartışmasını, konuşmasını ve bir fikre varmanızı sağlayacağım.  

Tercihim, bunun resmî bir şekilde, Başkanın, yöneticilerin varlığı ile, söylediklerimize kendi 

argümanlarını koyarak, bizimle tartışarak, kendi sonuçlarını da ortaya koyarak yapılması 

şeklindedir. Ama eğer yapılmayacaksa, o zaman bundan kaçınmamız mümkün değildir. Biz bir 

Genel Kurul daha bu şekilde yaşayıp, otomatik olarak sonuçlandırılmasına razı olup, 

Galatasaray’ı kaybetmeye razı olamayız. Ha, bütün bunların sonucunda, ben o toplantıyı 

yaparım, kimse gelmez, Genel Kurul yine o kararı verir, olabilir. Ama ben yapmam gereken 

her şeyi yapmış biri olarak vicdanen müsterih olurum. Hiçbir zaman kendi menfaatlerini 

Galatasaray’ın menfaatleri üzerinde düşünmeyen, Galatasaray menfaatleri için kendi 

menfaatlerini feda edebilen birisi olarak... Teşekkür ederim, ama inanın, alkış beklemiyorum. 

Hemen altını çizeyim. Bundan kişisel bir sonuç da beklemiyorum. Kişisel bir menfaat de 

beklemiyorum. Bütün bunları yaptıktan sonra da bir yere aday olacak filan değilim. Bunu da 

bilmenizi isterim. Daha sonra isterseniz, size niye aday olduğumu da bir gün anlatırım. Artık 

anlamış olmanız gerekir, ama hâlâ anlamayanlarınızın var olduğunu düşünüyorum.  

Arkadaşlar, buradan lütfen bu acil Divan toplantısı kararını alalım. Çok ileriye koymadan, ki 

önümüzde bunları değerlendirecek, konuşacak, sağlıklı sonuçlara varacak zamanımız olsun. 

Dediğim gibi, yarın, yarın olsun. Ama tabii bu fantezi, yarın olmayacağını ben de biliyorum. 

Ama önümüzdeki hafta, derhal bir Divan toplantısını toplayalım. Hatta mümkünse, bunu 

akşam saatlerine denk getirelim. Olağanüstü olduğu için, bunun yapılabilmesi mümkündür. 

Önümüzde tartışacak, konuşacak zaman olur. Böylece, yönetim de bize bütün bunları niye 

yaptığını belki anlatabilir. Anlatabileceğine pek ihtimal vermiyorum, çünkü size orada 

söyleyeceğim bir şeyi şimdiden söyleyeyim, hazırlansın herkes.  

Arkadaşlar, bundan sonra Galatasaray’ın herhangi bir mal varlığını satıp paraya çevirip, bunu 

bir tasarrufta kullanmak olan her yönetimden istememiz gereken birinci şey imzalı, yazılı 

taahhüttür, o paranın nasıl kullanılacağına dair. Aksi takdirde, o paralar yine böyle kullanılır. 

Diyebilirsiniz ki, bu söylediğin şeyin örneği var mı? Belki bilmiyorsunuz, söyleyeyim. Var. Ben 

Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday olduğumda, -Divan Başkanı dediğimi tasdik ya da 

reddedebilir- bir yazılı belge verdim. Altında başkan adayı olarak kendi imzamı ve diğer 

Yönetim Kurulu aday listesinin imzasını taşıyan bir yazılı belge verdim. O belgede şu 

yazıyordu. Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulundan tasdik görmemiş, gerek kulübün, 

gerek iştiraklerinin yapabileceği herhangi bir harcamanın sorumlusu bizleriz. Cebimizden 

ödeyeceğiz, yazıyordu. Bunu yazmadan, bunu imzalamadan aday olan herhangi bir başkanın 

Galatasaray’ın herhangi bir mal varlığını satmasına karşı olmak bizim Galatasaraylılık 

görevimizdir. Eğer düşünce iyiyse zaten tereddüt olmaz, bu imzalar atılır. Biz geçmişte attık, 

atılabileceğini gösterdik. Atabilecek başkaları ileride mutlaka çıkacaktır.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Sayın Mehmet Helvacı çok önemli konuların altını çizdi. Eğer sizlerin de temayülü bu 

istikamette ise olağanüstü Divan toplantısını haftaya Çarşamba günü yapalım. Ve bu toplantı 

statta yapılır. Tamam mı? Yani çünkü hem okulda, hem başka yerlerde izin almak vs. sıkıntısı 

çıkabilir. Akşam saati olacağı için, sizce uygun olan saat 17.00 filan civarı mı? Geç saat 

istiyorum. Efendim, kimseyi kolundan tutup zorla getiremeyiz. Biz Divan toplantısı yapıyoruz. 

Sayın Kozak, nasıl ki ben size illa Çarşamba günü oraya gelin diyemezsem, Kulüp Başkanına da 

diyemem. Akşam saat 17.00’de, statta. Efendim, arkadaşlar mesai saati dışında olmasını arzu 

ediyorlar ki, şey yapılabilsin. Zatıalinize uymayabilir Sayın Toköz. Tamam mı? Bu konuyla ilgili 

SMS mesajı gönderteceğim. Davet mektubu sizlere ulaşmayabilir. Onun için, duyduk 

duymadık demeyin. Başka arkadaşlarımız da duyduk duymadık demesinler. İnternette 

yayınlattırırım.  

Buyurun Sayın İkiz. Toplantının konusu, arkadaşların ifadelerinden anladığım, yapılacak olan 

Genel Kurulla ilgili, Sportif A.Ş.’nin Genel Kurulu ve kulübün Genel Kurulu ile ilgili fikir 

alışverişi. Buyurun. Yani yapılacak olan iki Genel Kurulla ilgili konuları görüşmek ve tartışmak 

üzere.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Tabii ki Divan Kurulunun hakkı bunu talep etmek. Son derece doğaldır. Şu konuya açıklık 

getirmek isterim. Şimdi özellikle Sayın Başkanın söylemiş olduğu bir Olağanüstü Genel Kurul 

talebi var Yönetim Kurulunun. Burada da 3 tane maddeden bahsetti. Belki açık olmamıştır 

diye tekrarlayacağım. Sonrasında da, Yönetim Kurulu olarak önerimizi söyleyeceğim bununla 

ilgili. Sayın Başkanla konuşmadım, ama muhakkak bu söyleyeceğimi kabul edeceğini 

düşünüyorum, çünkü son derece mantıklı ve sizlerin isteğinin de o şekilde olacağını 

düşünüyorum.  

3 tane husus var, kendisinin bahsetmiş olduğu, Yönetim Kurulunda tartışılmış olan. Birincisi, 

basketbolun -ki, hemen düzeltme yapayım, voleybol değil, sadece basketbolun, kadın ve 

erkek basketbolun- bir anonim şirket şekline çevrilmesi. Birinci konu bu. İkinci konu, bir 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın kurulması. Doğal olarak, bu son derece detaylı bir proje 

olarak, sizlere bu Olağanüstü Genel Kurulda aktarılacak. Üçüncü konu da, özellikle 

Galatasaray Spor Kulübü’nün son derece önemli olan marka değerini artık biraz yurtdışına 

yayma ile ilgili plan ve projelerle ilgili bir konu. Yani Galatasaray’ın isminin yurtdışında 

kullanılarak para yaratılması. Ne şekilde olabilir, bununla ilgili. Son derece önemli konular. 

Sizlerin Genel Kurulda karar vermesi gereken hususlar ve doğal olarak, öncesinde bunun 

Divanda tartışılması kadar doğal bir şey yok. Biz de bunu isteriz. Dolayısıyla, uygun 

görürseniz, bu Olağanüstü Genel Kuruldan evvel, Divan Kurulunu normal zamanında yapalım. 

Divan Kurulu yaptıktan sonraki bir tarihte, biz bu toplantıyı Olağanüstü Genel Kurul olarak 

Ekim ayı içerisinde yapalım. Dolayısıyla, siz de hazırlanmış olun. Bu 3 konuyu, biz önce sizlerle 

birlikte Divanda tartışalım. Olağanüstü, çünkü diyorsunuz ki, bir haftada bunu konuşalım. Bir 

hafta içerisinde bizim projelerimiz de sizlere sunulacak şekle gelmez. Dolayısıyla, bu 3 konuyu 

biz...  
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Hayır. Bir saniye, anlatayım. Bir saniye. İki tane husus var Sayın Çelebi. Bir tanesi, bu 3 madde 

ile ilgili bir Genel Kurul yapılacak. Doğru mu? Sizin isteğiniz, bunu daha evvel de Divanda 

konuşmak. Son derece iyi bir istek. Ayhan Bey de söyledi. Biz de buna karşı değiliz. 

Dolayısıyla, bir sonraki Divanda, normal Divanda bu konuşmayı bu 3 konu üstünde yapalım. 

Ondan sonra, biz Olağanüstü Genel Kurulu toplayalım. Buna hayır diyen kimse olur mu? 

Hayır, bu 3 konuyla ilgili ağabey. 

Şimdi diğer konudan, Sportif A.Ş. ile ilgili bahsettiğiniz, değil mi? O ayrı. Şimdi ikisini ayırmak 

lazım. Hepsi ile ilgili bir Divan yaparsak o sabahlara kadar sürer zaten. Ama bir haftada biz bu 

kadar önemli 4 konuyu, saat 5’ten sonra nasıl konuşacağız?  

Değerli Arkadaşlar,  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Saat 4’e alırız, mühim değil.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

Hayır, benim bu 3 konuyla ilgili önerime neden karşısınız, onu tam anlamadım. Hayır, bakın, 

ben ne diyorum. Yönetim Kurulu olarak getirdiğimiz bir şey bu bizim. Doğru mu? Biz Yönetim 

Kurulu olarak bunu talep ediyoruz. Siz Divan olarak talep etmiyorsunuz. Olağanüstü Genel 

Kurulu, tüzüğün 22. maddesi gereği biz talep ediyoruz. Bir kere daha anlatayım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bir dakika efendim, karşılıklı konuşmayın. Sonuna kadar bir açıklasın, sonra konuşuruz.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

Şimdi ben bir kere daha anlatayım. 3 tane maddeden bahsettim. Bunlarda hemfikir miyiz? 3 

tane konu söyledim. Bir dakika ağabey. Şimdi, Başkanın söylediği 3 tane konu. Doğru mu? 

Dördüncüsü biraz evvel Sayın Helvacı ile ve Işın Çelebi ile çıktı. Onu birazdan ele alalım. Şimdi 

bizim Yönetim Kurulu olarak istediğimiz, 3 tane maddenin Genel Kurula getirilmesi. Açık 

mıyız burada? Hemfikir miyiz? Tekrarlayayım mı maddeleri? Basketbolun bir anonim şirket 

hâline gelmesi, Galatasaray’ın gayrimenkullerinin bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde 

organize olması ve Galatasaray markasının yurt dışında daha fazla gelir yaratacak şekilde bir 

planlama yapılması. Sayın Başkanın da konuşmasında ifade etmiş olduğu üzere 3 tane 

madde. Ekim ayı içerisinde bir zamanda bunun yapılması planlanıyor. Bugün size söyledi. Biz 

bunu gelecek hafta aramızda konuşarak tarihe bağlayacağız. Daha tarihi belli değil. 

