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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar, 

Mart 2012 Divan Kurulu olağan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce, 

cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve 

arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat eden 2525 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Ekrem Güvenç, 3361 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Necdet Çobanlı, 4625 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Er Yurdakul, 5406 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Hamdi Bozbağ, 

7064 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Erdil Akay, 8877 sicil numaralı kulüp üyemiz Fethi 

Ağaoğlu ve aramızdan aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna 

davet ediyorum.  

(Saygı duruşu yapıldı.)  

Buyurunuz. Bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklara ait, 31 Aralık 2011 tarihi 

itibarıyla düzenlenmiş malî, idarî, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması ve 

görüşülmesi, 

4. Güncel olaylar ve dilekler.  

Not 1: Toplantı sonunda, Divan İç Tüzüğü’nün 4. maddesi uyarınca, 11 Nisan 2012 Çarşamba 

günü yapılacak Divan Kurulu Başkanlık Seçiminde başkanlığa aday olanların oy 

pusulalarındaki renkleri mevcut en kıdemli üye huzurunda ad çekme suretiyle belirlenecektir.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle 

kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı ya sessiz konuma alınız ya da kapatınız. Efendim, gündemimize 

geçmeden önce, size iletmek istediğim birkaç notum var. Sırasıyla arz ediyorum.  

Kulüp Başkanı Sayın Ünal Aysal kulübümüzle ilgili önemli bir toplantı için yurt dışına gitmiştir. 

Beni telefonla arayarak size mazeretini iletmemi istedi. Ayrıca, Divan Kurulu üyelerine 

saygılar sunduğunu ifade etti. Bilvesile bilginize sunarım efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tüzüğümüzün 23. maddesi gereğince, yıl içinde yapılacak Genel Kurul ve seçimlere 

katılabilmek için tespit edilen son para yatırma tarihi 29 Şubat 2012 Çarşamba günü mesai 

bitimine kadardı. Toplam 6.720 üyemiz aidatlarını yatırdı. Bu üyelerimizden 54’ü kulüp 

bünyesinde görevli oldukları için, yine tüzüğümüzün 122. maddesi uyarınca, üyelikten doğan 

haklarını kullanamayacaklardır. Yani seçimlerde oy veremeyeceklerdir, genel kurullarda oy 

veremeyeceklerdir. Bu 54 kişiyi düştükten sonra, 6.666 üyemiz aidatını yatırmış oluyor. Bu 

üyelerin takriben 4 bini aidatlarını verdikleri otomatik ödeme talimatıyla, kredi kartlarıyla 

ödemişlerdir. 6.666 rakamı önemlidir. Bu yıl içinde yapılması planlanan Tüzük Tadil 

Kongresinin açılabilmesi için asgari 666 üyenin katılması gerekecektir. Alınacak kararlar da 

2/3 çoğunlukla, yani 439 üyenin katılımı ve onayıyla alınabilecektir. Bilvesile hepinize 

hatırlatıyorum efendim.  

Diğer bir not. Divanın çalışma usul ve şekliyle ilgili düzenlenen ankete 465 üyemiz katılmıştır. 

Gelen bilgiler değerlendirilerek sonuçlar size takdim edilecek ve görüşmeye açılacaktır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Mart ayı Divan Kurulu toplantıları önemlidir ve genellikle yoğun katılımla gerçekleşmektedir. 

2011 yılı yönetim çalışmalarına ait idarî, malî, sportif rapor, tüzüğün 87/11’e 2 ve 142. 

maddesi uyarınca, Genel Kurul birinci toplantısından 2 hafta önce, yani 10 Mart 2012 

tarihinde hazır edilmiş, kulübün internet sitesinde yayınlanmış ve basılı evrak olarak üyelerin 

kullanımına sunulmuştur. Bu şekilde temin edebiliyorsunuz. Bu raporla ilgili bilgiler bugünkü 

görüşmelerde ele alınacaktır. Ayrıca, raporu detaylı incelemek isteyen üyelerimiz raporu 

divan sekreteryasından temin edebilirler.  
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Bu yılki toplantılarımızda, çeşitli ara raporları ele aldık ve görüştük. Ancak bu raporlardaki 

değerlerin bazıları tahminî, bazıları da beklenti rakamları idi. Bugün görüşeceğimiz rakamlar 

yıl sonu itibarıyla kesinleşmiş, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide rakamlardır. Yani 

somut, eski tabirle mücerret değerlerdir. Genel Kurul öncesi bu bilgilere erişmemiz Genel 

Kurula daha bilgili ve birikimli katılmamızı sağlayacağı için önemlidir. Bu vesile ile, 31 Mart 

2012 Cumartesi günü yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurula katılmanızı hem hatırlatır, 

hem de önemle rica ederim. Kulübümüzün en üst organı, sahibi olan Genel Kurulumuzun 

bilgili, birikimli ve katılımcı üyelerin mevcudiyeti ile esas görevini ifa edebildiğini hepimiz 

biliriz. Bu önemli üyelik görevini dikkate almanızı rica ediyorum.  

Mutlu ve önemli bir not. 10 Mart 2012 Pazar günü Antakya’da yapılan Spor Toto Türkiye 

Kupası’nı kazanan bayan basketbol takımımızın değerli sporcularını, antrenörlerini ve 

yöneticilerini canıgönülden kutlar, başarılarının devamını dilerim.  

Son olarak, tüm doktor üyelerimizin 14 Mart Tıp Bayramını da tebrik ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Notlarım bu kadar. Şimdi gündeme geçiyorum. Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait 

toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen ayki toplantımızın tutanakları 36 

sayfa olarak düzenlendi ve sizlere sunuldu. Takdim edilen toplantı tutanaklarını bu şekliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir efendim. Teşekkür ederim. 

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurun efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Gögen Altınbaşak  

 

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinden bildirilmiştir.  

 

Tüzüğümüzün 26. maddesi ve Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2012 tarih ve 9 sayılı kararı 

gereğince, kulübümüzün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 24 Mart 

2012 Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda, 

yeterli çoğunluk olmadığı takdirde, ikinci toplantı 31 Mart 2012 Cumartesi günü aynı yer ve 

saatte yapılacaktır.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu  

Gündem  

1. Açılış, 

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması, 
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3. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesi,  

4. Sunuş konuşması, 

5. Faaliyet raporunun sunulması, 

6. Denetim Kurulu raporunun okunması, 

7. Raporlar hakkında görüşmeler,  

8. Yönetim Kurulunun malî ve yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara 

bağlanması, 

9. Denetleme Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması, 

10. Tenis ve satranç şubelerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 

konusunun görüşülüp karara bağlanması, 

11. Kulübümüzün maliki olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 

385 parselde kayıtlı 2.127,32 m² yüzölçümlü taşınmazın, söz konusu arazi ile sınırlı olması 

kaydıyla, toprak dokusu, zemin etütleri, plan çalışmaları gibi her türlü teknik ve mimari proje, 

plan çalışmalarını yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması 

ve benzeri her türlü idarî, hukukî, mimarî işlemleri yapmak; bahis konusu gayrimenkulün 

üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, satış, trampa, 

takas, ipotek, rehin, inşaat, kat karşılığı inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya 

arazinin tasarrufundan kaynaklanacak her türlü hakkı vs. her türlü hukukî işlem dahil en geniş 

şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlere 

ayni sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin hisseleri üzerinde her türlü hukukî tasarrufta 

bulunmak, üçüncü kişilere kiraya vermek, yapılacak olan inşaatlar karşılığı oluşacak yeni 

gayrimenkullerden payımıza düşecek, bağımsız bölümler üzerinde de burada sayılan yetkileri 

kullanmak, tahsis etmek, bu taşınmazla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz 

üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi hususunda, tüzüğümüzün 24. 

maddesinin 10. fıkrası uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülüp 

karara bağlanması,  

12. Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanması,  

13. 2012 yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,  

14. Dilekler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Gördüğünüz gibi, çok mufassal bir programı olan Olağan Genel Kurula gideceğiz. 31 Mart 

tarihini onun için lütfen boş bırakınız. Kulübümüzün yılda bir defa yapılan bu toplantısı 

hepimiz için önemlidir. Buyurun efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Divan Kurulu Başkanlığına,  

Sayın Volkan Karsan, Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2012 tarih ve 9 sayılı toplantısında 

almış olduğu karar ile Galatasaray Spor Kulübü Kulüp Divanı üyesi olma hakkını kazanmış 

bulunmaktadır. 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret 

Salonu’nda, Divanımızın aylık olağan toplantısında yapacağımız merasimde Divan Beratı 

takdim edilecektir. Divan üyeliğinizi candan kutlar, bu vesileyle iyi ve sağlıklı günler dileriz. 

Saygılarımla.  

Ünal Aysal  

Başkan 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Volkan Karsan, tüzüğümüzün verdiği yetkiyle Divan üyeliğine seçilmiş bir 

arkadaşımızdır. Kendisi Galatasaraylılar Derneği’nde başkanlık yapmıştır. Volkan Bey, 

buyurunuz. Size beratınızı ben takdim edeyim.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Gündemimizin 3. maddesine geçiyorum, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve 

bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş malî, idarî, sportif raporun 

Yönetim Kurulu tarafından sunulması ve görüşülmesi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu sunuma ilaveten, Denetim Kurulu, tüzüğümüzün 96/8. maddesi gereği, Yönetim 

Kurulunun yaptığı sunumu teşkil eden raporları inceleyerek, Genel Kurul adına yaptığı bu 

denetim çalışmasının neticelerini de Divan Kuruluna sunacaktır. Bu aslında tüzüğümüzün 

değişmesi esnasında tüzüğe dahil edilen önemli bir maddedir. Daha önce böyle bir şey yoktu. 

Beraimalumat size arz ediyorum.  
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Madde 96/8: Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonu itibarıyla Yönetim Kurulunca Divan 

Kuruluna sunulmak üzere düzenlenecek olan kulüp ve bağlı ortaklıkların konsolide hesap 

vaziyeti ve yönetsel ve sportif faaliyet raporlarını, özel denetim şirketinin dönem raporlarını 

inceleyerek yazılı görüşlerini en geç izleyen 2 ay içinde yapılacak Divan Kuruluna sunmak ve 

toplantıya katılarak olası soruları yanıtlamak. Bu Denetim Kuruluna verilmiş olan özel bir 

görev.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu iki madde, yani 87/14 ve 96/8 kulübümüzün malî tablolarında gerekli şeffaflığın, hesap 

verilebilirliğin temini için düzenlenmiş çok önemli iki maddedir. Geçmiş 10 yıl içinde maalesef 

şirketlerle ilgili bilgi ve malî tablolar Divan Kuruluna verilmediği için, 3 aylık raporlarda, 

toplam malî işlemlerin % 20’si olan kulüp bilgileriyle yetinilmiştir. 83. Yönetim Kurulu ve 

Değerli Başkan Adnan Polat bu uygulamayı 1.5 sene önce başlatmıştır. Onun için, kendisine 

ben şahsen teşekkür borçluyum. Bu şekilde, kulübümüzün şeffaflığı ciddi bir şekilde artmıştır. 

Yeni tüzük devreye girdikten sonra, kulübümüzün malî tabloları, diğer kulüplere örnek olacak 

şekilde, konsolide olarak düzenlenmekte ve dünyanın en tanınmış 4 denetim firmasından 

birisi olan KPMG şirketi tarafından denetlenerek raporlanmaktadır.  

Şimdi sunulacak olan bu bilgiler 31 Mart 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurula 

sunulacak bilgilerdir. Dikkatinize sunuyorum efendim. Efendim, sunumu yapmak üzere Sayın 

Başkan Yardımcısı Refik Arkan, buyurunuz efendim.  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Refik Arkan 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere, Başkanım ve Yönetim Kurulumuz 

adına, önce 2011 yılı malî, daha sonra yönetsel ve sportif raporlarını takdim edeceğim. Malî 

raporla başlıyoruz.  