Dolayısıyla diyorum ki, eğer siz de okey diyorsanız, bir sonraki Divanımızda, ki, Ekimin ikinci 

Çarşambası, başı. Kaç Ekim oluyor? 8 Ekim gibi olması lazım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

8 Ekim normal Divan toplantısı.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

8 Ekim yani. Ekimin de başı aslına bakarsanız, geç bir tarih de değil. 8 Ekimde bu 3 konuyu 

Divanda hep birlikte konuşalım. Ondan sonra, biz Ekim ayı içerisinde bir tarihte Olağanüstü 

Genel Kurulu toplayalım. Bakın, diğer konuyu daha bahsetmedim.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

Şimdi birazdan, sırayla. Sırayla. İki bölüm dedim, bakın, iki bölüm. Bu birinci bölüm. Onu 

çözelim, İkinci bölüme geçeriz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Buyurun efendim. (uzaktan konuşuluyor.)  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

Tabii ağabey, onun için istiyorum zaten.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Nedir? Buyurun. Oradan konuşmayın, zaten zapta girmez.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Şimdi önce, bize bu öneri yapıldığına göre ve Ekim ayında bu toplantının yapılması 

planlandığına göre, bunun 29 Ekimde olması mümkün olmadığına göre, bu planlar, projeler 

şu anda Yönetim Kurulunun önünde hazır olmak durumundadır. Olmadan söyleniyorsa, zaten 

o da başka bir problemdir. Onun için, bu bize bir hafta sonra yapacağımız Genel Kuruldan 

önce de verilebilir. Eğer istersek. Mete Bey, teşekkür ederim düzelttiğiniz için, Divan 

Kurulundan önce de verilebilir. İki husus birbirine bağlıdır. Problemleri zamana yayarak, 

soğutarak çözmek buradaki hazirunun yapabileceği doğru bir yaklaşım değildir. İşler sıcağı 

sıcağına çözülür. Ben açıkça söylüyorum. İstiyorsanız, özel olarak hazırlanmaya gerek yok. 

Ben şu anda hazırım. Bilmiyorum ne söyleyeceklerini. Ama mevcut bilgi birikimim onu tahlile 

yeter. Şimdi de konuşabiliriz. İstiyorsanız bu toplantıyı uzatalım. Şimdiden itibaren 

konuşmaya başlayalım. Bunları 8 Ekime bırakalım, sonra da başka bir Ekime bırakırız.  

Biz Genel Kurul toplantısını Aralık ayına aldık. Arkadaşlar, bunlar kabul edilebilir şeyler 

değildir. Hepsini beraber düşünelim. Siz demediniz, doğru söylüyorsunuz. Ama denip 

denmeyeceğini bilmiyoruz. Biraz evvel Divan Kurulu bir karar aldı. Haftaya Çarşamba günü 

saat 17.00’de statta toplanıyoruz. Biz o toplantıyı yaparız. Yönetim Kurulu gelir, orada başka 

bir öneride daha bulunur. Der ki, bizim size bir de böyle bir önerimiz var. Ama lütfen bundan 

sonraki bize yönelik önerilerini de biz önermeden yapsınlar. Biz de isteriz böyle bir şeyi, biz 

demeden desinler ki, biz de oturduğumuz yerde huzur içerisinde bu toplantıları takip edelim, 

Galatasaray’ın geleceğinden emin olalım. İçimiz içimizi yemesin, bu kadar strese girmeyelim. 

Gerek yok. Bu stres gereken bir şey değil. Ben onları anlıyorum. Onlar da zamanı geldiğinde 

bizi anlayacaklar. Ama o zaman, herhâlde onlar için bu zaman değil. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

29 Eylül demedik efendim, 17 Eylül dedik, önümüzdeki Çarşamba. Ancak, elinizde yeterli bilgi 

ve belge olmadan, Yönetim Kurulunun bu konuyla ilgili hazırlığı vs.si olmadan biraz teorik 

kalmayacak mı bu iş?  
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Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

Sayın Başkan, izin verirseniz, ben bu konuda konuşmak durumundayım. Yönetim Kurulunu 

ben temsil ediyorum. Bakın, burada bir şeyde anlaşalım. Biz bugün size bir... Bir dakika, ben 

konuşuyorum şu anda. Sonra konuşursunuz. Biz bugün size bir öneri ile geldik.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Işın Bey, bir dakika.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

Işın Bey, bir öneri ile geldik. Sayın Başkan konuşmasında 3 tane madde söyledi. Bu 3 madde, 

Galatasaray Yönetim Kurulunda ana hatlarıyla konuşulmuş maddeler. Takdir edersiniz, bunun 

çok detayları var. 

Değerli Arkadaşlar,  

Kolay işler değil. Ana hatlarıyla bir karar veremezsiniz ki. Hayır. Şeyi anlatayım. Bir saniye, 

diyalog şeklinde olmasın. Ben konuşayım, sonra lütfen. Dinliyorum ben sizi zaten. Ben sizin 

ne düşündüğünüzü gayet iyi anlıyorum. Doğal olarak, ben de Galatasaray Spor Kulübü 

üyesiyim. Her şeyden önce, Galatasaray’ın menfaatlerini düşünüyorum. Sizin de bakış açınızı 

son derece doğal buluyorum. Aynı yerdeyiz, aynı şeyleri söylüyoruz. Tek Galatasaray var. 

İsteğimiz de, Galatasaray’ın her zaman başarılı ve üstün olması. Hepimiz aynı yerdeyiz. 

Dolayısıyla, birbirimizi anlamaya çalışalım lütfen. Ben anlamaya çalışıyorum, her zaman 

olduğu gibi.  

Söylemek istediğim şu. Evet, Sportif A.Ş.’nin 29 Eylülde bir Genel Kurulu var. Bu Genel 

Kurulda 25 tane değişecek madde var. Bu maddelerin büyük bir çoğunluğu, Sayın Helvacı’nın 

da bildiği gibi, TTK’dan kaynaklanan değişiklikler. Biliyorsunuz, kardeşi İlhan Bey de bizim 

Sportif A.Ş.’mizin Yönetim Kurulunda. Onun bize getirdiği birçok öneri üstünde yapılan, Genel 

Kurulda değişiklikler. Bir kısmı da SPK’nın önerdiği mecburi değişiklikler. Yani sadece 

Galatasaray’la ilgili değil. Halka açık tüm şirketlerin zaman içinde yaptıkları genel kurullarda 

değiştirmesi gereken maddeler. Tekrar ediyorum, 25 maddeden büyük bir kısmı TTK’dan 

gelmektedir, değişen maddelerin. Diğeri SPK’dan gelmektedir. Biraz evvel sizlere bahsettiğim, 

Genel Kurul olarak sunduğumuz, Olağanüstü Genel Kuruldaki bu 3 maddenin, Sportif A.Ş.’nin 

değişen 25 maddesi ile -ki onu da ifade ettim, SPK veya özellikle TTK’dan geldiğini söyledim- 

aralarında hiçbir rölasyan yok. Yani onun için ikiye ayırdım. Sportif A.Ş.’nin değişmekte olan 

maddeleri ile bizim sizden Olağanüstü Genel Kurulda istediğimiz yetkilerin hiçbir ilgisi yok. 

Hiçbir relasyon yok. Dolayısıyla, ikisini birden neden bir araya sıkıştıralım? Onu söylüyorum. 

Bırakın, biz bu 3 madde ile ilgili rahat bir şekilde hazırlanalım. Sportif A.Ş. tarafında okey, onu 

yapın. Ama biz gelecek hafta sizlere detaylı bir şey sunamayız. Çok genel hatlarıyla 

söyleyebiliriz. Yani acelenizi ben anlamıyorum. Biz Genel Kurula gelip de izin istemiyoruz ki 

sizden daha. Genel Kurul için vakit var. Biz size, haftaya Genel Kurul yapalım demiyoruz ki.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, 
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Bir dakika. Bir kere, yerinizden konuşursanız zapta geçmeyecek. Onun için, istirahat buyurun. 

Birincisi, Genel Kurul tarihi, yani kulübün Genel Kurul tarihi, şu anda bildiğim, anladığım 

kadarıyla, kesinleşmiş değil. Çünkü bunun bir resmî prosedürü var. Böyle pat diye olmaz. 

Asgari 15 gün, hatta 21 güne kadar bunun yazması, çizmesi, müsaadesi gerekir.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

Tüzük gereği 21 gün Sayın Başkan. Daha çağrı bile yapmadık.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Yani en çok 21 gün olağanüstülerde. Ancak bu tür gereksiz yere hazırlıksız toplantı da sağlıklı 

olmayabilir. Benim toplantıdan kaçacak hâlim yok. Ama eğer elimizde yeterli bilgi ve belge 

olmadan kendi aramızda görüşür, tartışırsak bundan faydalı bir netice alamayız. Yönetim 

Kurulunun ciddi hazırlık yaparak gelmesi için önümüzdeki Divan toplantısını arkadaşımız 

öneriyor.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

Ve Genel Kurulu da ondan sonra yapacağımızı taahhüt ediyorum. Şu anda söylüyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Yani Genel Kurul tarihi de tabii ki 8’inden sonraki bir tarih olacak. Tamam mı? Evet Sayın 

Helvacı, buyurun.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Başkan,  

Bakınız, Yönetim Kurulunun şu anda yapmış olduğu beyan, henüz ortada ana hatlarıyla olan 

bir planın var olduğu, ayrıntıların bilinmediğine dair söylemi lütfen tutanaklardan çıkarılsın, 

çünkü bu uygun bir söylem değildir. Bir aylık dönemde, Genel Kurulu yapmadan önceki bir 

aylık dönemde bu tür projelere hazırlanılmaz. Galatasaray’ın gayrimenkullerinin elden 

çıkmasını konuşuyoruz. Bunun planı böyle bir günde filan yapılmaz. Biz bunları yaptık, 

biliyoruz. Birleşme yaptık, 5 sene sürdü. Bir ayda bunlar olmaz. Bir ayda yapılan işten hayır 

gelmez. O size birinin dayatmasıdır. Belki de bu işlere aracılık yapacak olan bir bankanın 

dayatmasıdır. Hayali size bırakıyorum, hangi banka olduğunu. Bunlar hazırdır ya da ana 

hatlarıyla hazırdır, söyledikleri gibi. Ama bizim tartışmamıza mani değildir.  

Bize söylemeleri gereken şey şu. Diyecekler ki, evet, basketbolu dışarı çıkarıyoruz. Ben size 

tercümesini yaptım. Bu demek ki, artık siz burada basketbolu konuşamayacaksınız. O çözümü 

ile beraber gelmeleri lazım. Demeleri lazım ki, tamam, Malî Genel Kuruldan evvel derhal 

tüzük toplantısı yaparız, Tüzük Genel Kurulu. Bizim Tüzük Komisyonu’muzun şu anda o 

konuda çalışması, ben size taahhüt ediyorum, onu hızlandırırız. Her gün çalışırız, önümüzdeki 

haftaya yetiştiririz. Yetişir. Biz çalışabiliriz, zamanımız var. Boşuz çünkü. Yetiştiririz. Önce o 

tüzük değişikliğini yaparız, burada futbolun, basketbolun görüşüleceğine dair. Ondan sonra 

diğerini yaparız. Çözüm bir.  

İki, şu anda herhâlde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurmaya teşebbüs eden bir yönetim 

hangi gayrimenkullerin bu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın içine konacağını bilmektedir. 
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Bunun muhtemel hisse senedi değerini hesap etmiştir. Bu muhtemel hisse senedi zaten 

başka türlü olmaz. Başka türlü olsaydı, vermiş oldukları taahhütleri veremezlerdi. Çünkü neye 

dair verdiler? Gayrimenkullerden gelecek olan hisse senetlerinin bedeline bakarak verdiler. 

Ama söylüyorum, ben son tahlilde aslında hiçbir gayrimenkulün satılmasından yana değilim 

ve çözümün olduğunu da biliyorum, onu da size söyleyeyim. Bunları satmadan da bu işlerin 

çözülebileceğini biliyorum. Mümkündür. Ama ille de satmak gerekiyorsa, bizim yapacağımız o 

Divan toplantısında, Divan olarak şu kararı verme imkânımız var, her şeyden evvel. Diyebiliriz 

ki, evet, gayrimenkul veya Galatasaray’ın bundan sonra herhangi bir mal varlığını satacak 

olan yönetim önceden taahhütte bulunur. Der ki, ben bu parayı şuraya harcayacağım, bunun 

dışında harcadığım bütün paraları da cebimden ödeyeceğim. Çok basit, çok basit. Biz Divan 

olarak bunun kararını veririz kendi aramızda. Daha sonra da elimizde bir Divan kararı olur. 

Her yerde de bunu söyleriz. Tekrar tekrar konuşmak zorunda kalmayız.  

Elbette lazım, biz ilk Divan toplantısında ne konuşacağımızı konuşuyoruz şu anda. Lütfen 

meselenin yayılmasına, amiyane tabirle, sulanmasına müsaade etmeyelim. Önümüzdeki 

hafta bu toplantıyı yapalım. Önümüzdeki hafta bu toplantıyı yapmanın yönetime herhangi bir 

zararı olmaz. Onları ileride sıkıntıya sokacak problemleri önceden görmekte ve Galatasaray’la 

ilgili şahsi sorumluluklarını hatırlamalarına yararı olur. Onun için, haftaya toplantının 

yapılması Galatasaray’ın ve Galatasaray’ın her ferdinin yararınadır. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Özkan Olcay söz istiyor bu konuyla ilgili. Buyurun Sayın Özkan Olcay. Sırayla 

vereceğim, siz istirahat buyurun.  

Efendim, konu başka bir mecraya ulaştığı için... Sizin, tabii ki Erdem Talu, Doğan Konuk ve 

Serhan Özalemdar’ın konuşma hakları baki. Ancak bahsedilen konu çok daha önemli bir 

konu. Onun için, kusura bakmayın, araya saplama yaptım yani. Buyurun Sayın Özkan Olcay.  

İkinci Başkan Özkan Olcay 

Değerli Galatasaraylılar,  

Konunun gayet sakin bir ortamda devam ettiği bir süreç içerisinde bir kavram kargaşası 

şekline dönüşmemesi açısından, ben İkinci Başkan olarak, bir iki hususu sizlerle paylaşma 

ihtiyacını hissettim.  

Şimdi, Divanımızın saygıdeğer üyeleri herhangi bir zaman, herhangi bir konuda Galatasaray’ı 

ilgilendiren meseleleri görüşmek için bir toplantı yapmak isterlerse gayet tabii ki bu toplantıyı 

rahatlıkla yapabilirler. Yapacakları bu toplantıya Yönetim Kurulunun da mutlaka müdahil 

olmasını gerektiren bir mecburiyet de yok. Galatasaray’la ilgili konuları kendi aralarında 

detaylı bir şekilde konuştuktan sonra, Divan Kurulunun kendi içinde oluşturacağı bir komite 

marifetiyle Galatasaray’ın menfaatine olabilecek yapılmış olan tespitlerini Galatasaray 

yönetimi ile paylaşabilirler. Bu arada, Galatasaray yönetiminin de, içinde bulunulan 

ekonomik koşulların ve değişen şartların ortaya çıkardığı mecburiyetler çerçevesinde 

Galatasaray’ın büyümesini temin etmek maksadıyla bazı çalışmalar yapması Yönetim 

Kurulunun tabii haklarından ve görevlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla, Divan üyelerimiz 

yapmayı arzu ettikleri toplantıyı gerek burada, gerek Arena’da, nerede arzu ediyorlarsa ve ne 
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zaman müsaitse orada yapabilirler. Dolayısıyla, bunu bir münakaşa mevzusu hâline 

getirmemek bence en doğru yol olacaktır.  

Yönetimin Divan toplantısına gelmesi tüzüğümüzün hiçbir yerinde mecburiyet olarak yoktur.  

Tüzüğümüzü tetkik ederseniz, tüzüğün hiçbir yerinde, Yönetim Kurulu, Divan toplantılarına 

parsiyel olarak veya tam kadro gelecektir diye bir madde yok. Gelmeyin demek sizin 

yetkinizde olan bir şey değil. Ama bir tesanüt içerisinde, Divanla yönetimin de anlayış 

içerisinde meselelerini arada konuşabilmesi için bu konuyu şimdiye kadar yürütülen üslup 

içerisinde götürmeye özen gösteriyoruz. Ama gelmeye mecbursunuz diye bir söz söylediğiniz 

zaman, o da doğru olmaz. Onu da o şekilde değerlendirmek lazım.  

Şimdi, meseleyi uzatmak istemiyorum. Divan Heyeti, kararlaştırmış olduğu toplantıyı hangi 

tarihte ve nerede yapmak istiyorsa buyursunlar yapsınlar. Yönetim Kurulumuz da ileriye 

dönük yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili öneri ve tekliflerini, dokümanlarını, hazırlıklarını 

güzelce tamamlasın. Bu prosedür hangi adımların atılmasını gerekli kılıyorsa, bu adımlar da 

usulüne uygun olarak atılacaktır. Tabii ki Divanla karşılıklı uzmanlaşma ve anlaşma çerçevesi 

içinde, bu işlerin yürütülmesi de en sağlıklı yoldur. Ben bu konunun daha fazla uzamaması 

için devreye girdim. Ama toplantının bundan sonra devam etmesi de bahis konusu olabilir.  

Benim söylemek istediklerim bundan ibaret. Gereksiz yere, toplantının yapılması, kimin 

katılacağı, kimin katılmayacağı gibi şeylere gerek yok. Divanın kendi serbest iradesiyle ilgili 

aldığı her karara saygımız var. Mesele bundan ibarettir efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz Sayın Özkan Olcay’a. Sayın Işın Çelebi, buyurun efendim. Bir şey mi ifade 

etmek istiyorsunuz? Lütfen kürsüden ifade edin. Kayıtlara geçsin.  

Işın Çelebi 

Teşekkür ediyorum. Bu Sportif A.Ş. önerisini getirmiş bir insan olarak, iki Genel Kurul söz 

konusu. Biri, 29 Eylüldeki Genel Kurul, Sportif A.Ş.’ye ait. Onun için mutlaka görüşme 

yapmamız, müzakere etmemiz gerekiyor. Örneğin, değişecek maddelerden birincisinde bile 

tartışma noktası var. İkincisi, 3 tane konu, basketbol, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gibi 

konularda da ikinci Genel Kurul yapılması düşünülüyor bu Ekim ayında. İkisini de birleştirerek 

17 Eylülde bir toplantı yapacağız ve ondan sonra bir çalışma konusunda yol haritası çıkacak. 

Sayın Başkan, bunu siz önerdiniz, 17 Eylülü. Teşekkür ederiz. İki ayrı Genel Kurul var. Bu 

Genel Kurulları karıştırmayalım. 29 Eylüldeki Genel Kurul için 17 Eylül saat 17.00’de statta 

görüşme yapalım. Aynı gün, öbür müstakbel Genel Kurul için de bir görüşme yapalım, 

meseleleri değerlendirelim. Konular gerçekten çok ciddi. Ben konuları böyle birbirine girift 

yapıp, böyle flu bir ortam yaratmanın gerekmediğini düşünüyorum. Her şey açık ve net. 

Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Çelebi’ye teşekkür ediyoruz.  

Değerli Arkadaşlar, 
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Bir Divan kararı almak üzere, oylarınıza sunacağım. Sportif A.Ş. Genel Kuruluna hazırlık olmak 

üzere, ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’nün yapacağı Olağanüstü Genel Kurula hazırlık olmak 

üzere, 17 Eylül Çarşamba saat 17.00’de, Arena’daki toplantı salonunda toplantı yapılması 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir efendim. Gerekli 

hazırlık yapılacaktır.  

Eğer Yönetim Kurulu bu iki konu ile ilgili bize bilgi sunacak şekilde hazırlık yaparsa memnun 

oluruz. Ancak bu konuyla ilgili herhangi bir zorlama yapılamayacağını da bilvesile ifade 

edeyim. Efendim, sataşma dolayısıyla Denetçi arkadaşımız söz istiyor. Buyurunuz.  

Kemal Erimtan 

Sayın Başkan, Divan Kurulu, Saygıdeğer Üyeler,  

Sayın Taner Aşkın Bey, benim ismimi ifade ederek bir iddiada bulunmuşlardır. Kendilerine 

doğrusunu izah etmek için, sizin huzurunuzda cevap vermek için çıkmışımdır. Ben Kemal 

Erimtan olarak, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Başkanıyım. Bana Türkiye’den herhangi 

bir kurum veyahut herhangi bir kişiden herhangi bir soru geldiğinde fikrimi beyan etmek 

açısından seve seve hizmet vermek için kurulmuş bir kuruluşun başındayım. Ben 

Galatasaray’ın görevlisi değilim. Keşke olabilseydim. Galatasaray adına da hareket 

etmiyorum. Wattenscheid olayında, ben Wattenscheid Spor Kulübü’nün Denetleme Kurulu 

üyesiyim. Seçilmiş Denetleme Kurulu üyesiyim. Yurt dışında mukim olduğum süreç içerisinde 

seçilmiş bir kimseyim. Galatasaray’ın her zaman emrinde olurum. Fakat düşünüldüğü gibi 

değildir. Düzeltmenizi rica ediyorum. Bilmediğiniz bir şeyi de lütfen konuşmayın. 

Wattenscheid Denetleme Kurulu üyeliği de Wattenscheid Yönetim Kurulu üzerinde bir 

kuruldur. Almanya kanunlarına göre, denetleme kurulları yönetim kurullarını ihsas eder ve 

bütün denetimi geçirir. Bunu şu anda sizlere ifade etmek isterim.  

Teşekkür ederim. Konuyu dağıttıysam kusura bakmayın. Teşekkürler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, açıklamaya teşekkür ederiz. Durun efendim. Bu sabaha kadar sürer yoksa. Lafa laf yok. 

Sıradaki konuşmacı Erdem Talu. Buyurun efendim.  

Erdem Talu  

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kıymetli Divan Arkadaşlarım,  

Konular benim konumu aştı. Onun için, sizi daha fazla tutmayacağım burada. Müsaadenizi 

rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan/ Aktar  

Teşekkür ederiz Sayın Talu. Doğan Bey, buyurun efendim.  

Doğan Konuk  

Sayın Başkan, Yönetim Kurulcuğu diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum yine de, 2-3 kişi de olsa 

bizi dinledikleri için.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Enerjimiz epey tükendi, benim de aynı şekilde. Dolayısıyla, çok kısa konuşacağım. Sadece bir 

sayfalık bir yazım var. Biraz da gerildik epeyce, rahatlarız diye umuyorum. Bilmiyorum, belki 

konuşmanın sonunda yönetim yine gerilebilir. Ama benim ikinci kez buraya, huzurlarınıza 

çıkışım. İlki, yapıcı bir öneri içindi. Yine öyle olmasını çok arzu ederdim, ama maalesef bu defa 

biraz eleştiri konuşması olacak.  

Bir önceki Divan toplantımızda, tarih 9 Temmuz Çarşamba, Sayın Mehmet Karlı bu kürsüden 

şunları söyledi. “Hayrovic’e geçici lisans verildiği yalandır, süreç devam etmektedir.” vs. Ertesi 

gün, yani 10 Temmuz Perşembe günü, Werder Bremen Hayrovic ile sözleşme imzaladı. Şimdi 

burada, Divan üyelerinin huzurlarında soruyorum. FİFA’nın geçici lisans vermediği, başkasının 

malı olan bir oyuncu ile, hem de bir Alman kulübü sözleşme imzalar mı? Tabii önce Mehmet 

Karlı’ya çok geçmiş olsun diyelim. Ama sözüm kendisine, şahsına değil, Yönetim Kurulunadır. 