2011 yılında, merkez, tesisler ve spor şubeleri giderleri bütçelenenden yaklaşık 4.3 milyon TL 

fazla. Finans giderleri bütçelenenden 18.9 milyon TL fazla. Diğer giderler bütçelenenden 3.8 

milyon lira fazla. Gelirlerimiz bütçelenenden 93.3 milyon lira fazla gerçekleşmiştir. 

Kulübümüz ve şirketlerimizin konsolide malî verileri özet olarak şöyledir.  

Vadesi gelmiş, ödenmemiş borcumuz 18 Mayıs 2011 tarihinde 56.2 iken, bugün 31.3.  

Toplam borç-alacak farkı, muaccel borç dahil, 18 Mayısta 315 milyon lira iken bugün 251 

milyon lira.  
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Tahakkuk faizleriyle birlikte, kredi borcumuz 18 Mayısta 149 milyon lira iken bugün 110 

milyon lira. Dolar, pardon dolar.  

Krediler karşılığında verilen toplam teminatlar da 850 milyon dolar iken bugün 531 milyon 

dolara inmiştir.  

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, konsolide borç/alacak tablosuna göre, muaccel yani vadesi 

geçmiş ödenmemiş borcumuz 31.3 milyon dolar, kısa vadeli net borcumuz 95.8 milyon dolar, 

uzun vadeli net borcumuz 124.8 milyon dolar olmak üzere toplam 251 milyon dolara ulaşmış 

bulunmaktadır. Bu rakam 18 Mayıs 2011 tarihinde 315 milyon Amerikan doları idi. 

Teminatlar: Tablodan da görüleceği üzere, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, geçerli teminat 

toplamımız 850 milyon Amerikan dolarından 531 milyon Amerikan dolarına inmiş 

bulunmaktadır.  

Sportif A.Ş. hisseleri: 18 Mayıs 2011 tarihinden itibaren, 26 Ağustos 2011 tarihine kadar 

kısıtlı kaynaklarla günlük malî durumumuzu idame edebildik. Bu zorlu sürecin üzerine bir de 

sektörümüzü direk olarak ilgilendiren şike soruşturması döneme girdi. 26 Ağustos 2011 

tarihinde % 16.61 oranında halka açık olan bağlı ortaklığımız Sportif A.Ş.’nin bir kısım 

hisselerini satarak hem nakit girişi, hem de menkul kıymet satış kârı elde etmeyi tek çıkış yolu 

olarak benimsedik. Bu tarihte şirketimizin hisse değeri 244 ile 255 TL aralığındaydı. Grafikten 

de görüleceği üzere, Türkiye’de futbol sektöründe halka açık diğer benzer şirketlerin hisse 

hareketleri de hemen hemen aynı yönde seyretmiştir. 12 Aralık 2011 tarihine kadar geçen 

sürede, toplam 790.456 adet olmak üzere % 28.35 oranında hisse satılması sonucu 

şirketimizin halka açıklık oranı % 44.96 ya kadar çıkmış, karşılığında 165.4 milyon lira nakit 

girişi sağlanmış ve 123.5 milyon lira menkul kıymet satış kârı elde edilmiştir. Elde edilen nakit 

girişi ile 40 milyon dolar tutarında kredi borcu geri ödenmiş, muaccel borçlarımız 25 milyon 

dolar azalmış, konsolide borç toplamımız ise 63.3 milyon dolar azalmıştır. Bu arada, en 

ekonomik seviyede ancak başarıya odaklı yeni bir futbol takımı kurulmuştur. Ayrıca, 

kulübümüz yapılan hisse satışlarından Sportif A.Ş.’ye olan 24.5 milyon dolar tutarındaki 

borcunu kapatarak 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 30.5 milyon dolar alacaklı duruma 

geçmiştir.  

Sportif A.Ş. sermayesi: İleriye dönük olarak söz konusu malî dengesizliğin giderilmesi ve öz 

kaynak yapısının sağlıklı bir seviyeye taşınması amacıyla, kulübümüz bağlı ortaklığı, Sportif 

A.Ş.’nin sermaye yapısının düzeltilmesi amacıyla ilgili çok kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. 

Futbol: Denetlenmiş tablodan da görüleceği üzere, toplam futbol faaliyeti geliri 132 milyon 
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TL, giderleri yaklaşık 150 milyon TL ve dönem kârı 1.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yine 

denetlenmiş tablodan görüleceği üzere, 1 Ocak - 31 Aralık 2011 döneminde net transfer geliri 

17.7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Gelirler ve giderler: Grafikte 2002-2011 dönemi gelir ve gider kıyaslamalı grafiğini 

görmektesiniz. 2011 yılında bütçemize kıyasla, gelirlerimiz % 88.19 oranında fazla, 

giderlerimiz ise, % 25.96 oranında fazla gerçekleşmiştir.  

Kulüp merkezi: 1.1.2011 - 31.12.2011 döneminde, 78.5 milyon TL olarak bütçelenen gelirler 

47.5 milyon TL olarak gerçekleşerek 31 milyon TL gelir eksiği oluşmuş, 33.5 milyon TL olarak 

bütçelenen giderler ise 36.3 milyon TL olarak gerçekleşerek, 2.8 milyon TL gider fazlası 

oluşmuştur.  

Basketbol ve voleybol: Grafikte, 2002-2011 dönemi basketbol ve voleybol gelirleri ve 

giderleri kıyaslamalı grafiğini görmektesiniz.  

Basketbol erkek 10.6 milyon TL, basketbol bayan 4.4 milyon TL olmak üzere 15 milyon TL 

olarak bütçelenen gelir 18.9 milyon TL olarak gerçekleşerek, 3.9 milyon TL gelir fazlası 

oluşturmuştur. 30 Mayıs 2010 tarihinde Medical Park ile imzalanan sponsorluk sözleşmesi 13 

Ekim 2011 tarihinde yenilenerek 1 Haziran 2014 tarihine kadar uzatılmış ve basketbol şubesi 

gelirlerinde önemli bir artışa sebep olunmuştur.  

Basketbol erkek 20 milyon TL, basketbol bayan 10 milyon TL olmak üzere toplam 30 milyon 

lira olarak bütçelenen gider toplam 32.8 milyon TL olarak gerçekleşerek 2.8 milyon TL 

tutarında gider fazlası oluşmuştur.  

Voleybol erkek 2.7 milyon TL, voleybol bayan 4.4 milyon TL olmak üzere toplam 7.1 milyon 

TL olarak bütçelenen gelir toplam 5.1 milyon olarak gerçekleşerek 2 milyon lira gelir noksanı 

oluşmuştur. 18 Ekim 2011 yılında Yurtiçi Kargo ile yapılan sponsorluk sözleşmesi neticesinde 

erkek voleybol takımımızın 2011-2012 sezonluk geliri 3 milyon lira artmıştır.  

Voleybol erkek 7.9 milyon lira, voleybol bayan 6 milyon lira olmak üzere toplam 13.9 milyon 

lira olarak bütçelenen gider toplam 11.4 milyon lira olarak gerçekleşerek 2.5 milyon lira 

tutarında gider noksanı oluşmuştur.  

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Tekerlekli sandalye basketbol şubesinin 1.1 milyon lira olarak 

bütçelenen geliri 637 bin lira olarak gerçekleşmiştir. 500 bin lira gelir eksikliği meydana 

gelmiş, 2 milyon lira olarak bütçelenen gideri 2.4 milyon lira olarak gerçekleşerek 400 bin lira 

gider fazlası verilmiştir.  
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Amatör şubeler: Tabloda amatör şubelerimizin toplam bütçe ve gerçekleşen hesaplarını 

görmektesiniz. Sonuç itibarıyla, gelirlerimiz 1 milyon, giderlerimiz 6.3 milyon, gerçekleşen net 

5.3 milyon fark vardır.  

Krediler: Grafikte 2002-2011 dönemi kredi bakiyelerinin kıyaslamalı grafiğini görmektesiniz. 

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla banka nakdî kredileri stoğu, ana para 53.1 milyon, yani 28.1 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla banka nakdî kredileri 

stoğu, ana para 62.3 milyon TL, yani 40.3 milyon dolar. Geçtiğimiz yıllara oranla, kredi 

stoğumuz önemli ölçüde azalmıştır. 2011 yılı içinde 12.2 milyon dolar tutarında ana para geri 

ödemesi ve 1.1 milyon dolar tutarında faiz ödemesi yapılmıştır.  

Finansman giderleri: 2011 yılında net 6 milyon lira olarak bütçelenen kur farkı gideri net 25.4 

milyon olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2010’da gerçekleşen Amerikan doları kuru 1.5460 ve 

31.12.2011’da gerçekleşen Amerikan doları kuru 1.8889 olmuştur. 7.5 milyon lira olarak 

bütçelenen ve 7 milyon lira olarak gerçekleşen net faiz giderlerinin 1.6 milyon lirası Sportif 

A.Ş.’ye olan cari hesap borçlarımıza tahakkuk eden faizlerden kaynaklanmıştır. 1 milyon TL 

olarak bütçelenen ve yaklaşık 1 milyon lira olarak gerçekleşen banka komisyonları ise başlıca 

bankacılık ve kredi işlemlerinden oluşmaktadır.  

Galatasaray Markaları 

Galatasaray Bonus: Denizbank, Garanti Bankası ve Vakıfbank taraftar kredi kartları 2009 

Kasımında kullanılmaya başlanmıştır. Kart sayısı 145 bin adede ulaşmıştır. Aktif kart sayısı 

100 bin adettir. Toplam gelir 9.7 milyon, toplam ciro 687 milyar lira olmuştur.  

Galatasaray Mobile: Toplam abone sayısı 422.968. Şubat 2012 itibarıyla, aktif abone sayısı 

200 bin adede ulaşmıştır. Bugüne kadar aldığımız toplam gelir 4 milyon 901 bin liradır. Son 3 

ayda aldığımız gelir 597 bin liradır (Ekim 2011 - Aralık 2011 dönemi). 

Bilyoner: Garantili gelirimiz 115 bin TL artı KDV’dir. Bu, aylıktır.  

Galatasaray net: Toplam abone sayısı 64.813’tür. Bugüne kadar alınan toplam gelir 147 bin 

lira + KDV’dir. Bu rakam Ocak sonu itibarıyladır.  

Galatasaray Sigorta: Yapılan sözleşmemiz 31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir. Net prim 2 

milyon 405 bin liradır. Poliçe sayısı 35.991’e ulaşmıştır. 1 yıllık Galatasaray Sigorta sözleşmesi 

taahhüt tutarı 1.050.000 Amerikan dolarıdır.  

Galatasaray Sosyal Medyası: 992 bin adet twitter takipçisi, 6.6 milyon adet facebook 

takipçisi bulunmaktadır. Galatasaray dünyada, facebook’ta takip edilen 6 kulüpten bir 

tanesidir.  
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Yönetsel Rapor  

Önce hukuk raporu ile başlayacağım.  

Mevcut davalarımız gayrimenkul davaları, isim hakkı davaları, muhtelif davalar, tüzük, Genel 

Kurul iptal davaları, 27 Mart 2011 tarihli Genel Kurul iptal davaları olmak üzere şu anda 

devam eden toplam 78 adet dava dosyamız bulunmaktadır.  

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena 

Stuttgart Stadı mimarları olan ISP grubu tarafından projelendirilen 52.650 kapasiteli, içinde 

157 loca, restoranlar, çeşitli kabul ve konferans salonları, dükkânlar ve 3200 araçlık VIP 

otopark bulunan çok amaçlı stadımız 15 Ocak 2011’de hizmete girmiştir. Mecidiyeköy ve 

Hasnun Galip’teki kulüp binalarındaki ofislerimizin Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom 

Arena’ya taşınması neticesinde görülen ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar devam 

etmektedir.  

Stadımızda maç çıkışlarını daha rahat ettirecek yan yol bağlantısı, tretuar ve merdivenlerin 

yapımı bitirilmiştir.  

Batı kanadında, merdiven altında Galatasaray Müzesi avan projeleri tamamlanmış, uygulama 

projelerine geçilebilecek bir duruma gelinmiştir.  

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, emniyet ve Galatasaray Stad 

İşletmesi istekleri doğrultusunda, gerekli tedbir ve iyileştirmeler devam etmektedir. 