Dolayısıyla, devam edebilirim. Bu kadar mı gelişmelerden habersizsiniz? Yoksa gerçekleri mi 

çıkıp burada ifade etmiyorsunuz? Bu konuya bir cevap bekliyorum. Her ikisi de birbirinden 

vahim durumlar. Buradan, İzzet Hayrovic olayını bu kulübe yaşatanları şiddetle kınıyorum. 

Gıyabında da olsa, Sayın Başkana sesleniyorum, bu rezilliği temizleyin. Futbolcuyu geri 

getiremeyeceğinize göre sorumluyu cezalandırın. Ödenen bütün paraları ya kendisine ödetin, 

ya da kendi cebinizden karşılayın. Bu nasıl bir kurumlaşma? Şayet kurumlaştıksa, o zaman bu 

işten sorumlu kişi bellidir. Burada çıkın, bu ismi, ne yaptığını, ne yaptırım gördüğünü 

açıklayın. O da yetmez. O kişiyi bu göreve getiren kişi yönetimin futboldan sorumlusu mudur, 

yoksa kulübün CEO’su mudur? Kimse, kim sorumlu ise bunun istifa etmesi gerekir. O da 

yetmez, kulübü uğrattıkları zararı ceplerinden tazmin etmeleri gerekir. Bir değil, iki değil. 

Hadi Ribery örneği eskiydi, ders almadınız. Bir bayan basketbolcumuz için de aynı durumun 

yaşandığını medyadan izledik. İnsana ne derler bu durumda? Alay konusu olunur. Ben bu 

ayıpla yaşamak istemiyorum. En azından, sorumlunun açıklanıp ne yaptırım gördüğünü 

bilmek ve öğrenmek istiyorum. 

İşin bir de maddi yönü var tabii ki. Bu kulübe her yıl aidat ödeyen, cebinde kombine kartı 

taşıyan bir üye olarak ödediğim paraların hesabını soracağım. Ayrıca, bu paralarda, asgari 

ücretle evini geçindirmeye çalışırken çoluğunun, çocuğunun rızkından kesip maça giden 

taraftarlarımızın hakkı var. Ben onlar adına da hesabını soracağım ve sonuna kadar da 

takipçisi olacağım, gerekirse yasal yollardan, bu paranın sorumluları tarafından tazmin 

edilmesini sağlayana kadar. Madem bir hata yapılmıştır, sorumlusu kimse bedelini çıkıp 

ödemelidir. Eğer ortaya çıkarılmıyorsa, o zaman, Başkan, kusura bakmayın ama ben bu 

kulübü yönetemiyorum deyin ve derhal seçimli bir Olağanüstü Genel Kurula gidin. Bu kadar 

da net. Demeyin ki, daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Rahmetli Canaydın zamanındaki 

Ribery olayını elbette unutmadık. Ancak rahmetli Canaydın, kapısında onlarca haciz bulunan 

kulübü şahsi kefaletleriyle ayakta tutmaya çalıştığı, gerçekten yokluk içinde bir dönemde bu 

sıkıntıyı yaşatmıştı. Oysa şimdi Galatasaray tarihinin en yüksek gelirlerinin elde edildiği son 2 

yılda bu rezilliğin yaşanması affedilmez bir durumdur. 3.7 milyon euro, yani yaklaşık 11 

milyon TL bonservis ücretine ilaveten, önümüzdeki dönemlerin alacağı olan 4 milyon euro’yu 

da istiyormuş adam. Nasıl bir sözleşme yapıldıysa! Aptal değil herhâlde, hem başka takıma 

gidecek, hem bizden parasını isteyecek. Ödemesi geciktirilince, geri kalan tüm alacakları 
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muaccel hâle mi gelmiştir? Yönetim Kurulu çıkıp nasıl bir sözleşme yapıldığını, kulübün 

uğraması muhtemel zararın ne kadar olduğunu buradan lütfen açıklasın.  

Özetliyorum. Olayın sorumlusu kimdir? İsim isim istiyorum. Ne yaptırım görmüştür? Para 

Galatasaray’ın kasasından mı çıkacaktır? Yoksa, hatayı yapana tazmin ettirilecek midir? Sakın 

süreç devam ediyor ve benzeri laflarla geçiştirmeyin. Galatasaray’ımız zarara uğrarsa bunun 

sorumlusu kim olacak? Lütfen çıkıp buradan net olarak açıklayın. Aksi takdirde, ilk Malî Genel 

Kurulda yönetiminizi ibra etmeyeceğimi, benim gibi düşünen çok sayıda arkadaşımın da 

bulunduğunu üzülerek söylemek zorundayım. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz. Evet, son konuşmacı Serhan Özalemdar.  

Serhan Özalemdar 

Sayın Başkanım, Sayın Üyeler,  

Biraz evvel kürek şubesi hakkında konuşan Ahmet arkadaşımız gibi, ben de voleybolla ilgili 

konuşacağım. Aynı sıkıntılar, aynı dertler. Bunları defalarca dile getirdim bu kürsüden, ama 

son bir senede yaptığım konuşmaların hiçbirisine Yönetim Kurulundan hiçbir üye kalkıp 

burada cevap vermedi. Geçen sene Aralık ayında yaptığım Divan konuşmasında, personel 

alımlarına dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Şimdi görüyoruz, neler olduğunu. Son 

zamanlarda yapılan personel alımlarından bir tanesini söyleyeyim size. Vakıfbank’tan bir 

menajer aldık. Voleybol takımımızın başına geçti. Bu arkadaş senelerce Vakıfbank’ta görev 

yaptı. Vakıfbank’ta 93 kez yenilmezlik rekoru kırarak rekorlar kitabına girdi. Bu arkadaş 

oradan niye ayrıldı? Bunu hiç araştırdılar mı acaba? Bu kadar başarılı. Niye ayrıldı oradan? 

Hangi sebeplerden kovuldu demek istemiyorum, ama bunu bir araştırın yani.  

Arkas’tan gelen, altyapıda idareci bir arkadaş var. Arkas’tan niye kovuldu bu? Vizyon 

Ajans’ta, menajerlik şirketinde ortak olan birisi şu anda voleybol altyapısında, bayan takımına 

antrenör oldu. Bu ne kadar doğru? Geçen sene Şubat ayında, Yönetim Kuruluna bir dilekçe 

verdim. Tekrardan cevap alamayacağımı anladığım zaman, Denetleme Kurulundan 2013 

yılında voleybol şubesinde ödenen ücret, bonservis bedeli, transfer ücretlerinin bir 

dökümünü istedim. Hâlâ bir cevap verilmedi. Ne saklanıyor? Ne saklanıyor? Yani niye cevap 

verilmiyor? Veya dersiniz ki, biz bunu size bildiremeyiz.  

Geçen seneki bayan takımımızın menajeri çok başarılı oldu, takım 4. oldu. Kendisine yeni bir 

görev verildi, Florya’daki tesislerin başına müdür yapıldı. Erkek takımındaki menajer 

arkadaşımız çok başarılı oldu, takım 5. oldu. Ona da Seyrantepe’de işletme müdürlüğü görevi 

verildi. Erkek takımının antrenörü Reşat Arı çok başarılı oldu, tekrardan yeni görev verildi. Bu 

sefer küme düştü, altyapıya antrenör yapıldı. Benim sorduğum, araştırdığım bu sorulardan, 

bu insanlar, bana öyle geliyor ki yani, bir başka görevlere aldık. Başarısızsa, bunları çıkartın, 

başarılı olan kişileri getirin.  

Bir de gözlemlediğim şu. Bizde oyuncu yetiştirme mantalitesi yok yani, çünkü Mehmet Cibara 

ile görüştüğüm bir konuda bana şunu söyledi. Küçük, hazırlık gruplarını kapattılar. Zaten spor 

okulundan 10 senedir hiçbir oyuncu gelmemiş. Küçük takıma, yıldız takımına bir oyuncu 

getirmemişler. Hazırlık gruplarından getirirsiniz, onu da kapattık. Bana cevaben şunu söyledi: 
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“Federasyonun istediği şeylerde biz katılacağız, yıldız takımı, genç takım.” Yani bu mantık 

değil ve yaptıkları devamlı transfer. Altyapıda bu kadar transfer olmaz. Ha, Manisa’da bir kız 

vardır, alırsın onu. Bu kızın ilerisi vardır, alırsın. Transfer doldura doldura, bu sene 10 tane 

kızımızın yaşı doldu. Genç takımda, bunları gönderecek yer bulamadılar. Genç takımı 

şampiyon yapacağız diye son bir ay kala iki oyuncu transfer edildi genç takıma. Bu genç takım 

İzmir’e giderken, (bunların yaşları 17-18) idareciler içlerinden 3 kişi ile konuşuyorlar ve size A 

takım sözleşmesi yapacağız diyorlar. Diğer kızlar da bunu duyuyor. İlk 2 günde iki mağlubiyet, 

geri döndüler. Yani bu nasıl bir idarecilik? Şampiyona bitmeden nasıl bunu bunlara 

söylersiniz? 

Geçen sene, defalarca antrenör eksikliğine vurgu yaptım. Ferhat adında bir arkadaşa iki görev 

birden verdiler. Hem yıldız takım, hem genç takım. Bir tanesi Hasnun Galip’te, bir tanesi 50. 

Yıl’da antrenman yapıyor. Hangisine yetişecek? Dedim ki, antrenör alın, eksik. Nitekim bu 

tuttukları antrenörün Nisan ayında Vakıfbank’la anlaşmasını ben duyuyorum, oradaki 

idareciler duymuyor. Sonradan da Haziran ayında Mehmet Bey ile konuştuğum zaman, evet, 

biz dolandırıldık. 4 ay Galatasaray forması taşıyarak gidip oyuncu arıyor Vakıfbank’a ve hâlâ 

Galatasaray formasıyla antrenörlük yapıyor. Yani böyle bir şey olmaz ya. Bunları da defalarca 

söylediğim hâlde, yani bununla bir ilgilenin. Geçen sene söyledim.  

Bayan takımımızın 1967’den beri şampiyonluğu yok, voleybolda. 1988’den itibaren erkek 

takımımızın voleybolda şampiyonluğu yok. Yani federasyon genç takımlara, yıldız takımlara 

katılmayın dese, onları da kaldıracaklar neredeyse. Çünkü oyuncu yetiştirme gibi bir zihniyet 

yok.  

Ttekrar söylüyorum. Buradan sorduğum hiçbir soruya cevap verilmiyor. Bana 2013 yılındaki 

harcamalarla ilgili niye bilgi verilmiyor? Yani bunlar verilsin. Neyi saklıyorlar yani? Ben geçen 

sene de söyledim. 16 milyon harcadılar erkek-bayan takımına, 4. oldu. Bu sene de yine öyle 

olacak. Diğer takımlar, 16 milyon, 17 milyon  harcayan takımlar Avrupa şampiyonu, biz 

dördüncüyüz. Yani bunun bir açıklaması olur.  

Ben şimdilik fazla uzatmayayım, herkes yoruldu. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi 

akşamlar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun efendim. Denetçilerin de öncelik alma hakkı var 

efendim. Buyurun.  

Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Anıl 

Efendim, sadece bir cümle söyleyeceğim. Denetleme Kurulumuza bugüne kadar gelmiş hiçbir 

yazılı şikâyet, hiçbir bilgi talebi yoktur. Buradan, kürsüden söylenenlerden haberdar 

olmuyoruz çoğunlukla. Ve de bunların notlarını da alamıyoruz. Şu anda neyi istediğini tam 

anlamış değilim. Ne yanıt vereceğimi de bilmiyorum. Bu nedenle, lütfen yazılı olarak 

Denetleme Kuruluna başvursun arkadaşlar. Son derece önemli, değerli bilgileri var. Bizden 

istedikleri bilgiler de onlar için değerlidir. Biz kendilerine ulaştıracağız. Teşekkür ederim.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, karşılıklı görüşmeyin, bırakın. Evet, 3.5 saat içinde 4 maddeyi bitirdik efendim. Sıra 

geldi beşinci maddeye. Beşinci maddemiz, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve 

bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden 

geçmiş konsolide malî tabloların Yönetim Kurulunca sunulması ve görüşülmesi.  

Efendim, konu bu. Ara verince, zatıaliniz eve doğru gidersiniz. Farkındayım. Buyurun 

efendim. Sayın Mete İkiz, Yönetim Kurulu adına açıklamalarını verecek.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz  

Değerli Divan Kurulu Başkanlığı, Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Ağustosta ara verince, hepimiz Divanı ve Galatasaray’ımızın sorunlarını birlikte paylaşmayı, 

konuşmayı özlemişiz. Ben kendi adıma, büyük bir keyif alıyorum. Yönetim Kurulu adına 

sunumumu yapacağım. Fakat isterseniz, öncelikle, gelen bazı özellikle malî konularla ilgili 

soruları yanıtlayayım.  

Bugün gördüğünüz üzere, sayımız oldukça az. Bu konuda da, en azından ben kendi adıma, 

sizden özür diliyorum. Galatasaray Divan Kurulunda Yönetim Kurulunun temsili bana göre 

önemlidir. Ben de hiçbir Divan Kurulunu kaçırmadığımı kendi adıma ifade edeyim. O anlamda 

da, şu anda cevapları vermek üzere huzurunuza geldim.  

Işın Çelebi’den başlamak istiyorum. Gerçi biraz evvelki konuşmam sırasında söyledim, ama 

kayıtlara geçmesi açısından bir daha söylemiş olayım. SPK ve TTK’nın öngördüğü değişiklikler 

var. Biraz evvel de bahsettim, bütün halka açık şirketlerde yapılması gereken değişiklikler. 29 

Eylüldeki Sportif A.Ş. Genel Kurulunda ele alınmak üzere, bu maddeler değişime uğrayacak. 

Gelecek haftaki Divan toplantısında sanırım bunlar hakkında detaylı olarak görüşeceksiniz. 

Dolayısıyla, söylemek istediğim şu. Bu maddeler Galatasaray Sportif A.Ş.’nin keyfiyetine bağlı 

değil. TTK’nın ve SPK’nın getirdiği bir zorunluluk.  

Bu arada, üzülerek şunu görüyorum Sayın Başkan, salonumuz boşaldı. Ben de açıkçası boş bir 

salona konuşmak karşısında üzüntülerimi ifade etmek isterim. Çünkü, tüzüğümüz gereği, 

aslında bakarsanız, bugünkü Divan Kurulunun konusu 6 aylık sunum. Tüzük bunu emrediyor. 

Dolayısıyla, bu tüzük gereği biz bunu açıklarken Divanın bu kadar boş olması, Galatasaray 

Spor Kulübü üyelerinin demek malî durumumuzu çok da fazla yakından takip etmek 

istemediklerini bana söylüyor. Hakikaten üzülüyorum. Yani ben şu anda konuşurken, hâlâ 

maalesef çıkışlar var. Bu konuda da muhakkak bir değişime gitmekte fayda var. Ben kendi 

adıma, bütün günümü bırakıyorum. Sonuçta, ayda bir kere toplanılıyor. Kaça kadar sürerse 

sürsün, hepimiz burada olmakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. Galatasaray’ın konularını 

burada konuşmayacaksak nerede konuşacağız?  

Sayın Hayri Kozak’ın bir sorusu vardı, UEFA ile ilgili. Evet, UEFA tüm kendi branşlarında, yani 

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası’nda yer alan tüm takımlara yaptığı gibi, bize de müfettişler 

gönderdi. Dolayısıyla, malî tablolarımız UEFA müfettişleri tarafından elden geçirildi, bütün 

takımlara olduğu gibi. Yani 32 tane Şampiyonlar Ligi takımı, artı, yanlış bilmiyorsam sayısını, 

yine bir 32 tane Avrupa Kupası takımı, bütün hepsi bu müfettişlerin yapmış oldukları 

kontrollerden geçtiler. Biz bu sefer sınıfı geçemedik ve 200 bin euro’luk bir ceza aldık. Sebebi 

de, koymuş oldukları malî kriterlerde, son 3 yıl arka arkaya belli oranda bir zarar etme 
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konumu var. Belli limit. Biz o limiti aşmışız, 4.5 milyon euro olarak. Bunu KAP’ta da açıkladık. 

Daha evvelki Divan sunumlarında tutanaklara bakarsanız göreceksiniz, ben bunu açıkladım. 

Yaptığımız görüşmelerde kendilerine, bunun büyük bir çoğunluğunun kur farkı zararından 

oluştuğunu anlattık ve bunun neticesinde bize 200 bin euro bir ceza verdiler. Mayıs sonu, 

Şampiyonlar Ligi sona erdikten sonra, Haziran ayı içerisinde, tüm kulüplere dağıtılan havuz 

gelirleri içerisinden Galatasaray’ın payı olan 6.3 milyon euro üzerinden bu 200 bin euro’yu 

keserek bizim hesaplarımıza gönderdiler.  

Burada özellikle şunu söylemek istiyorum. UEFA’nın yapmış olduğu bir uygulama var. Nedir 

o? İlk önce grup safhasına kalıyorsunuz, bizim şu anda yaptığımız gibi. Oradan ilk bir para 

geliyor. Şu yanlış anlaşılma olmasın diye özellikle burada değerli huzurlarınızda söylemek 

istiyorum. UEFA bu paraları bize veya herhangi bir kulübe, her seferinde bir evreden 

geçtiğimizde veriyor. Nedir o evreler? Katıldığınızda veriyorlar katılım payı diye, ilk grubu 

geçtikten sonra grubu geçme payı diye, son 16’ya kalma payı diye veriyorlar. Son 8’e 

kalırsanız onu veriyorlar. Finale kadar bu böyle gidiyor. Peyderpey alıyorsunuz paraları, 

birden değil. Son aşamada değil. Son aşamada aldığınız tek para var, o da birikmiş olan yayın 

havuzu içerisinde kulübün üzerine düşen pay.  

Bununla birlikte, basınımızda bu konuda çok rahatsız edici haberler çıktı. Ve açıkçası, 

UEFA’nın web sitesine girip baktığınız zaman, bunun çok net olarak yazdığını görürsünüz. 

Galatasaray’a kesilen cezanın -ki, 200 bin euro olduğunu açıkladık- en son ödenen paradan 

kesildiğini ifade ediyor UEFA. Buna rağmen, Galatasaray’ın bütün parasına -basın 

organlarında açık olarak çıktı bu- el konulduğuna dair bir söylem geliştirildi. Bunun üzerine, 

biz web sitemizde bunun doğru olmadığına dair bir cevap yayınladık. Söz konusu basın 

organları -ki, büyük bir çoğunluğu web siteleriydi- iki dakika içerisinde bu açıklamalarını 

kaldırdılar.  

Evet, doğru. Tabii, haklısınız. Şimdi Hayri ağabey burada haklı. Farklı şekilde bir şey söylemem 

söz konusu değil. Orada son derece doğru tespit etmiş. 4 tane kulüp var. Diğer iki tanesi, 

Paris Saint-Germain ve Manchester City 60 milyon euro ceza yediler. Zenith tahmin ediyorum 

10 milyon euro bir ceza yedi. Biz 200 bin euro. 4 tane var ağabey. Zenith, Manchester United, 

Manchester City, Paris Saint-Germain ve biz. Trabzon orada yok, çünkü Şampiyonlar Ligi 

elinizdeki. Dolayısıyla, biz 4’teyiz, sonuncu da olsak, 200 bin euro da olsak. Burada 

olmamamız lazım. Size kesinlikle katılıyorum. O 4 takım içerisinde Galatasaray’ın yer 

almaması lazım. Hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz ve 

buradan, bu listeden çıkmakla yükümlüyüz. Emin olun, hiçbirimizin hoşuna gitmedi. Bir kısmı 

gerçekten elimizde olmayan sebeplerle oldu. Kur farkı zararı, birazdan detaya ineceğim, 

orada olumlu gelişmeler var. Ama günün sonunda, orada olmamamız lazım. Hiç şüphe yok.  

İMKB, şimdi ağabey, özellikle yaptığımız açıklama dikkatinizi çekmiştir. İMKB Galatasaray’ı 

uyarabilir. Günün sonunda, bazı değerleri -ki, büyük bir çoğunluğu değildir- uyarılmak üzere 

bir durumda. Ama bizim dediğimiz şu. Bizi uyarıyor iseniz, Galatasaray’dan daha kötü 

durumda olan kulüpleri neden uyarmıyorsunuz? Uyarın, bir sorun yok. Biz elimizden ne 

geldiğini, ne yapacağımızı size deklare ederiz. Bunda bir sakınca yok. Uyarın, ama 

uyarıyorsanız, bizden göreceli olarak daha iyi durumda olmayan kulüpleri de uyarın dedik. 
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Dediğimiz buydu. Yani benim hakkaniyetsiz bulduğum durum budur. Sonuçta siz bir kanun 

düzenleyici iseniz, herkese eşit davranmanız lazım. Bizim burada dikkat çekmek istediğimiz 

husus bu. İMKB bizi uyarabilir. Biz onun cevabını zaten vermekle yükümlüyüz. Ama o zaman 

kalkacak, diğer kulüpleri de uyaracak. Özellikle dikkati çekmek istediğimiz nokta o. Rahatsız 

olduğumuz nokta o. Dolayısıyla, İMKB’nin buna dikkat etmesi gerektiğini düşündüğümüz için 

bu açıklamayı yaptık.  

Sayın Ayhan Özmızrak son derece iyi bir öneri ile geldi, ki ben de biraz evvel huzurlarınızda 

bunu ifade ettim. Ne dedi? Dedi ki, bu 3 tane madde önemlidir, dolayısıyla, bunları Divanda 

bizim konuşmamız lazım. Tabii ki konuşmamız lazım. Ben de o nedenle onu önermiştim, bir 

sonraki Divanda konuşalım, sonrasında Olağanüstü Genel Kurul olsun diye. Gelecek hafta 

bunlar aranızda tabii tartışılacak, ama bu son derece iyi bir öneriydi ve olumlu baktığımız bir 

öneriydi. Zaten öyle planlamış olmamız gereken de bir öneri.  

Teker teker gidiyorum. Sayın Mehmet Helvacı, tabii ki Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, daha 

projeyi anlatmadığımız için detayı bilmeniz mümkün değil. Günün sonunda, gayrimenkullerin 

satılması söz konusu değil. Gayrimenkullerin bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketine devri 

söz konusu ve buradan halka arzla, % 49’a kadar, % 51’i her zaman Galatasaray Spor Kulübü 

uhdesinde kalmak üzere, detaylı olarak anlatacağımız şekilde bir şey söz konusu. Ama 

bilmeden yorum yapmanız da hakikaten zor. Tabii ki Divan olarak bunları tartışacağız, 

konuşacağız. Aranızda belki belli bir görüş oluşturup bunu Galatasaray yönetimine 

bildireceksiniz. Ama Galatasaray’ın en üst organı olan Genel Kurulda zaten bunlar 

detaylarıyla tekrar konuşulacak ve Galatasaray Genel Kurulu bunu takdir edecek. İsterse o 

yetkiyi Galatasaray yönetimine verir, istemezse vermez. Bundan doğalı yok. Her türlü detay 

anlatılacak. Eğer Galatasaray Genel Kurulu bunu beğenirse bu yetkiyi verir, beğenmezse 

vermez.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şunu unutmayın, Galatasaray yönetimleri Galatasaray için en doğrusunu yapmakla yükümlü. 

Bazen bunu doğru şekilde göremeyebilirler belki, ama bunun düzeltileceği yer neresi? 