Gerçekleştirilenler arasında, stat içinde ve dışında çeşitli bölümler, ek ofisler, kontrol odası, 

Galatasaray TV ofis ve stüdyoları bulunmaktadır.  

2012 yılında yapılacak kesin kabul hazırlıkları devam etmektedir. Kesin kabul sonrası, ileriye 

dönük projelerimizin arasında 29 ek loca, Aslanlı Yol’da restoran ve konser düzeni, Medical 

Park Spor Kliniği, izin alınabilirse 1.500 kişilik bir kongre salonu ve 10 bin kişi kapasiteli 

basketbol arena projeleri hayata geçirilecektir.  

Burada kısa bir bilgi vermek istiyorum. Basketbol salonu ile ilgili müracaatımızı yaptık. 

Pazartesi günü bununla ilgili tekrar Ankara’da bir görüşme yapacağız. Yer tahsisi bakımından, 

stadın Cendere yolu tarafına bakan yamacında bulunan bir arazidir.  

Galatasaray Store inşaatı bitirilmiş, 7 Şubat 2012 tarihi itibarıyla taraftarlarımızın kullanımına 

açılmıştır.  

Galatasaray Adası 

Kulübümüz ile Mels Turizm arasında 18 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen ve 2 yıl uzatma 

opsiyonlu olmak üzere Kasım 2008 tarihinde sona eren işletme sözleşmesi 22 Nisan 2009 
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imza tarihli sözleşme ile 30 Kasım 2011 tarihine kadar uzatılmıştır. 2010 yılı Genel Kurulunda 

yapılan itiraz üzerine, Mels Turizm’e Ada’nın boşaltılması kararı iletilmiştir. Ancak alınan 

olumsuz cevap üzerine mahkemeye müracaat edilmiş, tahliye davası devam etmektedir. 

Kalamış Tesisleri 

Kapalı yüzme havuzu inşaatı başlamadan elektrik, su, doğalgaz ve telefon hatları güzergâhları 

değiştirilmiş, yelken şubesi, işletme ve tesis olarak sayaçları ayrılmıştır. Mevcut kapalı yüzme 

havuzu çevresindeki müştemilat binaları yıkılmış, yerine 33x25 metre ebadında kapalı su 

topu havuzu ve sosyal binanın kaba inşaatı bitirilmiş, havuz bölümünde çelik çatı imalatı 

bitirilmiş, kumlama ve boyama işlemleri hazırlıkları devam etmektedir.  

Florya Metin Oktay Tesisleri 

Ali Sami Yen Stadı’ndan sökülen eski açık tribünün üst kapaması Florya’da üst sahaya 500 

kişinin izleyebileceği bir çelik konstrüksiyon tribün ve üst kapaması olarak inşa edilmiştir. 

Ayrıca, bu tribün karşısında iki katlı yeni çelik konstrüksiyon localar yapılmıştır. Antrenman 

sahaları FIFA ve UEFA onaylı sistem olarak yenilenmiştir. 1.500 seyirci kapasiteli voleybol 

salonu projesinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden onayı alınmış olmasına rağmen, 

yönetimimiz Pamukspor Tesisleri’nin kullanılmasını sağlayınca Florya Voleybol salonu 

uygulaması şimdilik askıya alınmıştır. Futbol Akademisi binası, tamamen yenilenmiştir. 

Mecidiyeköy Arsası 

Arsamız üzerinde inşa edilecek yapı için imar durumuna uygun olarak kapalı otopark, mağaza 

ve ofislerden oluşan proje hazırdır. Proje Şişli Belediyesi’nden geçmiş ve yapı ruhsatı 

alınmıştır. Arsa üzerinde bulunan çadırın kaldırılarak arsanın inşaata hazırlanması için 

çalışmalar sürdürülmektedir.  

Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri 

 49 yıl (18 Şubat 2002 - 18 Şubat 2051 dönemi) için intifa hakkı tesisi öncesi ön izni alınmıştır.  

Küçükçekmece Kürek Tesisleri 

Arazinin bütünü için Galatasaray proje bürosunda iki ayrı alternatif proje gerçekleştirilmiştir. 

Bunlardan biri tamamen yeni yapılanmayı öngörmekte, diğeri ise mevcut yapıların onarımı 

şeklindedir. Uygulama için henüz bir adım atılmamıştır.  

Riva Arazisi  

Yaklaşık 22.500 m² yola, 68.057 m² park için belediyeye terk edilmiştir. Şubat 2010’da 844 

ünite için yapı ruhsatları alınmıştır. 844 bağımsız bölüm olarak alınan ruhsat sonrası çeşitli 

tiplerdeki konutların hafriyat ve kaba inşaatlarına başlanmıştır. Taşeron firma yaklaşık 900 
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metre stabilize yol yapmış, 210 metre derinlikte sondaj neticesinde su bulunmuş, dalgıç 

motor ve su depoları ile şantiye su ihtiyacı giderilmiş, 1.200 metre kablolama yapılarak, 25 

direk dikilerek şantiye elektriği sağlanmıştır. hâlen orada 4 tip binanın kaba inşaatı yapılmış 

durumdadır.  

Burhan Felek, Ergun Gürsoy Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 

Kulübümüzün su sporları şubesinden yüzme ve sutopu branşlarına tahsis edilen ve sonradan 

üzeri kapatılarak kapalı havuz konumuna getirilen tesisimiz Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün isteği üzerine, muhtelif onarımlar ile mekânik akşamların, ıslak hacimlerin, 

havuz filtre sistemlerinin bakım ve onarımları devam etmektedir.  

Hasnun Galip Kulüp Merkezi 

Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı, Galatasaray Sporcular Derneği 

ve voleybol şubesi üst kattaki spor salonlu binada çalışmalarını sürdürmektedir.  

Pamukspor Tesisleri 

Voleybol şubemiz için anlaşma sağlanan Pamukspor Tesisleri’mizdeki restorasyon işleri 

tamamlanmış ve tesisimiz hizmete girmiştir.  

Personel durumu 

 Tablodan da görüleceği üzere, 275 adet idarî, 245 adet sportif kadromuz ve lisanslı 1.234 

sporcumuz mevcuttur.  

Sportif Rapor  

Müsaadenizle, sportif rapora geçiyorum. Aşağıda vereceğim bilgiler tüm takım ve 

sporcularımızın kazanmış oldukları şampiyonlukları, kupaları ve madalyaları adet olarak çok 

fazla olduğundan kapsamamaktadır.  

Sporcularımız  

Kulübümüzün 2010-2011 sezonu lisanlı sporcu sayısı 1.234’tür. Dağılımı tabloda 

görebiliyorsunuz.  

Profesyonel futbol takımımız 2011-2012 sezonunda Süper Toto Süper Ligi’nde hâlen lider 

durumundadır. Türkiye ve Avrupa’da yeni şampiyonluklara ve başarılara ulaşmak her 

zamanki hedefimizdir.  

Atletizmde, 2010-2011 sezonunda kros ligi final kademelerinde kulübümüz büyük erkeklerde 

4., yıldız erkeklerde 5. olmuştur.  

A erkek basketbol takımımız 2010-2011 Beko Basketbol Ligi’ni 3. sırada tamamlamış olup 

play-off neticesinde ikinci olmuşlardır.  
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Genç erkek basketbol takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Ligi’nde 4., Türkiye 

şampiyonasında ise 9. olmuştur.  

Yıldız erkek basketbol takımımız 2010-2011 sezonunda İstanbul Ligi’nde 3., Türkiye 

şampiyonasında 2. olmuştur.  

Küçük erkek basketbol takımımız 2010-2011 sezonunda İstanbul Ligi ve Türkiye 

şampiyonasında 4. olmuştur.  

Minik erkek basketbol takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Üniversitesi Turnuvası’nda 

ikincilik, jünyor ligde ise dördüncülük elde etmiştir.  

A erkek basketbol takımımız 2011-2012 Beko Basketbol Ligi’nde 1 maç eksiği ile 2. sıradadır. 

A kadın basketbol takımımız 2010-2011 Spor Toto Türkiye Kupası finalinde Tarsus Belediye’yi 

68-53 skorla mağlup ederek Türkiye kupasını 8. kez kazanmıştır.  

A kadın basketbol takımımız 2010-2011 sezonu normal sezonunu 1. sırada tamamlarken 

play-off neticesinde ikinci olmuştur.  

Genç kadın basketbol takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul Ligi’nde 3., Türkiye 

şampiyonasında 5. olmuştur.  

Yıldız kadın basketbol takımımız aynı sezonda İstanbul ikincisi, Türkiye şampiyonası altıncısı 

olmuştur.  

Küçük kadın basketbol takımımız sezonu İstanbul sekizincisi olarak tamamlamıştır.  

2011-2012 sezonunda A bayan basketbol takımımız ligde ikinci durumdadır.  

Tekerlekli sandalye basketbol takımımız 2010-2011 sezonu Deplasmanlı Süper Ligi’ni 

şampiyon olarak bitirmiştir.  

Tekerlekli sandalye basketbol takımımız Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni 1. sırada tamamlamıştır.  

Tekerlekli sandalye basketbol takımımız Kıtalararası Şampiyonlar Kupası’nı 1. sırada 

tamamlamıştır.  

Tekerlekli sandalye basketbol takımımız devam eden 2011-2012 sezonu Deplasmanlı Süper 

Ligi’nde namağlup lider durumdadır.  

A erkek voleybol takımımız 2010-2011 sezonu Aroma Erkekler Voleybol Ligi’ni 6. sırada 

tamamlamıştır.  

Yıldız erkek voleybol takımımız 2010-2011 sezonunda İstanbul ikincisi ve Türkiye birincisi 

olmuştur.  

Küçük erkek voleybol takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul üçüncüsü ve Türkiye şampiyonu 

olmuşlardır.  
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2011-2012 sezonunda A erkek voleybol takımımız hâlen ligde 5. durumdadır.  

A bayan voleybol takımımız 2010-2011 sezonu Aroma Bayanlar Voleybol Ligi’ni 4. sırada 

tamamlamıştır.  

TAV kız voleybol takımımız 2010-2011 sezonu Türkiye Ligi’nde 5. olmuştur.  

Genç kız voleybol takımımız 2010-2011 sezonunda İstanbul ikincisi, Türkiye dördüncüsü 

olmuştur.  

Yıldız kız voleybol takımımız 2011 sezonu İstanbul ve Türkiye şampiyonu olmuştur.  

Küçük kız voleybol takımımız 2010-2011 sezonu İstanbul şampiyonu olmuştur.  

2011-2012 sezonunda A bayan voleybol takımımız hâlen ligde 4. durumdadır.  

Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları’nda 22 kategoride 10 birincilik, 5 ikincilik, 5 

üçüncülük elde edilmiştir. Ayrıca kulübümüz hafif kilo büyük A erkekler ve hafif kilo büyük B 

erkeklerde birincilik; büyük A erkeklerde ikincilik kupasını kazanmıştır.  

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda 18 kategoride 3 birincilik, 7 ikincilik, 1 üçüncülük 

elde edilmiştir. Ayrıca, kulübümüz genç A bayanlarda birincilik; genç B erkeklerde ikincilik; 

genç C erkekler ve genç B bayanlarda üçüncülük kupalarını kazanmıştır.  

Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları’nda 21 kategoride 3 birincilik, 6 ikincilik, 7 

üçüncülük elde edilmiştir. Ayrıca kulübümüz genç C erkeklerde birincilik; genç A erkekler, 

genç B erkekler ve genç B bayanlarda ikincilik; genç A bayanlarda üçüncülük kupalarını 

kazanmış bulunmaktadır.  

Türkiye Açık Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda yüzücülerimiz 12 birincilik, 10 ikincilik, 10 

üçüncülük kazanmışlardır. Takım şampiyonluğu kazanılmıştır.  

Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda yüzücülerimiz 59 birincilik, 54 ikincilik, 47 

üçüncülük kazanmışlardır. Ayrıca açık yaş erkeklerde birinci, açık yaş toplamda 28. kez takım 

şampiyonluğu ve büyük 17+ yaş bayanlarda, büyük 19+ yaş erkeklerde, büyük yaş toplamda 

takım şampiyonluğu kazanılmıştır. Yarışmalarda yüzücülerimiz toplam 11 Türkiye rekoru 

kırmıştır 

Su topu A erkek takımımız Deplasmanlı Su Topu Ligi’nde son 21 yılda 17 kez Türkiye 

şampiyonu olmuştur.  