Galatasaray Genel Kurulu. Galatasaray’ın Genel Kurulu o kadar detaylı bir bakış açısına sahip 

ki, projemizi beğenmezse zaten yetkiyi de vermez. Dolayısıyla, her zaman, her projede 

olduğu gibi, Genel Kurula gelecek olan 3 tane önemli konu.  

Hayrovic olayı, evet. Biz 9 Temmuzda Divanımızı yapmıştık. Zannedersem ondan bir hafta 

kadar sonra, FİFA geçici lisansı Alman kulübüne verdi. Bu bizim takip ettiğimiz bir konuydu ve 

o tarihe kadar, yani Sayın Mehmet Karlı’nın size bu açıklamayı yaptığı tarihe kadar FİFA’dan 

bize ulaşmış, lisansla ilgili herhangi bir bilgi yoktu. O da doğal olarak, o tarihte elindeki bilgiyi 

söyledi. Elindeki bilgi de, FİFA’nın o tarih itibarıyla Hayrovic’e lisans vermediği yönündeydi. 

Ondan bir hafta kadar sonra bundan haberdar olduk ve geçici lisansı verdiler.  

Şimdi, oradaki riskimiz, nedir? Vermiş olduğumuz bir bonservis bedeli var, 3.7 milyon euro. 

Asıl risk budur. Oyuncunun bizden talep etmiş olduğu, ondan sonraki yıllardaki istemiş 

olduğu ücretler zaten şu anda geçersizdir. Bir kulüpte oynamaktadır. Dolayısıyla, risk burada 

3.7 milyon euro üstündendir. Bir dava aşamasındadır. Galatasaray elindeki bütün kanıtları 

sunmuştur, yapılmış olan ödemelerle ilgili. Ve yakın zamanda FİFA’nın buna karar vermesi 
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bekleniyor. Ama burada risk nedir? Evet, 3.7 milyon euro bonservis anlamında verilen bir risk 

vardır ve bunun Galatasaray tarafından muhakkak ve muhakkak tahsil edilmesi yoluna 

gidilmeye çalışılmaktadır dava sonucuna göre.  

Arzu ederseniz sunuma geçelim. Gelir tablosu ile başlayalım. Tekrar ifade edeyim, bütün 

göreceğiniz rakamlar bağımsız denetimden geçmiş, altı aylık bazda konsolide rakamlar. Yani 

kulübün ve Sportif A.Ş. dahil, yani halka açık şirketi dahil bütün iştiraklerinin bir arada 

gözüktüğü gelir tablosu ve bilanço rakamları. Aynı dönemi, yani bir yılın evvelki dönemini 

karşılaştırmalı olarak sunduk. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde durum neymiş, şimdi neymiş 

anlamında.  

Satış gelirlerimiz aynı kalmış. Burada bir artış yaşanmamış. Haziran sonu dediğiniz zaman, 

sezonun sonu oluyor. Özellikle birazdan Mağazacılık’ta göreceğiz. Burada tabii 

şampiyonluğun direk etkisi var. Bu seneyi şampiyon olarak tamamlamamış olmak, 

Mağazacılık A.Ş. özelinde -özellikle birazdan göreceğiz- negatif bir etki yapmış. Bununla 

birlikte, beklenilen bazı sponsorlukların da alınamaması ile birlikte toplam satış gelirleri aynı 

kalmış, ilerleme olması gerekirken. Fakat satışların maliyetinde yükselme yaşamışız. Burada 

açık ifade edeyim. Satışların maliyeti dediğimiz, -birazdan kırılımları göreceğiz- çoğu sporcu 

ücretleri ve bunun büyük bir çoğunluğu da futbolcu ücretleri. Neden artmış diyeceksiniz. 

Cevabı bir tane, Ocak ayında yapılmış olan 9 oyuncu transferi. Bunlara ödenmiş olan yaklaşık 

18 milyon euro’dur, toplam euro anlamında maliyeti, bonservis olarak. Buraya yansımasıdır 

satışların maliyetinin artışı.  

Hemen aşağı geldiğimizde, dönem kârına, faaliyet kârına bakalım lütfen. Bu söylediğim 

etkilerle birlikte, 65 milyon TL’lik faaliyet zararımız 100 milyon TL’ye çıkmış durumda. 

Finansal giderleri de dikkate aldığımızda, -ki birazdan banka kredilerine gireceğiz- dönemi, 6 

aylığı 122 milyon TL zararla kapatmış durumdayız.  

Bu, biliyorsunuz, her zaman vermeyi arzu ettiğimiz bir tablo. Yanlışlarımız, eksiklerimiz, 

hatalarımız nerede diye, hep birlikte analiz edelim. Biz de buradan gerekli dersleri çıkaralım 

diye her seferinde yapıyoruz.  

Futbol faaliyeti. Göreceksiniz, burada çok net gözüküyor, futbol faaliyetlerimizden önemli bir 

zarar ettik. Sebebi de, biraz evvel ifade ettiğim üzere, satılan malın maliyeti. Yani futbol 

takımımızın yüksek bedeli. Bu konuda neler yapmayı planlıyoruz, bunu nasıl aşağıya çekmeyi 

planlıyoruz, birazdan anlatacağım. Ama ilk önce resmi şeffaf olarak, net olarak, direk olarak 

sizlerle paylaşıyorum.  

Aynı şekilde, Mağazacılık, dikkat edin lütfen, geçtiğimiz senenin aynı döneminde 43 milyon 

TL’ye yakın, 42.5 milyon TL bir gelir varmış. Bu sene 20 milyon TL’ye kadar gerilemiş. Tabii 

sportif başarı son derece kritik. Türkiye’de, şampiyonluk eşittir sportif başarı. Bunun etkisi 

var. Onunla birlikte, forma lansmanının etkisi var. Geçtiğimiz sene, Haziran ayı başında 

yapılmış. Şampiyonluğun da etkisi ile forma satışları ciddi oranda ilk ay olmuş. Bu sene forma 

lansmanı Temmuz ayına sarktığı için, oradan da bir eksiklik yaşadık.  

Evet, gelirlerimizde ilk sırayı, giderlerimizde olduğu gibi, futbol faaliyetleri çekiyor, % 57 ile. % 

40’la dernek faaliyetleri geliyor. % 9 ile Mağazacılık gelirleri devam ediyor. Toplam 
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gelirlerimizin % 28’i bilet gelirlerinden, % 18’i yayın hakkından, % 14’ü sponsorluktan, % 10’u 

isim hakkından, % 9’u da Mağazacılık satışlarından geliyor.  

Giderlere baktığımızda, % 62 ile sporcu ve teknik kadro ücret ve giderlerinin açık ara önde 

olduğunu görüyoruz. Tabii Galatasaray Spor Kulübü gibi tamamen işlevi spor olan bir yapıda 

bu doğal aslında. Günün sonunda, biz bütün spor faaliyetlerimizi sporcularımızla yapıyoruz. 

Başarılarımızı onlarla kazanıyoruz. Onların maliyetleri de genelde tüm spor kulüplerinde 

olduğu gibi, % 50, % 60 seviyelerinde oluyor ki, bizde de bu oran % 62. Yine onlarla birlikte, 

amortismanları ve itfa payı giderleri var. Giderler yükseldikçe amortisman ve itfa payları da 

yükselir doğal olarak. % 12 ile ikinci sırada. Personel giderlerimiz % 7 ile üçüncü sırada ve 

ticari mal maliyeti % 5 ile onu takip ediyor.  

Evet, burada kısaca ana farklılıklara bakalım istedik. Özellikle artışlar nerede diye bakalım. 

Tabii azalışlara da bakalım. Artışlar ağırlıklı olarak stat gelirlerinde. Burada ilk sezon, daha 

doğrusu ilk 6 ayda geçtiğimiz 6 aya göre % 32’lik bir artış var. İsim hakkı gelirlerinde % 19’luk 

bir artış var. Reklam gelirinde de % 23’lük bir artış var. Bunlar sevindirici haberler. Üzücü 

haber, biraz evvel de bahsettim, Galatasaray Store’un satışları. Burada  % 56’lık bir düşüş var. 

Sebebini biraz evvel anlattım. Diğerlerinin sebeplerine baktığımızda, 2013 Haziran ayında 

geciken bilet geliri tahsilatlarının 2014 Haziran ayında zamanında gerçekleşmesi ve 

muhasebeleşmesinden kaynaklanıyor biraz evvel bahsetmiş olduğum VIP, loca ve sezonluk 

kart gelirlerindeki artış. Reklam ve isim hakkı gelirleri. Burada, özellikle yabancı para 

cinsinden bunlar ağırlıklı olarak. Kurun Türk lirasının lehine gelişmesi, yani Türk lirasının 

değer kazanması burada bizim lehimize olan bir durum oldu. Mağaza satış gelirlerindeki 

düşüşü biraz evvel sebep olarak sizlerle paylaştım. Dediğim gibi, % 28’le en fazla gelirimiz 

statla ilgili olan gelirler.  

Arzu ederseniz, hemen bu işin bir de gider tarafına bakalım, çünkü halletmemiz gereken 

durum ağırlıkla orada. % 17’lik bir sporcu ve teknik kadro gideri yükselişi var. Tabii meblağ 

yüksek, yani 148 milyon TL’den 174 milyon TL’ye çıkıyor, sporcu ve teknik kadro giderleri. 

Ticari mal maliyeti neden düşüyor? Tek bir sebebi var. Satışlar düştüğü için, doğal olarak, 

bunların maliyeti de düşüyor. Amortisman, itfa payı giderleri sporcu ve teknik kadroya bağlı 

olmak üzere bir artış gösteriyor. Bire bir orantılı. Personel giderleri % 63 artıyor. Sayın 

Helvacı’ya da buradan cevap vermiş olayım. Aslında bizim yıllık personel giderimiz yaklaşık 60 

milyon TL civarı. Bütün iştirakleri düşündüğümüz zaman, % 25, 15 milyon TL’lik bir tasarrufa 

denk geliyor. Bunu bir an önce yapmakla yükümlüyüz. Özellikle hem parasal anlamda, hem 

de sayısal anlamda Galatasaray Spor Kulübü ve iştirakleri şu anda yüksek sayıda bir maliyete 

sebebiyet veriyor ve bunu da bir an önce devreye sokacağız. Deplasman ve kamp giderleri, o 

da ciddi artmış. % 89. Sebebi de, çok fazla şampiyonada olmuşuz. Birazdan detayını veririm. 

Gerek amatör şubelerimizde, -gerçi amatör kullanmayalım, basketbol, voleybol ağırlıklı çünkü 

bu- salon sporlarında diyelim çok fazla turnuvaya katılmışız uluslararası bazda. Aynı şekilde, 

Şampiyonlar Ligi’nin de etkisi ile deplasman ve kamp giderlerimizde de bir artış yaşanmış.  

İlkini açıkladık, ikincisinden devam edelim. Bu % 17’lik artışın sebepleri nedir dersek, bu 

önemli artışın % 62’si profesyonel futbol takımından geliyor. Ağırlıklı sebep de, biraz evvel 

bahsettim, Ocakta alınmış olan 9 tane yeni futbolcudur. Şunu da ifade edelim yeri gelmişken. 
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Galatasaray’ın A takımında şu anda 42 tane lisanslı futbolcusu var. Bu arkadaşlarımızın bir 

kısmı kiralandı. Bir kısmı ise, açıkçası, yeterince iyi bir fırsat bulunmadığı için takımda. Fakat 

takımımız 42 kişi ile devam etmez. Yani bu takımın normali, her takımda olması gerektiği gibi, 

25-26 kişidir. Bugün Premier League’in ortalamasına bakıyorum, 26 kişi. Dolayısıyla, takım 

maliyetlerini aşağıya çekebilmek için, Galatasaray’ın özellikle bu devre arasında ve sezon 

sonunda çok ciddi bir kadro mühendisliği yapması gerekiyor. Bunun planlarını da şu anda 

yapıyoruz. Kadroda düşünülmeyen arkadaşlarımızla ilgili raporlar geliyor ve yurtdışında, 

özellikle de futbola para yatırmaya devam eden -gelişmekte olan diyelim- ülkelerde, -

Ortadoğu olabilir, Uzakdoğu olabilir- buralarda temaslar hızlı bir şekilde devam ediyor. 

Galatasaray, futbol takımını olması gereken normlara düşürmekle yükümlü. Dolayısıyla, bunu 

yaptığı takdirde buradaki maliyetlerin de düştüğünü birlikte göreceğiz.  

Buyurun. Burada tahmin ediyorum iki tane -isim vermeyelim-, bir de yabancı futbolcumuz 

var. Doğru. Burada bir kısmına, daha evvel, ilk geldiklerinde verilen birtakım sözler olmuş, 

kendilerine ve menajerlerine. Yani zamanı geldiğinde, bu kontrat artışlarının yapılacağına 

dair sözler verilmiş. Bana söylenen bu. Ben de sordum bu soruyu. Bu futbolcular bazında 

haklısınız. Dediğim gibi, verilmiş sözler var ve bu söz konusu futbolcuların özellikle, 

Galatasaray’a bu önümüzdeki 5 senede çok büyük hizmetler vermesi planlandığından 

yapılmış. Mukavelede öyle bir söz yok tabii. Bunu söylediğim şekilde, size ifade ettim. Yani 

benim de sonuçta aldığım cevap budur. Size bunu söyledim. Kamp giderlerini anlattık.  

Son olarak, ürün satış gelirlerinde bir gerileme oldu ve dolayısıyla, satılan malın 

maliyetlerinde % 47’lik bir azalış gerçekleşti. Giderleri burada görüyoruz. Sporcu ve teknik 

kadronun en üstte olduğunu söyledik. Arkasından, amortisman ve itfa payı giderleri, sonra da 

personel giderleri geliyor.  

Arzu ederseniz, bilançonun direk detaylarıyla devam edelim. Banka kredileri analizi ile devam 

edelim. Kısa vadeli banka kredilerimiz 192 milyon TL, uzun vadeli banka kredilerimiz 210.9 

milyon TL. Toplamda 402.6 milyon TL’lik bir banka kredisi stoğumuz var.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Özellikle geçtiğimiz Divanda anlatmıştım. Refinansman neyi sağladı bize? Bu meblağın, yani 

402.6 milyon TL’nin tamamı gelir sözleşmeleriyle temlik edilmiş durumda. Daha evvel böyle 

bir durum azınlıktaydı. Yani neyi kastediyorum? Önümüzdeki dönemde oluşacak olan gelirler 

var, anlaşmaya bağlı, kontrata bağlı. Bunların hepsi imza altında olan sözleşmeler. Buradan 

gelecek olan gelirlerle bu banka borçları kapanacak. Yani banka borçlarının birebir karşılığı 

var. Bu olumlu tarafı. Yine güzel bir tarafı, yükselen banka borçları içerisinde TL’nin payı da 

yükseldi. Yani bu refinansman yapılmadan önce TL’nin payı % 1 iken, şu anda % 70. Bu neyi 

sağlıyor bize, birazdan göreceksiniz. Kur farkı giderlerinin, yani kur farkı zararları karşısında 

riskimizi olabildiğince elimine ediyor. Yarın, öbür gün, TL tekrar bir malî kriz neticesinde 

dolara veya euroya karşı güçsüzleşirse, bizim buradaki durumumuz sabitlenmiş olacak. Bu işe 

yaramış oldu refinansman. Kur farkı önemli. Neden? Çoğu sözleşmemiz -gelir anlamında ve 

gider anlamında- ya euro, ya dolar. Dolayısıyla, oradaki etkiler, TL’nin değer kazanması veya 

değer kaybetmesi bizi birebir etkiliyor. Geçtiğimiz yıl, hatırlayacaksınız, TL’nin ikinci yarı yılda 

değer kazanmasından dolayı, -burada da açıklamıştım, Genel Kurulda olduğu gibi- yüksek 



48 
 

montanlı bir zarar yazmıştık. Kur farkı zararı. Galatasaray’la veya herhangi bir şirketle ilgisi 

olmayan, ülkenin içinde bulunduğu, ekonominin içinde bulunduğu koşullarla değişen, 

operasyonel olmayan bir zarar. Bir anlamda fiktif bir zarar, ama sizi etkiliyor günün sonunda. 

Bu, geçtiğimiz yılda, 6 ayda 28 milyon TL idi. Hatırlayacaksınız, seneyi de yaklaşık 60 milyon 

TL bir zararla kapatmıştık kur farkı zararı olarak. Bu dönem ise, hem TL’nin değer kazanması, 

hem de özellikle Mayıstan sonra, anlattığım banka kredilerinin de artık büyük bir 

çoğunluğunun -% 70 oranında- TL’ye çevrilmesi sebebiyle, kur farkı geliri yazmış durumdayız, 

ilk 6 ayda. 6.3 milyon TL tutarında.  

Teminatlarımız ne durumda Haziran sonu itibarıyla? Burada da, yine refinansmanın etkisi ile, 

1.3 milyar TL’den, geçtiğimiz yılın aynı döneminde, 30 Haziran itibarıyla, 940 milyon TL’ye 

doğru bir düşüş var. Ve takdir edersiniz, burada önemli olan şu teminat-kredi oranı, çünkü 

kullandığımız banka kredileri karşılığında bir teminat veriyoruz. Bunun katsayısı önemli. Bu 

4.51’den, 1 sene sonra 2.32’ye gerilemiş durumda.  

Bütün bunları anlattıktan sonra, borç-alacak tablomuzda gelinen durum nedir? Onun beraber 

üstünden gidelim, arzu ederseniz. Toplam alacaklarla başlayalım. Her zaman yaptığım gibi, 

burada geçtiğimiz yılın, bir sonraki, bir evvelki dönemiyle kıyaslama yapmayı uygun gördük. 

Arada da, en son Genel Kurulda yapmış olduğumuz raporlama, 31.12.2013 rakamlarını 

bulacaksınız. Toplam alacaklarımız 31.12.2013’te 600 milyon TL’ye yakınken, 663 milyon 

TL’ye yükselmiş. Bununla birlikte, finansal borçlarımız -biraz evvel detayını anlattım- 318 

milyon TL’den 402.6 milyon TL’ye yükselmiş. Ticari borçlarımızda da yaklaşık 100 milyon 

TL’den 131 milyon TL’ye bir yükselme var. Bütün bunun matematiğini yaptığımız zaman, net 

borç-alacak farkımız 718 milyon TL, 30 Haziran 2014 itibarıyla. Evet. 717.8 tam olarak. 718 

dedim yuvarlayarak, 717.8 milyon TL. 

Şimdi bunların açıklamalarına birlikte bakalım. Özellikle gider tahakkukları kaleminde, dikkat 

ettiyseniz, alacaklar kısmında, hem de borçlar kısmında önemli artışlar var. Bu gider 

tahakkukları aynı zamanda gelir tahakkukları, parasal olmayan muhasebesel alacaklar. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hatırlayacaksınız, Sayın Işın Çelebi döneminde, bir evvelki Sayın Başkanımız Adnan Polat 

döneminde, benim de içinde olduğum bir komite vardı. Yanlış hatırlamıyorsam, Hayri ağabey, 

siz de o komitedeydiniz. Biz alacakları ve borçlarımızı parasal olan ve olmayan diye ayırmıştık, 

hatırlayacaksınız. İşte o parasal olmayan kısmı bu. Yani alacaklarımızın bir kısmı nakit, bir 

kısmı nakit değil, parasal değil. Aynı şekilde, borçlarımızın bir kısmı nakit, bir kısmı parasal 

değil. Aslında bu ayrımı iyi yapmak lazım. Bence o dönemde yapılmış doğru bir analizdi o. 

Hatırlayacaksınız, çok üstünde çalışmıştık. Sayın Murat Ece de vardı. O analize, aslında doğru, 

dönmek en doğrusu, çünkü, borç-alacak tablosu açısından da daha açıklayıcı oluyor.  

Şimdi baktığınız zaman, bir kısmı aslında muhasebesel anlamda gelir-gider tahakkuku. 

Parasal olan ve olmayan diye ayırmak -ki, o dönemde komitede onu yapmıştık- herhâlde en 

doğrusu. Fakat şu andaki tanımlamada bu parasal olmayanı kaldırdık. Niye ve neyi 

kastettiğimizi söylemek açısından, bu tahakkuklarda, hatırlayacaksınız, Sportif A.Ş. içerisinde 

bir bedelli sermaye artırımına doğru bir girişimde bulunmuştuk. Geçtiğimiz Şubat ayında, SPK 

hâlâ nedenleri bizce tam ve net olmayan bir şekilde, bu bedelli sermaye artırımını kabul 
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etmemişti. Tabii ki onların tasarrufudur. Sermaye Piyasası Kurulu ne derse tüm halka açık 

şirketler onu yapmakla yükümlüdür. Fakat hemen hatırlatayım. Bu bedelli sermaye artışını 

bundan yaklaşık 1.5 sene evvel, aynı standartlarda, aynı SPK kabul etmişti. Birebir aynı 

şekilde yapılan bir sermaye artışı, hiçbir fark yok. Bu sefer kabul edilmiyor. Dolayısıyla, bu 

başvuruyu yaparken kendi üstümüze düşen 172.6 milyon TL’lik, -o dönemde, 

hatırlayacaksınız, Sportif A.Ş.’nin % 55’i Galatasaray Spor Kulübü’ndeydi- bedelli sermaye 

artışı karşılığında, -Galatasaray’ın üstüne düşen meblağ buydu- biz bunu bir hesapta 

biriktirdik. Ve sermaye artışı sırasında, bu hesaptan diğer hesaba bir transfer yaparak, arada 

üstümüze düşen meblağı ödemeyi düşündük. Bu sermaye artışı, ilk sermaye artışı şeklinde 

gerçekleşseydi Galatasaray’ın buradan beklentisi 150 milyon TL idi.  

Hatırlayacaksınız, yönetim Temmuzda değişti. Ha, onu söylüyorsunuz. Evet, SPK da değişti, 

haklısınız. Fakat bununla birlikte, SPK dairesi içinde olan 3 tane Yönetim Kurulu üyesi aynen 

devam ettiler. Yani Yönetim Kurulunun büyük bir çoğunluğu devam etti. SPK’nın 

tasarrufudur. Tabii ki diyecek hiçbir şeyimiz yok. Sonuçta, onların bize önermiş olduğu şekli 

biz aldık ve kendimize göre revize ederek, hatırlayacağınız şekilde bu sermaye artışını 

gerçekleştirdik. 150 milyon TL beklerken, olması gereken şekilde, planladığımız şekilde, 11 

milyon TL nakit geldi. Dolayısıyla, orada 140 milyon TL’lik bir fark oluştu. Yaklaşık 70 milyon 

dolar. Göreceksiniz, borç, bir sene boyunca sermaye artırmama, Şubat 2015’e kadar sermaye 

artırmama ile ilgili bir de karar aldılar. Dolayısıyla, 70 milyon dolarlık, 140-150 milyon TL’lik 

bir nakit girdisini biz Sportif A.Ş. içerisine sokamadık. Dolayısıyla, borç-alacak farkındaki 

farklılığın en büyük sebebi de bu oldu.  