Su topu A bayan takımımız 2010-2011 sezonunda birinci ligi üçüncü; su topu genç erkek 

takımımız 2010-2011 sezonu lig şampiyonu; su topu yıldız erkek takımımız 2010-2011 sezonu 

ligi ikinci; su topu ümit erkek takımımız 2010-2011 sezonu ligi ikinci olarak tamamlamışlardır. 
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25-27 Şubat 2011 tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi kapalı yüzme havuzunda 

yapılan küçükler Federasyon Kupası’nda kulübümüz ikinci olmuştur.  

Su topu minik erkek takımımız 2010-2011 ligi sezonu lig şampiyonu olmuştur.  

Türkiye Şampiyonası Yelken Yarışları’nda 1 birincilik yetişkinlerde, bayanlarda 1 birincilik, 

U19’da 1 üçüncülük, U17’de 1 üçüncülük, 420 genelde bir ikincilik kazanılmıştır.  

Türkiye Şampiyonası Yelken Yarışları’nda, Pirat’ta 1 birincilik kazanılmış bulunmaktadır.  

Judo Büyük Ferdî Türkiye Şampiyonası’nda bay ve bayanlarda 4 birincilik, 2 ikincilik ve 3 

üçüncülük kazanılmıştır. 2010-2011 sezonunda büyük bayan takımımız Spor Toto Süper 

Ligi’nde şampiyon olmuştur. 2010-2011 sezonunda büyük erkek takımımız Spor Toto Süper 

Ligi’nde ikinci olmuştur.  

Briçte, 15-17 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 2011 Bayan 4’lü Takımlar 

Şampiyonası’nda takımımız grubunda 3. olmuş ve genel klasmanda Türkiye beşincisi 

olmuştur. 14-16 Aralık 2011 tarihlerinde Viaport İstanbul’da düzenlenen Türkiye Karışık 

Takımlar Şampiyonası’nda 28 rakip takımla yarışan miks takımımız 162 puanla ikincilik 

kupasını kazanmıştır.  

Burada bahsettiğim sportif başarılarımız maalesef tamamını kapsamıyor. Daha kapsamlı bir 

rapor hazırlanabilirdi ama vakti daha değerli kullanabilmek maksadıyla bu özeti hazırlamak 

durumunda kaldık. Bu vesileyle, bütün Galatasaray çalışanlarına, idarî personelimize, şube 

başkanlarına, şube manejerlerine, teknik direktör ve antrenörlere, sağlık görevlilerine, 

malzemecilerimize, sporcularımıza, spor okullarımız ve kurslarımızda çocukları bulunan 

velilere, öğrencilerimize, taraftar derneklerimize, çeşitli konularda çalışmalarımıza çok 

değerli katkılar sunan üyelerimize, değerli katkılarıyla bize ışık tutan Divan Kurulumuza, Sicil 

Kurulumuza, Disiplin Kurulumuza, Denetim Kurulumuza teşekkürü bir borç biliriz. Hepinize 

saygılarımı sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Biz de Sayın Başkan Yardımcısı Refik Arkan’a mufassal sunumu için teşekkür ediyoruz. 

Gördüğünüz gibi, bu kadar çeşitli, bu kadar zor işleri becermek üzere Yönetim Kurulumuzun 

hangi mesaiyi verdiğini tahayyül edebiliriz. Kendilerine teşekkür ediyoruz.  

Biraz önce size arz ettiğim gibi, tüzüğün 96/8 maddesi gereğince, Denetleme Kurulu adına 

Mete İkiz arkadaşımız raporunu sunacak. Sayın İkiz, buyurun efendim, söz sizin.  
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Denetim Kurulu adına Mete İkiz 

Saygıdeğer Divan Kurulu Başkanlığı, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer 

Galatasaraylılar,  

Bugün 2011 yılı hesap dönemiyle ilgili malî ve idarî anlamda yorum ve tespitlerimizi sizlerle 

paylaşmak üzere huzurunuzdayız. Arzu ederseniz, ilk, borç alacak tablosuyla başlayalım. 

Sırasıyla 31 Aralık 2010 sonrasında 18 Mayıs 2011, ki biliyorsunuz bu mevcut Yönetim 

Kurulumuzun göreve geldiği tarihtir ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibarıyla borç-alacak 

tablolarının konsolide bazda kısa bir analizini yapacağız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu kapsamda şunu ifade etmek isteriz. Malî analiz açısından bakacağınız tablonun konsolide 

bazda olması doğru yaklaşımdır. Biliyorsunuz, Galatasaray Spor Kulübü’nü tüm bağlı 

ortaklıklarıyla birlikte bir holding statüsünde olarak addedebiliriz. Dolayısıyla, borç alacak 

tabloları ve malî tablolar konsolide bazda incelenirse gerçek ve doğru resim analiz edilebilir. 

Söz konusu tablolara solo bazda bakarsak, bu bazı yanılmalara sebebiyet verebilir, ki malî 

analiz anlamında doğru resmi göremeyebiliriz.  

Ekrandaki tablodan göreceğiniz üzere, 31 Aralık 2010 tarihinde 191 milyon TL olan konsolide 

bazda kısa vadeli borç-alacak farkı 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 181 milyon TL’ye 

gerilemiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 111 milyon TL olan kısa vadeli alacaklar toplamı 

ise 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 216 milyon TL’ye artmış. Artışın ana sebebi 31 Aralık 

2010’da 32 milyon TL olan grup içi alacakların 116 milyon TL’ye yükselmesi olmuştur. 31 

Aralık 2010’da 256 milyon TL olan konsolide bazda uzun vadeli borç-alacak farkı 31 Aralık 

2011 tarihinde 236 milyon TL’ye gerilemiştir. 31 Aralık 2010 tarihinde 167 milyon dolar olan 

uzun vadeli net borç-alacak farkı 31 Aralık 2011’de 125 milyon dolara gerilemiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Burada sizi çok fazla rakamlara boğmayı istemiyoruz. Fakat şunu da unutmayalım ki, Denetim 

Kurulu olarak bizler rakamları incelemek ve tespitlerimizi siz değerli üyelerimizle paylaşmak 

durumundayız. Kulübümüzün gerçek resmini anlayabilmek adına rakamları iyi bilmemiz 

gerekiyor. Bunları lütfen hep birlikte takip edelim. Raporumuzu Sayın Divan Kurulu 

Başkanımıza ilettim. Arzu ettiğiniz takdirde kendisinden lütfen bir kopyasını alınız. Ayrıca 

detaylı Denetim Kurulu raporumuz, Olağan Genel Kurul toplantımız öncesinde üyelerimizin 

görüşlerine sunulacaktır.  
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Sonuç olarak, konsolide borç-alacak tablolarını incelediğimizde, kulübümüz ve bağlı 

ortaklıklarının 31 Aralık 2010 tarihinde 369 milyon dolar, 31 Aralık 2011’de ise 370 milyon 

dolar toplam borç ve yükümlülükleri bulunduğunu görmekteyiz. 31 Aralık 2010 tarihinde 291 

milyon dolar olan net borç-alacak farkı 31 Aralık 2011’de 252 milyon dolara gerilemiştir. 31 

Aralık 2010’da 31 milyon dolar vadesi geçmiş borcumuz bulunmaktadır.  

Gelir tabloları ve bilançoları da takip etmemiz son derece önemli ve biraz evvel açıkladığım 

sebeplerden dolayı, bunlara yine konsolide bazda bakmak gerekir. 2011 yılı hesap 

dönemimizi 28 milyon TL konsolide zararla kapatmış durumdayız. Bu bir evvelki dönemde, 

bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporlarında, ki 

biliyorsunuz bu sene bağımsız denetim kuruluşumuzu değiştirdik ve Nexia isimli bağımsız 

denetim şirketi şirket yerine 2011 yılı malî tablolarını dünyanın önde gelen 4 uluslararası 

bağımsız denetim firmasından biri olarak KPMG isimli firma 2010 yılı ile karşılaştırmak üzere 

denetlemiştir. Fakat bunu yaparken 2010 yılında kulübümüzün hesaplarında bazı düzeltmeler 

yapmıştır. Bunu özellikle faaliyet raporunun ilgili kısmında yer alan kulübümüzün konsolide 

bazdaki bağımsız denetim raporunun detaylı dipnotlarında göreceksiniz. Burada teknik 

detaylara girmek istemiyoruz. Sonuç olarak, yapılan düzeltmeler neticesinde, Nexia 

tarafından geçtiğimiz Olağan Malî Genel Kurulda tarafımıza sunulmuş olan kulübümüzün 40 

milyon TL olarak açıklanmış konsolide zararı 18 milyon TL kâr olarak revize edilmiştir. 

Dolayısıyla, buradaki yapılmış düzeltmelerin etkisi ile 40 milyon TL’lik zarar, 2010 yılı için 18 

milyon TL konsolide olarak kâr olarak revize edilmiştir. Tabii şunu ifade etmek isterim. 2010 

yılına yapılmış olan bu birçok düzeltme 2010 yılı ve öncesine ait olan dönemlere ait hususları 

kapsamaktadır. Fakat muhasebe tekniği açısından, bağımsız denetim kuruluşumuz sadece 

2010 yılını 2011 yılına göre karşılaştırmalı olarak denetlediğinden dolayı bütün düzeltmelerini 

2010 yılında yapmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla, 2010 yılındaki bu ciddi değişikliğin 40 

milyon TL’lik bir konsolide zarardan 18 milyon TL’lik konsolide bir kâra geçişini bu şekilde 

açıklamak mümkün gözükmektedir.  

Biraz evvel de bahsettiğim üzere, faaliyet raporunun özellikle konsolide bazdaki 2011 yılı 

bağımsız denetim raporunun dipnotlarını dikkatle okumanızı sizlere tavsiye ederiz. Esas 

faaliyetlerimize baktığımız zaman, kulübümüz ve bağlı ortaklıkları konsolide bazda 252 

milyon TL’lik bir gelire ulaşmış durumdalar 2011 yılı itibarıyla. Bu rakam, bir önceki hesap 

döneminde 163 milyon TL idi. Dolayısıyla, gelirlerimizde % 55’lik bir artış söz konusu 

olmuştur. Ki burada en büyük katkı, tahmin edeceğiniz üzere, % 52 ile toplam içerisinde 
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futbol faaliyetlerimizden gelmiştir. Bunu % 38 ile kulübün amatör şube faaliyetlerinden elde 

etmiş olduğu gelirler, 23 milyon TL ile Galatasaray Store’un gelirleri izlemiştir. Toplam 252 

milyon TL gelirlere baktığımızda, birinci kalemin % 19 ile bağışlardan oluştuğunu 

görmekteyiz. Bağışlardan kastımız, ağırlıklı olarak, stadımızın loca ve VIP koltuklarının 

sezonluk satışından elde edilen gelirlerin bağış olarak verilmesiyle açıklanmaktadır. 

Stadımızın ne kadar önemli bir hâle geldiğini bu tablodan hep beraber görmekteyiz. 

Değerli Galatasaraylılar, 

Umarım bu pay kulüp gelirleri içerisinde daha da ağırlıklı olarak yükselir. % 18 yayın 

gelirlerinden gelmektedir. Bunu da sırasıyla % 16 ile sponsorluk gelirleri, % 12 ile sezonluk 

kart gelirleri, % 10 ile Galatasaray Store satışları izlemektedir.  

Faaliyet giderlerindeki durumumuz nedir? 298 milyon TL’lik bir giderimiz söz konusudur. 

Burada yine tahmin edeceğiniz üzere, ana gider kalemi % 38 ile sporcu ücret ve giderleridir. 