İyi tarafı ne oldu? Hisselerin yarısını iyi seviyeden, makul seviyeden geri aldık. Dolayısıyla, 

halka açıklık oranını yarı yarıya düşürdük. Uhdemizdeki hisse senetlerini % 55’ten % 69’a 

çektik. Bu da işin iyi tarafı oldu. Aynı durum konsolide borçlarda da var, çünkü bunun bir aktif 

tarafı, bir de pasif tarafı var. Borç-alacak tarafı var. Dolayısıyla, aynı operasyonu orada da 

yaptığımız için, gelir tahakkuklarında da bir artış var. Hem gelirde, hem giderde. Fakat borçlar 

tarafındaki en önemli çıkış, biraz evvel de bahsettim, 117.6 milyon TL’lik bir yükseliş. Bizim 

geçtiğimiz 30 Haziran 2013 ile 30 Haziran 2014 arasındaki finansal borçlarımızdaki artış, 

konsolide borçlardaki en önemli kalemi oluşturan durum.  

Amatör şubelere arzu ederseniz birlikte bakalım. Gelirlerden başlayalım. Kulüp merkezinde 

44.1 milyon TL bütçelemişiz, 43.2 milyon TL’lik bir gelir oluşmuş. Neden olduğunu birazdan 

sebepleriyle açıklayacağım. Basketbol şubesinde, gelir anlamında 16.5 milyon TL hedeflemişiz 

-ki, erkek, bayan, tekerlekli, onları da aşağıda göreceksiniz- 15.1 milyon TL’lik bir gelir 

oluşmuş. Voleybol şubesinde, 4.9 milyon TL’lik gelir hedeflemişiz, 3.5 milyon TL oluşmuş. Su 

sporlarında, 2.9 hedeflemişiz, 2 milyon TL oluşmuş. Diğer sportif şubelerde ise 500 bin TL 

hedeflemişiz, o da 100 bin TL altta oluşmuş. Yani toplamda 68.9 milyon TL’lik bir gelir bütçesi 

var, Genel Kurulda onaylanmış olan. Karşılığında 64.2 milyon TL’lik bir gelir var ilk 6 ayda. 4.7 

milyon TL az gelir oluşmuş ilk 6 ayda. 6 ay için öyle, evet. 6 ay için öyle. 6 ay için olan 

rakamlar. Onaylanan bütçe su sporlarında böyle.  

Giderlere bakalım. Kulüp merkezinde 20.9 gider onaylanmış, 20.4 oluşmuş. Basketbolda 31 

milyon TL gider planlanmış, onaylanmış, 38.6 milyon TL oluşmuş. Voleybol şubesinde 8.9 
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gider planlanmış, 9.7 oluşmuş. Su sporlarında gider anlamında 5 milyon TL. Ahmet ağabey, 

herhâlde sizin söylediğiniz gider kısmıydı, değil mi? Tahmin ediyorum. Gelir kısmı değil de, 

gelirler daha az bütçelenmişti. Gider kısmı daha yüksek bütçelendi. Sizin söylediğiniz bu 

tahmin ediyorum. Su sporlarında 5 milyon TL bir bütçe yapılmış, ilk 6 ay için. Aynen 

gerçekleşmiş. Diğer sportif şubelerimizde 1.2 milyon TL’lik bir bütçe onaylanmış, gider 

anlamında. 1.4 milyon TL gider oluşmuş. Yani toplamda 67 milyon gider bütçesinden 75 

milyonluk bir gider ortaya çıkmış.  

Şimdi teker teker sebeplerine bakalım. Basketbol şubesinden başlayalım. 1.2 milyon TL’lik bir 

eksiklik var gelirlerde. Yayın hakkı gelirlerinde beklenenden az bir gelir oluşmuş. Aynı şekilde, 

biten bir sponsorluk sözleşmesi var Medical Park’la, ki şu anda yenilenmeye çalışılan bir 

sözleşme. Dolayısıyla, sponsorluk gelirlerinde beklenenin altında kalınmış. Erkek basketbol 

şubesi gider tarafına baktığımızda, 5.5 milyon TL üzerinde bir harcama var. Bunun sebebi, 

sporcu ve teknik kadro ücretleri ile buna bağlı transfer komisyonları üzerinde oluşan bütçe, 

kur tahminlerinin altımızda kalması. Yani daha ziyade, yabancı oyuncularımıza verilen 

dolar/euro kontratlarının yüksek kalması. Aynı şekilde, biliyorsunuz, erkek basketbolunda 

son 8’e kalındı Euroleague’de. Burada da deplasman ve yarışma giderlerinde bir aşım söz 

konusu olmuş.  

Bayan basketbol şubesinde, bütçeye göre 100 bin TL’lik bir eksiklik var. Bunun sebebi de, 

sportif şube için bağışların gerçekleşmemesinden kaynaklanmış. Aynı şekilde, gider tarafına 

baktığımızda, 1.6 milyon TL’lik bir bütçe aşımı var. Erkek basketbol şubesindeki durumun 

birebir aynısı. Hem kur farkından kaynaklanıyor, hem de kadın basketbolcularımızın  özellikle 

gururumuzu en tavana vuracak şekilde şampiyon olmalarıyla, Avrupa’nın en üstüne 

çıkmalarıyla, bizi gururlandırmalarıyla oluşan bir tablo neticesinde yarışma ve deplasman 

giderlerinin bütçelenenden yüksek olması neticesinde oluyor.  

Tekerlekli sandalye basketbol şubemizdeki gelirlere baktığımızda, 400 bin TL’lik bir bütçe 

farkı var. Bunun sebebi de, devlet başarı ödüllerinin hâlen verilmemiş olmasından 

kaynaklanıyor. Hak etmiş oldukları, Avrupa nezdinde, dünya nezdinde şampiyonluklarla 

almaları gerekeni şu an almış değiller. Giderlerdeki 500 bin TL’lik aşımın gerekçesi ise yine 

diğer basketbol branşlarımızda olduğu gibi, sporcu kontratları kur farkı gideri.  

Diğer şubelerimize bakalım. Voleybol. Erkek voleybol şubemizde, gelirlerde 600 bin TL’lik 

gelir fazlası var. Bu sponsorluk gelirlerinden, özellikle Tacirler’den kaynaklanan bir fazlalık. 

Giderlerde ise yine 600 bin TL’lik bir harcama oluşuyor, planlananın üstünde. Bu da kadın 

basketbolundaki, erkek basketbolundaki durumla birebir aynı. Kur farkı ile ilgili olan bir artış. 

Kadın voleybolunda 2 milyon TL’lik bir eksiklik var gelirlerde. Bunun sebebi de, Daikin 

anlaşmasının o tarih itibarıyla, yani Haziran itibarıyla gerçekleşmemesi. Sonrasında, yanlış 

hatırlamıyorsam Ağustos ayı içerisinde bunun gerçekleştiğini de ifade edelim. Kadın voleybol 

giderlerinde 200 bin TL’lik bir bütçe aşımı var. Bu da, yine diğerlerinde olduğu gibi, kur 

farkından kaynaklanmakta.  

Yüzme şubesinde 600 bin TL’lik bir gelir açığımız var, bütçede öngörülene göre. Burada 

Mağazacılık A.Ş.’den bir anlaşma yapılıyor, biliyorsunuz, bütün sportif şubelerimizle ilgili. Bu 
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yenilenmediği için olan bir açıklık. Bu yenilendi. Aynı zamanda, şubeye sponsor arayışlarının o 

tarih itibarıyla tamamlanmış olmamasının getirdiği bir durum.  

Kürek şubemizde, alternatif gelir yaratacak sponsorluk sözleşmesinin henüz 

yapılamamasından ve Mağazacılık A.Ş. ile yapılan reklam sözleşmesinin yeni sezonda devam 

etmemesinden dolayı bir eksiklik oluştu.  

Su topu şubemizde, Haziran sonu itibarıyla 300 bin TL’lik gider bütçe açığımız var. Bu da 

Şampiyonlar Ligi’nde oynamamız sebebiyle artan deplasman ve yarışma giderleriyle, sporcu 

ve teknik adam ücretlerinden kaynaklanan bir bütçe aşımıdır.  

Arzu ederseniz, bu grafiğe bir bakalım. Gelirlerimizde -21 milyon TL’dir ilk 6 ayda- en büyük 

kalem erkek basketbolunda, % 44 ile. Bunu % 24 ile bayan basketbol izliyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Giderlerimizde de çok fazla değişen bir tablo yok. Yine ağırlıklı bir numaralı gider erkek 

basketbolunda ve bayan basketbolu onu takip ediyor.  

Son olarak, şunu sizle paylaşmak istiyorum. Net borç-alacak farkımızı ilk 6 ayda, yani 30 

Haziran 2014 itibarıyla 717.8 milyon TL olarak açıkladık. Biraz evvel de anlattım. Özellikle 

refinansmandan sonra en büyük değişiklik, evet, banka kredilerimiz arttı. 402.6 milyon TL’ye 

ulaştı. Bununla birlikte, bunların tamamı henüz faturalandırılmamış ama gelecekte olan, 

geleceğini bildiğimiz, yani sözleşmesi yapılmış, imzalanmış karşılıklı sözleşmelere 

dayandırılıyor. Dolayısıyla, 402.6 milyon TL’nin karşılığı birebir var. Neyi ifade ediyorum? 

Bugün bir sponsorluk sözleşmesinden alınacak bir meblağ, önümüzdeki 6 ayda direk ilgili 

bankaya gidecek, Galatasaray’ın hesaplarına dahi girmeden. Denizbank’la böyle bir anlaşma 

yaptık, biliyorsunuz, refinansman anlaşmasını. 

Hayri ağabeyin bu anlamda ikinci bir sorusu vardı. Hayri ağabey, refinansmandan sonra diğer 

bankalarda da çalışmaya başladık. Aslına bakarsanız, şöyle oldu. Özellikle harcamalarımızla 

ilgili birtakım kredilerin artması gerekiyordu, orada anlattığım üzere. Neden olduğunu açık 

ifade edeyim. O 70 milyon dolarlık, 140 milyon TL’lik sermaye artışı beklentimiz olmayınca, -

kontratlarımız var ödememiz gereken- o anlamda da banka kredilerimizi, ticari borçlarımızı 

ödemek anlamında artırdık. Fakat bunu yaparken ne yaptık? Hiçbir şekilde, uzun vade yaptık 

bir kere. Gördüğünüz uzun vade eskiden çok daha düşükken, vadeler ciddi anlamda yükseldi. 

3 sene, 4 sene, 5 seneye yaydık. Bir de birebir kontratlara linkledik onu. Yani bankaya dedik 

ki, bizden ekstra başka bir teminat isteme, gelecek olan gelir ne ise o senin kasana girecek. 

Dolayısıyla, garanti ettik. Kaç banka ilave oldu? Yanlış hatırlamıyorsam, 3 banka daha ilave 

oldu. Ama çok düşük meblağlarla, işte biri 3 milyonla, biri 4 milyonla. Artık yürümemesi 

lazım. Tam tersi, aşağı gelmesi lazım. Yürürse, kırmızı nokta gelir. Yani yürüyecek yerde değil 

artık banka kredileri. Çok açık. Dolayısıyla, bunları dikkate aldığımızda, nakte dönüşebilen 

stokları da nakit olarak görüyoruz.  

Şunu da ifade edeyim. Mağazacılık A.Ş.’de bir stok sayımı yapıldı, a’dan z’ye belki olmadığı 

kadar detayda. Bu gerçekten paraya çevrilebilir bir stoktur şu anda, burada yazan 31.4 

milyon TL. Bunları çıkardığım zaman, kulübün konsolide ödeme riski 284 milyon TL’dir. Bu da 

bilmemiz gereken bir rakam. Aslında en yakından takip etmemiz gereken rakam, günümüzün 

koşullarında bu. Ödeme riskimiz bu meblağda.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sabrınız için teşekkür ediyorum. 4 saat 15 dakika sürdü toplantımız. Hayırlı olsun. Haftaya 

Çarşamba saat 17.00’de, Arena’da toplantı salonunda görüşmek üzere.  
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