Bunu da sırasıyla yine sporcularla ilgili olan transfer ve bonservis giderleri % 9 ile, personel 

giderleri % 7 ile takip etmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Dernek faaliyetlerimize baktığımızda, 2011 yılı itibarıyla 87 milyon TL’lik bir kârımız söz 

konusudur. Futbol faaliyetlerinden ise 17 milyon TL zarar etmiş konumdayız. Mağazacılık 

bölümümüzden de 2 milyon TL zararı dikkate alırsanız, toplamda faaliyet kârımız 68 milyon 

TL olarak oluşmuştur. Geçen sene bu rakam 75 milyon TL idi. Burada dikkat çeken bir husus 

var. Genel yönetim giderleri geçtiğimiz dönem 25 milyon TL imiş.  

Şimdi bilançomuza bakalım. Burada önemli hususlardan bir tanesi, 31 Aralık 2011 tarihi 

itibarıyla toplam miktarı 30 milyon TL olan kısa vadeli ticari borçlar, ki bunun en önemli 

kısmını oyuncu transferinden kaynaklanan borçlar kapsamaktadır. Onu yine 18 milyon TL ile 

uzun vadeli borçlar, ticari borçlar içerisinde yine oyuncu transferinden kaynaklanan borçlar 

takip etmektedir. 2017-2018 sezonu sonuna kadar yapmış olduğumuz anlaşmalar gereği, 

sporcularımıza ve teknik kadromuza 233 milyon TL’lik bir yükümlülüğümüz söz konusudur. 

Ancak bu borç söz konusu sözleşmelerin devam etmesi hâlinde ödenecek olan bir borçtur. 

Burada bağımsız denetim firması, ki sadece KPMG değil, daha evvel hatırlayacaksınız, Nexia 

da bunu bu şekilde yapıyordu. Fakat ben Sayın Faruk Süren döneminde bunun böyle 

olmadığını malî tablolardan hatırlıyorum. Şu anda bu nazım hesaplarda izlenmektedir. 

Muhasebesel açısıdan iki yöntem vardır, ya 233 milyon TL’lik yükümlülüğü bilançonun içinde 

takip edersiniz, Sayın Faruk Süren döneminde veya öncesinde olduğu gibi. Ya da bunu 
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bilanço dışı finansal yükümlülük olarak nazım hesaplarda takip edersiniz. Dünyada külüpler 

her iki yoldan birini seçerek söz konusu yükümlülüklerini buna göre takip etmektedirler. 

KPMG’nin raporunun dipnotlarında -daha evvel Nexia’da da vardı- kulübümüzün sporculara 

olan önümüzdeki yıllara ait olan toplam yükümlülüğü açıklamalarıyla birlikte verildiğinden, 

bilginin verilmiş olması yeterlidir.  

31 Aralık 2011’de 110 milyon dolar olan banka kredileri bir evvelki yıl aynı tarih itibarıyla 121 

milyon dolardı. Ödenen banka borçları karşılığında temliklerde de azalma vardır. Bu da 

önemlidir ve olumludur. Sonuç olarak, 110 milyon dolarlık banka kredisi yükümlülüğümüze 

karşı, bu tabloda da gördüğünüz üzere, banka kredilerimizin toplam 5 katı kadar bir teminat, 

temlik, teminat, intifa yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu 

yaklaşık 6 kattı. Banka kredilerimizde TL bazında bir çıkış gözükmektedir. Ancak banka 

kredilerimizin neredeyse tamamı -bir tanesi haricinde- dolar bazındadır. Dolayısıyla, dolar 

bazında takip ettiğimiz zaman da, 31 Aralık 2010 tarihindeki toplam banka borcumuzun % 10 

civarında azaldığını dolar bazında görmekteyiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Dikkatinizi çekmek istediğimiz önemli bir husus var. Bilançoda dikkatinizi çekmiştir. 

Çekmediyse de şu anda altını çizerek söylemiş olalım. Bizimki gibi bir bilanço büyüklüğüne 

sahip bir kuruluş için, bu sene itibarıyla 78 milyon TL’lik bir kur farkı giderimiz oluşmuştur. Bu 

bir zarardır. Bunun üstüne 20 milyon TL de banka komisyonu ekleyin. Yaklaşık 100 milyon 

TL’lik Galatasaray Spor Kulübü’nün kur farkı zararı artı banka komisyonu vardır. Genel 

yönetim ve pazarlama giderlerini topladığımızda, toplam 50 milyon TL olan söz konusu 

harcamalarımızın iki katı bir giderimiz sadece finansal gider olarak gözükmektedir. Bu kabul 

edilemez bir durumdur. Dolayısıyla, değerli Yönetim Kuruluna tavsiyemiz, bir an önce banka 

kredilerimizin en az % 50’lik kısmını TL’ye çevirmeleridir. Biliyorsunuz, 2011 yılında ortaya 

çıkan global krizde ani bir devalüasyon veya bir kur hareketi oldu ve bu kur hareketinin 

kulübümüze etkisi, belki de aylarca sürebilecek kısa bir sürede 78 milyon TL’lik kur farkı 

zararına sebebiyet verdi. Banka kredilerimizin neredeyse tamamı dolar bazında olduğundan 

kur riskini minimize etme adına bunların bir kısmının TL’ye çevrilmesi önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda, bankalarla görüşürken ortalama olarak % 7.6’lık bir faiz ödenen banka kredilerde 

tekrar pazarlık edilmesi faydalı olacaktır.  

Kulübümüzün 2011 yılı faaliyet raporunda yer alan ve bağımsız denetim firması KPMG’nin 

hazırlamış olduğu 2011 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunda bağımsız denetim 
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şirketinin şartlı görüşüne yer verilmiştir. Denetim Kurulu olarak bağımsız denetim firmasının 

söz konusu şartlı görüşüyle mutabık olduğumuzu ifade etmek isteriz. Yönetim Kurulumuza 

kulübümüzün malî mükellefiyetleri konusunda daha hassas davranmalarını tavsiye ederiz. 

Bağımsız denetim firmasının bir önceki hesap dönemi olan 2010 yılına ilişkin tespit ettiği 

eksik ve hatalar nedenleriyle birlikte bağımsız denetim raporunun 2.2 no.lu dipnotunda 

detaylı olarak açıklanmaktadır. Kulübümüzün görevde olmadığımız bir önceki hesap dönemi 

olan 2010 yılı finansal tablolarında bağımsız denetim firması tarafından oldukça geniş 

kapsamlı değişikliklere gidilmiş olması sebebiyle, 2010 yılı kapsamında değişen resmi iyice 

anlamak adına önem arz ettiğini düşündüğümüz ve 2011 yılı faaliyet raporunda yer alan 2010 

yılı finansal tabloları ile yapılan değişikliklerin açıklamalarını incelemenizi öneririz.  

Yönetim Kurulumuzun göreve geldiği 18 Mayıs 2011 tarihinden 27 Aralık 2011’e kadar 

Yönetim Kurulumuz 33 kere toplanmış ve tamamı oy birliğiyle olmak üzere 61 adet karar 

almıştır. Halka açık olan şirketimiz Sportif A.Ş.’nin hisse senetleri 26 Ağustos 2011 tarihinden 

12 Aralık 2012 tarihine kadar 20 farklı seferde İMKB’de satılmıştır. 9 Temmuz 2011 günü 

gerçekleştirilmiş Olağanüstü Genel Kurulumuzda verilmiş bir Genel Kurul kararı vardır. Hisse 

senedi satışları alınan bu yetkiye uygun olarak yapılmıştır. Kulübümüze ait hisse senedi oranı 

% 55.04’e gerilemiştir.  

Son olarak, personel sayılarına bakalım. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, 1.591 kişi olan çalışan 

sayımız 1.754 kişiye çıkmış durumdadır. Uzun yıllardır Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı 

ortaklıklarının çalışan sayıları yükselmektedir. Bu yeni bir oluşum değildir. Yaklaşık 7-8 

senedir bu şekildedir. Tarafımızca işletilen Galatasaray Store sayılarının artması, Galatasaray 

TV’nin, bilet satışı, stat yönetimi gib fonksiyonların içimizde yer alması gibi hususlar personel 

sayımızı arttırmaktadırlar. Bununla birlikte, tespit ettiğimiz kadarıyla, özellikle söz konusu 

şirketlerimiz içerisinde ve kulübümüzde görev tanımları ve ünvanlar konusunda bir birliktelik 

tekdüzelik yoktur. Farklı şirketlerde farklı ünvanlar vardır. Bir an önce bu husuların görev 

tanımlarıyla birlikte netleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, yönetimimizin 

uluslararası danışmanlık firması Deloitte ile çalışmalarında son aşamaya geldiğini bilmekteyiz. 

Söz konusu çalışmanının hayata geçirilmesinin kulübümüz açısından kritik bir öneme haiz 

olduğunu düşünüyoruz.  

Bu yılki konsolide zararımızın satılan %2 8.35’lik Sportif A.Ş. hisse senetlerinin satış geliriyle 

finanse edildiğini görüyoruz. Bu bir seferlik olmuş bir operasyondur. Dolayısıyla, 2012 yılında 

bütçemize aşırı bir şekilde sadık kalınması gerektiği fikrindeyiz. Özellikle profesyonel 
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sporcumuza ayrılan transfer ücretlerine son derece dikkatle yaklaşılması gerekmektedir. Son 

olarak, biraz evvel bahsettiğimiz üzere, stratejik planlama çalışmasının, kulübümüz ve bağlı 

ortaklıkları bünyesinde bir an önce aktif hâle getirilmesinde büyük fayda gözükmektedir. 

Teşekkür ederiz.  

En içten sevgi ve saygılarımızla.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de sayın denetçi arkadaşımız Mete İkiz’e teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bahsettiğim gibi, tüzüğün bu maddesi uyarınca yapılan bir çalışma. Daha önce böyle bir şey 

yoktu. Bizim denetim raporlarını uzun yıllar takip eden arkadaşlarımız bilirler. Mevcut 

kayıtların usule uygun olduğu hakkında kısa açıklamalar verilirdi. Ancak şunu söyleyebilirim. 

365 sayfa tutarındaki bir raporun bizler tarafından usulüne uygun şekilde incelenmesi veya 

irdelenmesi kolay bir şey değil. Benim mesleğim mühendislik, mimarlık. Muhasebe ile ilgili 

sınırlı bilgim var. Sizlerin pek çoğunuzun da farklı eğitim düzeylerinden geldiğini bildiğim için, 

böyle bir çalışmanın Denetim Kurulu tarafından yapılmış olması hepimiz için faydalı.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Takdim edilmiş raporlarla ilgili görüşme açıyorum. Söz almak isteyenler? Hayrettin Kozak. 

Mehmet Bilen. Şimdilik başka olmadığına göre, Sayın Hayrettin Kozak, buyurun.  

Hayrettin Kozak:  

Sayın Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Değerli Büyüklerim, Arkadaşlarım, 

31 Mart 2012’deki Olağan Genel Kurul toplantımıza çok az bir süre kaldı. Son Divan 

toplantımızı yapıyoruz. Faaliyet raporunu yönetim internette yayınladı. Henüz çok az ulaşan 

olmuştur tahmin ediyorum. Daha doğrusu, inceleme imkânını bu kadar kısa sürede bulan. Az 

önce Sayın Divan Başkanının dediği gibi, bütün bu rakamların detayına girmek oldukça zor. 

Zaten rakamsal konular büyük ölçüde Genel Kurulda görüşülecek. Bu 363 sayfanın 138 

sayfası tamamen özel denetim şirketinin raporlarından oluşmaktadır.  

Dikkat ederseniz, Yönetim Kurulunu temsilen konuşan Refik Arkan arkadaşımız, sadece 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ni anlatmıştır. Zaten tamamını anlatmaya kalksaydı zaman 

yetmezdi. Ama burada çok önemli bir noktayı öne çıkartacağız. Bu salonda bulunanların ve 

tüm Genel Kurul üyelerinin onaylama, denetleme konusundaki yetki alanı ne yazık ki sadece 

Galatasaray Kulübü Derneği faaliyetleri ile sınırlıdır. Galatasaray’ın hayatiyetini teşkil eden 



22 
 

şirketlerle ilgili raporlar, rakamlar, giderler, gelirler üzerinde hiçbirimizin herhangi bir 

denetleme ve ibra yetkisi yoktur. Bunu çok ciddi anlamda düşünmemiz lazım. Son 2 yıldır, 

Sayın Adnan Polat ve bu yönetim döneminde sunulan bu raporlar üyelere idarî, malî, sportif 

alanda kulübün bütün faaliyetlerini detaylı olarak gösterecek bir kalite ve niteliktedir. Yani 

zaman ayırdığınız takdirde tam anlamıyla bir irdeleme imkânı vardır. Geçmiş yıllarda bu 

durum farklıydı. Bu işin bu olumlu noktaya gelişinin ve bugün bu kapsamlı dokümanın 

elimizde oluşunun tek bir nedeni vardır. O da nihayet 30 yıl sonra tüzüğün günün şartlarına 

uygun şekilde yenilenmiş olmasıdır.  

Tüzük konusunu da birazdan konuşacağız. Bu tüzük getirdiği denetleme imkânları ve benzeri 

imkânlar ile kulübümüze çok önemli bir ufuk açmıştır. Aksi takdirde, bu verileri karşılaştırmalı 

şekilde eski faaliyet raporlarında hiçbir surette elde edemezdiniz. Şimdi bu nedenle, 

tartışmasız şekilde, kulağını çınlatarak hem bir önceki Başkanımız Adnan Polat, hem de 

bugünkü Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza teşekkür etmek lazım. Bu ciddiyet ve 

hassasiyeti göstermeden geçebilirlerdi.  

Gayet realist konuşmak lazım. Malî konularla ilgili bilgileri az önce Sevgili Mete İkiz kapsamlı 

bir şekilde sundu. Kabul etmemiz gerekir ki, bu rakamları sadece ekrana bakarak 

değerlendirmek zordur. Samimiyetle söylemek gerekirse, siz de değerlendirememişsinizdir. 

Bizim meşhur kırmızı kitabımız da çıkacak. Ama internetten, ama o kitaptan rahatlıkla 

inceleyebilirsiniz. Ben sizlere bu kitabı incelerken, çalışmalarınıza, tespitlerinize Galatasaray 

Kulübü Derneği hesaplarından önce Sportif A.Ş. ile başlayan ve konsolide hesaplarla devam 

eden bölümlerden başlamanızı, bunların içinde de adetleri 10-15 civarında olan maliyetler ve 

borç/alacak tablolarını içeren sayfalara konsantre olmanızı tavsiye ederim.  

Şimdi benim sizlere çok kısa olarak sunacağım birkaç rakamın malî durumumuz hakkında 

parametre olacağını umuyorum. Ayrıca da önem verdiğim birkaç konuya değineceğim.  

Sayın Başkan Ünal Aysal kitabın içeriğindeki açış konuşmasında şunu bir müjde gibi bildiriyor. 

“Malî konularda hepimizi rahatlatacak günlere çok yakınız. Sportif A.Ş.’nin sermaye artırımı 

ile çok önemli bir malî yapıya kavuşacağız.” diyor. Tabii ki dileğimiz haklı çıkması, zaten bu 

konuya kısmen değineceğiz. Şimdi aşağıda vereceğim 3-4 tane parametre olarak alacağım 

rakamlara çok basit bir şekilde göz atalım. Ben kendi düşüncem, anlayışım çerçevesinde, ilgili 

kulübün evvela giderlerine, devamında gelirlerine ve kâr-zarar rakamlarına bakarım. Eğer bir 

kurumun gider trendi devamlı olarak yükseliyorsa, kâr/zararı da olumsuz seyrediyorsa, benim 

anlayışımda, çok ciddi bir sorun vardır.  
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Ben size şimdi son 3 yılın, 2009, 2010 ve 2011’in kulüp ve şirketler konsolide gider 

rakamlarını veriyorum. 2009’da 297 milyon TL, 2010’da 393 milyon TL, 2011’de 420 milyon 

TL. Dikkat edin, trend geçmiş yıllardaki gibi artarak gidiyor. Az önce Mete İkiz de değindi, 

kitapta da göreceksiniz. Konsolide gelir/gider hesaplarının gelir tablosunda, Galatasaray 

Sportif A.Ş. ve şirketlerinin konsolide hesaplarında 2011 yılında 208 milyon lira bir kâr 

göreceksiniz.  Yönetim tarafından konulmuş, bizlerin anlıyacağı lisanla yazılmış dipnot yok. 

Yani çok basit bir şekilde baktığınız zaman, şoke olacaksınız ve çok mutlu olacaksınız. Bu 

tamamen hisse satışları ile gelen fiktif bir gelir. Reel sonuç olarak dönemi 28 milyon lira 

zararla kapatmış durumdayız. Kısaca sonuç, 28 milyon zarardır. Parametrenin biri bu. Tabii ki 

sebepleri vardır, onları zaten ileride konuşacağız.  

Bir de hemen borç-alacağa bakıyorum ben. Hemen şunu söyleyeyim. Yönetim malî dönemin 

başlangıcını göreve geldikleri gün Temmuz olarak alıyor, karşılaştırmasını Temmuz-Aralık 

2011 olarak yapıyor. Hepiniz biliyorsunuz, seçimler her zaman Mart ayının sonlarına doğru 

yapılır. Diğer bir ifadeyle, her yeni yönetim Mart ayının sonunda gelir zaten. Yani 3 ay rötarlı 

başlar ve yıl sonunda malî yıl olarak 01 Ocak başlangıç olarak alır. Bence yeni yönetim 

Olağanüstü Kongre ile Temmuz ayında da göreve gelmiş olsa, malî yıl olarak 01 Ocak 2011 

olarak alması gerekirdi. Bana göre yanlıştır. Şudur, budur, Olağanüstü Kongredir vs... 

Karşılaştırmaları yıllık bazda yapmamız lazım. Efendim biz işte şu tarihte geldik, geldiğimizden 

beri böyle olmuş, bir şey ifade etmez. Bu bir yarış değil çünkü. Benim başarımı veya 

başarısızlığımı göstermemin bu anlamda hiçbir anlamı yok. Ben bir sene önce ne yapmışım? 

Bu yıl sonunda ne noktaya gelmişim? Bunu vermemiz lazım üyelerimize ve kendimize diye 

düşünüyorum.  

Yine bir basit parametre. Sadece amatör şubelerin tümü, basketbol, voleybol dahil olmak 

üzere bu yıl, 12 ayda 53 milyon TL harcamışız. 25 milyon TL gelir kaydetmişiz. 27 milyon zarar 

etmişiz, kaybetmişiz. 27 milyon bugün bizim liglerimizde oynayan takımlardan büyük bir 

kısmının yaklaşık olarak yıllık bütçesidir. Hemen yanında personel adedi. Mete İkiz de az önce 

söyledi, idarî personel adedimizle, sporcusuyla, teknik kadroları ile hepsi beraber bu yıl 160 

kişi artırmışız biz. Bunlar şunu kanıtlıyor, bunu daha önce de konuştuk. Bu kulüpte tasarrufa, 

tasarruf ederek kendini toparlamaya yönelik hiçbir önlem, hiçbir hareket olmadığını hep 

söyledik. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu dönem de olmamıştır. En ufak belirtisi yoktur.  

Sportif alanda başarılarımız cidden övgüye değer. Zaten onlar da olmasaydı, bugün bu 

rakamlarla konuşmamız mümkün değildi. Branşlarımızın hemen hepsi başarılı. Öne çıkan, 
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vitrinimizi parlatan, mutlaka beraberinde çok önemli girdiler sağlayan, psikolojik olarak 

toplumda lehimize bakışlar getiren, önce futbol, sonra basketbol geliyor. Dolayısıyla, ben 

teknik direktörümüz Fatih Terim ve ekibine, aynı şekilde, Oktay Mahmuti ve ekibine hepimiz 

adına teşekkürü bir borç biliyorum.  

Kulübümüzün ihtiyacı sadece profesyonel futbol takımı için bir teknik direktörle sınırlı değildi. 

Yerlere yatmış, her şeyi ile tarümar olmuş futbol sistemimizi tümüyle tabandan alıp âdeta bir 

tarlada yeniden tohum atar gibi yetiştirecek, organize edecek bir ekip lazımdı bize. Bunu da 

yabancı bir teknik direktör yapamazdı. Türkiye’de bunu yapacak teknik adamların sayısı da 

çok sınırlıdır. Herhâlde kendi evladımız, Divan üyemiz Fatih Terim dururken başka türlü bir 

kumar oynanamazdı diye düşünüyorum. Çok doğru bir karardı netice olarak. Zaten şu anda 

ilk günler aşılmış, daha 3. maçtan itibaren çok gaddar eleştiriler yapan insanlar susmuştur. 

İnşallah bu hafta sonu da dahil olmak üzere, başarılı sonuçlara gideriz.  

Şimdi bakın, biraz önce belirttiğim görüşlerime bir örnek olsun diye söylüyorum. Kapsamlı 

konsolide kapsamlı gelir tablosu. Faaliyet raporu 214. sayfayı dikkatle inceleyin. Bir tek şey 

söyleyeceğim size. Orada “kapsamlı gelir” adı altında 236 milyon TL’lİk bir gelir kalemi 

göreceksiniz. Hesabın adı “iştiraklerin hisse senedi satışından kârlar”dır. Sattığımız hisse 

senetlerinin toplam brüt hasılatı 165 milyon TL’dir. Net geliri 125 milyon TL civarı iken, 

kapsamlı gelir tablosunda birtakım teknik tanımlarla 236 milyonla yer veriliyor. Fiilî olarak 

hiçbir nakit girişi olmayan bir farktan bahsediyoruz. Ama bunu böyle yazıyoruz ve baktığınız 

zaman, dipte toplam kapsamlı dönem kâr-zarar sonucunu anormal şekilde etkiliyor ve 208 

milyon TL gibi olağanüstü bir kâr çıkıyor. Net bir şekilde sizlere, bizlere, Genel Kurulumuza 

anlaşılır bir lisanla izah edilmedikçe bunu kabul etmek mümkün değil bence. Denetim 

raporunda bu konuda dip not olarak birtakım açıklamalar göreceksiniz. O da sizi tatmin 

etmeyecek, göreceksiniz. Yani sonuçta, biz ciddi bir hisse satışı yapmış ve net satış tutarını 

gelir hanemize kaydetmişiz. Biz gelir/gider ve kâr/zarar durumumuza gerçekçi bir gözle 

bakmak istiyorsak, hisse senedi satış gelirini hariç tutarak gelir/gider farkımıza bakmamız 

gerek. O zaman sağlıklı değerlendirme yaparız. Bir daha biz bu hisseleri bulamayız satmak 

için.  

Az önce yine Mete İkiz’in de söylediği, çok önemli olduğu için üzerinde duracağım bir konu 

daha var. Biri Nexia, diğeri bugün görev yapmakta olan yeni denetim şirketi aynı dönemi 

inceliyorlar. Büyük önemle dikkatinizi çekiyorum. Yine 214. sayfada yer alıyor. Önceki yıl ile 

karşılaştırma yaparken, geçmiş dönemin dip sonucu veriyorlar. Dikkat edin, geçmiş dönem 
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zararı 90 milyon TL zarar. Hiçbir itiraz olmamış. Polat başkanlığındaki yönetim de 

kabullenmiş. Biz burada eleştirmişiz, 90 milyon zarar ettiniz diye. Şimdi karşımıza aynı dönem 

için bambaşka bir rakam çıkıyor: “18 milyon kâr”. Yahu ikisi de yeminli denetim şirketi. Bu ne 

komedidir! Kabul etmek mümkün mü? Ne ona, ne buna güvensizlik duyduğumu 

söylemiyorum. Ama rica ediyorum sizden, bunlar çok büyük paralar alan şirketler ve aynı 

hesaplarda denetim yapıyor. Biri sonuç olarak 90 milyon zarar, diğeri 18 milyon kâr buluyor. 

Kurum aynı kurum, dönem, aynı dönem. Buyurun, çıkın işin içinden. Bu da yine 214. 

sayfadadır. Önemle dikkatinizi çekiyorum, lütfen inceleyin. 

Şimdi Sportif A.Ş.’deki gelişmelere beraberce muhakkak bakmamız lazım. Ben bu konuda 

değerli kardeşim Mehmet Helvacı’nın da görüşlerini söyleyeceğinden umutluyum. Bu konuda 

uzman olan kim varsa onlar da söylesin. Ben bu işi bilen, uzmanı olan bir adam değilim. Ben 

okuyarak, mantığımla, kendime göre bir rakam alışkanlığımla değerlendirme yapıyorum. Çok 

hızlı geçeceğim.  

Efendim, biz birleşme için, biliyorsunuz 2010 yılında 70 milyon dolar kredi aldık ve bu 

kredinin tamamı olmasa da işte yarısına yakını bu birleşmede çağrı için kullanıldı ve biz 

birleşmeyi gerçekleştirdik. Ama bu arada 70 milyon doların tamamı da harcandı tabii. Yani 

Sportif A.Ş.’nin birleşme maliyeti kulübe 35 değil, bana göre bir anlamda 70 milyon dolardır. 

Çünkü biz o birleşme için o krediyi almasaydık, en azından o para gitmemiş olurdu. Sokağa 

atılmadı, ama gitmemiş olurdu. Şimdi bakın, bu yeni şirket kuruluyor. Birinci yıl 155 milyon 

zarar ediyor. Büyük umutlarla kurulan bu şirket ikinci yılın ilk 6 ayında da 103 milyon zarar 

ediyor. Konuştuğumuz şirket bu. Kâr-zarar seviyesinde. Şimdi 3. 3 aylık dönem sonucu, henüz 

ben bilmiyorum, çıktıysa, büyük ihtimalle o da zarar edecek. Şimdi bunu bir defa bir kenara 

koyalım.  

Yeni yönetim banka borçlarını refinanse etmek üzere, çok iyi biliyorsunuz ve repo yapma 

amacı söylemiyle, Temmuzda Genel Kuruldan yetki aldı. Tartışmalı şekilde bir yetki aldı. 

Sonuçta, refinansman başarılamadı. Onun yerine, hisse satışı yapılıyor. İşte en fazla % 11’le 

sınırlı olacak denmesine rağmen çok daha yüksek oranda satış yapılıyor. Tamam, oldu, bitti. 

Ve sonuçta, az önce söylediğimiz 165 milyon TL hasılat sağlanıyor. Bu gelir kulübün nakit, 

sıcak para ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Bu arada, sıcak para ihtiyacı için hisselerin % 

28.2’si satılıyor. Yani aşağı yukarı 92 milyon dolara geliyor. Kulübün elinde kalan hisse bugün 

% 55. Halkın elinde de % 45 oluyor. Biz yıllarca dışarıda % 37.5 hisse var diye birbirimizi yedik, 
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hatırlayacaksınız. Yani büyük mücadeleler verildi, QVT kavgaları, mahkemeleri, şuydu, buydu. 

Şu anda dışarıdaki hisseler % 45’e çıktı.  

Şimdi yönetim son girişimini yapıyor. Kulübün yıllardır sahibi olduğu, uhdesinde bulunan maç 

hasılatlarının çok önemli bir bölümünü, VIP koltuk localarının 2014-2030 yılları arasındaki 

pazarlama hakkı ve gelirlerini yıllarca Galatasaray Spor Kulübü’nün üzerinde olan bu yetkiyi 

ve hakkı tamamen Sportif A.Ş.’ye devrediyor. Nasıl devrediyor? Galatasaray Kulübü Derneği 

Yönetim Kurulu olarak mevcut yönetimimiz devrediyor bunu. Öbür tarafta alan kim? 7 

kişiden oluşan Sportif A.Ş.’nin Yönetim Kurulu. Sonra onların 7’sinden 2’si ayrılıyor. Yeni kural 

gereği, Kulüp Yönetim Kurulu dışından 2 yeni arkadaş geliyor yönetime. Sonuç olarak,  tüm 

bu yetki Galatasaray Kulübü’nün elinden çıkıyor. Ne zamandan itibaren? 2014’ten itibaren. 

Neden 2014’ten itibaren? Çünkü 2014’e kadar bu söylediğim yerlerin biletleri satılmış, 

paralar çoktan bitmiş. Onun için, bugüne kadar, bu yıl, bu sezon bizim bütün nakit 

hasılatımız, bütün oynanan maçlarda -Arena’dan bahsediyorum- 9 milyon TL’yi de aşamıyor. 

Şimdi bu çok önemli yetki tamamen Sportif A.Ş.’ye devrediliyor ve buna paralel olarak da, bu 

devirden sonra, Deniz Yatırım’la Yönetim Kurulumuz bu gelirler karşılığında bir finansman 

anlaşması yapıyor. Ve Sportif A.Ş.’nin sermayesini % 9.900 arttırarak, hepiniz gayet iyi 

biliyorsunuz, 228 milyon 808 bin TL’ye yükseltilmesine, sermaye artışının A ve B grubu 

hissedarlar tarafından karşılanmasına karar veriyor. Yönetim bunları 13 Şubat 2012’de Kamu 

Aydınlatma Platformu’na da bildiriyor. Gizli kapaklı olmuyor yani bu iş. Ancak burası çok 

önemli. Bunu da muhtemelen biliyorsunuz. Bu arada, Sermaye Piyasası Kurulu bir tebliğ 

yayınlayarak, bu uygulamalarda değişiklik yaparak, 29 Şubat 2012’de Resmî Gazete’de 

yayınlıyor. Bunun üzerine, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu da hemen toplanarak “kayıtlı sermaye 

sistemi”ne geçiş kararı alıyor. Zaten SPK’nın da aldığı karar bu. Yeni bir yöntem getiriyor 

buna. Bu yönde açıklama yapılıyor. Ve neticede Sportif A.Ş. yönetimi, kayıtlı sermayeye geçiş 

için sırasıyla, önce SPK ‘ya, devamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, devamında 

birkaç yere daha başvurular yapmaya başlıyor. Çıkacak izni beklemeye geçiyor.  

Şu anda bu iş beklemeye girmiş durumda. Sermaye artışı muhtemelen çıkmıştır, yani 

çıkmayacaktır diye bir görüş yok. Ama, şunu ifade etmeye çalışıyor Hayri kardeşiniz. Bakınız, 

rakamlara bakınız. Sermayeniz 2,2 milyon iken 228 milyon TL’ye yükselişi için  Sportif A.Ş. 

yönetimi ani bir karar veriyor. Çok hayati bir karar uygulamaya geçiyor. 3 gün sonra o karar 

değişiyor, iptal oluyor ve başka bir uygulama geliyor. Bunda sizlerin, benim, Genel Kurulun 

hiçbir fonksiyonu yok, haberi de yok, çünkü şrket artık sizin, Genel Kurulun kontrolunda 
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değil. 7 kişiden oluşan Sportif A.Ş. Yönetim kurulunun yetkisinde. Bu abartılı bir şey değil. 

Öyle kurmuşuz bu şirketi. Yani bunda bu yönetimin kabahati filan yok. Var olan statünün 

verdiği yetkiyi kullanıyor. Ama şu çarpıcı noktaya geleceğim. Bunun önlemi mutlaka 

alınmalıdır. Israrla söylüyorum, Her zaman bu yönetimlerde ve özellikle o 7 kişide, burada 

oturan namuslu, haysiyetli arkadaşlarımız oturmayabilir. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Her şey 

başımıza gelebilir. Karar 7’de 4 çıktı mı, GSK olarak çok büyük değerler kaybedebiliriz, her şey 

bitiverir.  

Bunu niye söylüyorum? Bakın, olmaz, olmaz dediler. Bu tüzük çalışması esnasında çok büyük 

uğraş verdik biz, 01 Ocak - 31 Aralık dönemine oturtalım bütün hesaplarımızı diye. “Efendim 

olmaz, katiyen olmaz. Çünkü halka açık şirketler, mümkün değildir.” dediler. Çok ısrar ettik, 

“Ara bilanço yaparsınız veya dönemi bölersiniz, SPK ile görüşerek bir çözüm bulursunuz.” 

dedik. Netice işte elinizde, demek ki çıkarmış.  Dernek statüsündeki kulüp ve tüm sirketlerin 

ayrı ayrı ve konsolide, karşılaştırmalı malî sonuçları elinizde tetkike hazır.Bu son derece 

önemli bir gelişmedir. Ama bir hayati konu eksik kaldı. Bir bacak eksik kaldı. Biz Genel Kurul 

olarak bilgileri aldık, bundan sonra da alacağız, ama denetim ve ibra yetkisini almadık. Ben ne 

hukukçuyum, ne de halka açık şirketler uzmanıyım. Ama bu yetkiyi almamız mümkündür 

diyorum. Bu husus Galatasaray’ın geleceği adına, sizin de, benim de, yönetimin de mutlak ve 

mutlak önemli sorumluluğudur. Buna çevirmek için her türlü girişimi yapmamız lazım. Bir an 

önce Sportif A.Ş.’yi Genel Kurul kontrolü ve denetimine almamız, ibra yetkisine almamız 

zorunludur, kaçınılmazdır. Büyük tehlike vardır diyorum. Ne düşünürseniz düşünün. Şimdi 

bunun için bizim uzmanlarımız çok, yönetimin istifade edeceği çok arkadaşımız var. Mutlaka 

bir çözüm bulacaklardır, yeterki derhâl harekete geçilsin. 

Yönetim Kurulu geçen Divana bir yazı sundu. Yazı şu. “Yönetim Kurulumuzun şu tarihli 

toplantısında Tüzük Komitesinin Sayın Profesör Celal Erkut başkanlığında, aşağıdaki isimlerle 

oluşmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.” diye bir yazı. Biz de bunu biliyoruz, siz 

de. Geçen Divan toplantısında okundu bu. Ne oldu? Nereden çıktı bu diyorum ben şimdi. Şu 

anda da öyle diyorum. İnsan bir sebep gösterir. Daha dün, çok kısa bir süre önce devreye 

girmiş bir tüzük var. Beğeniriz, beğenmeyiz. Çok önemli işler görüyor bu tüzük. Biz içindeyiz.  

Şimdi bakın, sizler de biliyorsunuz ama tekrarlamaya mecburum. Bu tüzüğün buraya 

gelmesinde 2007’den itibaren önemli çabalar sarfedilmiştir. Divan Başkanı İrfan ağabeyin de 

çok ciddi çabaları olduğunu söylemek durumundayım. Bazen görüşlerine katılırız veya 

katılmayız, ama tüzük konusunda  büyük emek sarf etti. Bakınız, evvela 16 kişilik bir 
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komisyon vardı, duayenler, profesörler, avukatlar. Takiben 5 kişilik bir Redaksiyon Komitesi 

kuruldu. Geçen sene Sayın Başkan Adnan Polat’ın isteğiyle, biz de girdik içine, ben de vardım. 

Bu bittikten sonra, bir Redaksiyon Komitesi daha kuruldu, o da 15 kişi. Bugün yönetimin  

değiştireceğiz diye yola çıktığı tüzük için 36 tane, her biri belli kalitedeki Galatasaraylı emek 

verdi . Bu nedir böyle, bu kadar ucuz mu bu iş? Hiçbir neden belirtmeden, açıklama 

yapmadan tüzüğü değiştirmek için şunu tayin ettik diyen kuru bir yazı sadece!..  

Prof. Celal Erkut da bizim kişiliğine ve kariyerine çok güvendiğimiz değerli bir kardeşimizdir. 

Bu kararın açıklanmaya ihtiyacı vardır. Bu kadar basit değildir. Şuna emin olun, mutlaka bu 

tüzüğün işlerliğinde aksayan şeyler vardır, her Anayasada olduğu gibi. Gayet normal. Ama o 

zaman deriz ki, biz tüzüğün şu, şu, şu maddelerini şu şekilde değiştirmek için toplanıyoruz 

diye. Yahu, kavgalar oldu, döğüşler oldu, gönüller kırıldı. Hatırlayın o tüzük kongrelerini, 

tekrar aynı curcunaya mı sokmak istiyorlar bizi? Nedir bu öneri? Soru şu. Bunu bugün de 

cevaplayabilir arkadaşlarımız. Bu karar mevcut tüzüğün belli maddelerinin değiştirilmesi, 

tadil edilmesine mi yönelik, yoksa tüzüğün sıfırdan alıp yeniden inşa edilmesi mi? Ben bunun 

cevabını rica ediyorum.  

 Mevcut tüzüğümüzde taşınmazlarla ilgili, yatırım bütçeleriyle ilgili bir 145. maddemiz var. 

Çok basit ve yönetime de yardımcı olacağına inandığım için söylüyorum bunu. Zaten şimdi 

biliyorsunuz, Genel Kurul ilanı çıktı. Gündem de belirlendi. 145. madde aynen şöyle: 

“Taşınmazlar için, bütçe yılı içinde gerçekleşecek ya da gelecek yıllara sarkacak yatırım ve 

harcamalar yapabilmek için getirilen öneride, taşınmazın bir plan ve projesinin eklenmesi, 

inşaat,  maliyet ve yapılabilirlik hesaplarının çıkarılmış olması ya da satın alınacak taşınmazın 

her türlü niteliklerinin belirtilmesi; plan ve projesinde ne kadar sürede bitebileceğinin 

belirtilmesi; harcanacak paranın kaynaklarının belirtilmesi; kaynak olarak borçlanma varsa, 

borçlanmanın maliyeti ve ne kadar sürede ödeneceğinin bütçe gerekçesinde açıkça 

belirtilmesi; bu belgeler sunulmadan Genel Kurulda taşınmazlar için görüşme yapılamaz ve 

karar veremez” diyor Anayasamız.  

Şimdi az önce projelerin var olduğu söylendi. Maddeler burada, hepsini tamamlamaları 

gerekir. Genel Kurula bunlarsız gelmesinler, çünkü iş alırlar başlarına. Yani görüşemezler bu 

konuyu aksi takdirde. Çıkacaklar, kim yapacak, kim edecek, kaça yapacak, ne zamanda 

bitecek, söyleyecekler. Bir de en önemli şey. Burada da öyle bir şey de belirtilmiyor. İlanda da 

yok. Satış, matış her şeyi diyor. Bundan daha kapsamlı bir yetki olmaz yani. Bakınız maddenin 

devamına: “Taşınmazlar için yapılacak yatırım ve harcamalara Genel Kurulca verilecek 
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yetkinin süresi, hiçbir şekilde 3 yılı geçemez”. Neden bu kondu? Çünkü dilimiz çok yandı da 

onun için. 

Gelelim Galatasaray Adası’na. Galatasaray Adası için 4 satırlık bir bilgi verilmiş raporda. 

Galatasaray Adası’yla çok uğraşmış bir insanım. Bütün mahkeme duruşmalarına da  

gidiyorum. Gayet samimi söyleyeceğim, avukatımız takip ediyor. Biz Galatasaray Adası’nın 

son olarak yapılan 5 yıllık ek sözleşmesinin iptali için Genel Kurul olarak karar almışız, kiracı 

400 bin dolar/yıl kirayla hayatını mutlu şekilde sürdürüyor. Mükemmelen parasını da 

kazanıyor. Bizde tık yok. Ne giden, ne gelen! Adam davayı geciktirmek için her şeyi yaptı. İlk 

bizim kararı aldığımızın hemen ertesi, üyelerimizden biri, hemşeri filan durumları da var 

galiba, aleyhimize, Genel Kurul kararının iptali için dava açtı. Ben de özetliyorum. Belki 

bilmeyeniniz vardır. Ama bizim meselemiz, bilin bunu. Bu dava uzadıkça uzadı, Bilirkişiler 

geldi, biz kazandık. Adam Yargıtay’a gitti. Israr ediyor yani. Yargıtay’dan lehimize döndü. 

Bilirkişi raporu olumlu. Yargıtay kararı lehimize.  Devamında kulüp olarak biz kiracıdan Ada’yı 

tahliye etmesini istedik. Adam tahliyeye yanaşmadı. Bu kez sulh hukuk mahkemesinde kiracı 

aleyhinde tahliye davası açtık. 7. Sulh Hukuk’ta devam ediyor. 15 Mayısta da bir celsesi daha 

var. Adamlar orada dahi, böyle sıradan tam vakit geçirmek için, topu taca atmak gibi bizden 

birtakım belgeler istiyor. % 100 bitmiş işi, biz sürüklüyoruz. Yani bu davayı mutlaka 

kazanmamız ve Ada’yı tahliye ettirmemiz gerekiyor. Ondan sonra, bir şey yaparız, yapmayız. 

Maalesef bu dava yüzünden Genel Kurul kararımızı tatbik edemez durumdayız. Bu kiracıya 

yılda 400 bin dolara Boğaz’ın ortasında cillop gibi adayı teslim etmişiz. Uzaktan bakıyoruz.  

Son konum. Bu konuya çok üzülerek giriyorum. İnanın çok sevdiğim bir insan. Ancak 

anlamadı bizi Adnan Polat. Eminim hepiniz oradaydınız, en azından yarınızdan fazlası. 27 

Martta Genel Kurulunda kendisine çok ısrar eden 3 kişiden biriyim ben. Hatta ben yalvardım 

da, yapma, etme dedim. Ricamız şuydu: “Yönetiminizden 3 kişi ile büyük bir tartışmalar 

içindesiniz, yürütemiyorsunuz. Ayrıca iki kişi istifa etmiş. Yani 5 kişi istifa etmiş, çok zorlu bir 

yıla giriyorsun. Gel istifa et, tekrar seçime gir. (Tekrar seçime gir, altını çiziyorum.) Adaylığını 

koy, yeni bir yönetim oluştur. Hem güven tazelemiş olursun, hem de yeni bir yönetimle yola 

çıkarsın.” dedik. Kabul etmedi. Doğan Hasol, Başkan Alp Yalman ve bendeniz. Hepiniz 

hatırlıyorsunuz. Sinirler gerildi ve size teminat veririm. Eğer kabul etseydi Adnan Polat, eğer 

kabul etseydi, Doğan ağabeye veya benim yanıma gelip, kabul ediyorum demiş olsaydı. O 

salon var ya, yani onun haydutlar bastı dediği salon, sizi temin ederim, ayakta alkışlar ve 

bütün gönlüyle omuzlarda onu başkanlığa götürürdü. Buna inanın. Yapmadı. İnat etmeyi 
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tercih etti. Şimdi aynı Başkanımız Pazar akşamı bir televizyon kanalında 2.5 ile 3 saat Erman 

Toroğlu ve diğer bazı insanlarla uzun bir sohbete girdi. Bizim için, 27 Mart Genel Kurulu için 

demediğini bırakmadı. Şimdi, bunun bütün detayına girip, onun kalbini kırmak istemiyorum. 

Bir de sıkıntısı var başında. İnşallah aşacak. Bu tabii hepimizin samimi temennisi. Nedense 

ona vurmuş bu piyango. Bu dava konusu var. Dolayısıyla sıkıntılı günlerinde onu fazla 

hırpalamak istemem, ama olmazsa olmaz şekilde kendisine verilmesi gereken birkaç cevap 

var. Bunlar zaten teknik, duygusal cevaplar değil. Birazdan dinleyeceksiniz. Ben o gece ilgili 

TV kanalına bağlanmak istedim. Olmadı, Süleyman Rodoplu kardeşim de orada, o uğraştı 

ama maalesef ben bir 5 dakika vermediler. Orada halledecektik bu işi. Sizin huzurunuzda 

söylemeye mecbur oldum. Çok ciddi bir suçlama yaptı Başkan, yanlış oldu. “500 liseli, liseci 

ne haltsa, bunlar Galatasaray’dan maddi, manevi faydalanmışlardır.” dedi. Şimdi bu önemli 

bir suçlama. Huzurunuzda ben Başkandan bunun detayını istiyorum. Bilmiyorum, siz de ister 

misiniz? Ben istiyorum. Bu kadar ucuz değil bu.  

Şimdi 27 Mart Genel Kurulunda, kongreyi de aynı kişiler provoke ettiler diyor. Adnan Polat o 

kongreden sonra 6 bin adet CD yaptırdı Kongreyi gösteren. Bunu bilin. Salonun her noktasını 

gösteren bir CD yaptırdı ve bir tesadüf, bu CD benim elime geçti. Dağıtılmak üzere yapıldı 

bunlar. Ben seyrettim. Olumsuz hiçbir şey göremedim. Ben de varım içinde. Beni özellikle 

göstermek için bir daire içine alınmışım. Ben dikkatle izledim, olumsuz hiçbir şey göremedim. 

Hemen aynı akşam gerekli önlemlerimi alarak, organizatörleri daha yataklarından 

kalkmadan, CD’yi suçlanan kişilerden biri olarak bizzat ben internet kanalıyla tüm 

kamuoyunun izleyebileceği bir sanal ortama gönderdim ve 12 bin kişinin benim gönderimim 

olarak izlemelerini sağladım. Tabii bunun üzerine bu CD’yi yayınlamaktan vazgeçtiler. 6.000 

CD’yi ne yaptılar, bilmiyorum. Ama hiç kimse ayağa kalkıp da vay Başkanımıza bunu 

yapmışlar demedi. 12 bin kişi, Türkiye’den. Yani bizim kendi internet sitelerimizde de 

gösterildi. Artık bunun üzerini kaşımasın Başkanımız diyorum.  

Şimdi daha önemli ikinci konuya gelelim. Sayın Başkanımız, bizim yeni Stad ile ilgili 

sözleşmemizi yapmadan önce Ali Sami Yen üzerindeki üst haklarımızı aleyhimize açılan dava 

nedeniyle çok önce kaybettiğimizi dolayısıyla bu üst hakkının takasta kullanılmadığını söyledi. 

Yani Başkanımız ASY üst hakkının yeni stadın yapımında yapılan takas anlaşmasında 

kullanılamaz durumda olduğunu ifade etti. Programa katılanlardan Beşiktaş Genel Kurul 

üyesi Kaya Çilingiroğlu dahi programda “Yeni stadın yapılmasını teminen Galatasaray çok 

değerli bir malını TOKİ’ye devretti.” derken bizim Başkanımız bunun aksini iddia etti. Şimdi 
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öyle mi, değil mi, onu göstereceğim size. Şimdi efendim, bu olayın hikâyesi şu. Bir söylem, 

Polat’ın da söylemi o. Biz aleyhimize açılan dava sonucu, Ali Sami Yen’in üst hakkını 

kaybetmişiz. Dava sonuçlanmış, kaybetmişiz. Bakalım kayıp da etmişiz. Ne olmuş? Şimdi 

bakınız. Elimdeki sözleşmenin tarihi, tarihlere lütfen dikkat edin, 28 Ağustos 2006. Bu bir 

sözleşme. Maliye Bakanlığı, işte Mehmet Ali Şahin, Kadir Topbaş, Kemal Unakıtan, Özhan 

Canaydın hepsinin imzası var altında. Bakın, 5. maddeyi aynen okuyorum: “Mülkiyeti Genel 

Müdürlüğe ait ve Ali Sami Yen Stadyumu olarak kullanılan 58 parsel, marsel ne ise, 34.640 m² 

yüzölçümlü taşınmaz ile TOKİ mülkiyetine geçecek olan 4. pafta, 3 ada, şu, şu, şu numaralı 

parsel, taşınmazın 120 bin metrekarelik kısmı, Genel Müdürlük ve kulüp arasındaki Ali Sami 

Yen Stadyumu’na ilişkin uyuşmazlıkların çözümünden sonra trampa edilecektir.” diyor 5. 

madde. Yani diyor ki, bu dava devam ediyor, o davayı halledin, ondan sonra gelin, trampayı 

öyle yapalım diyor. O kadar basit. Dava devam ediyor. Devlette davalar ne kadar sürer, 

hepiniz bilirsiniz. O dava bakın nasıl bitmiş? Şimdi bizim Yönetim Kurulumuz sorunu 

halletmek için ne yapmış? Bu vesile ile rahmetli Başkanımız Özhan Canaydın’ı saygıyla 

anıyorum. Dönemdeki Yönetim Kurulumuz toplanıyor ve bir karar alıyor bu durum karşısında. 

Karşı taraf “o sıkıntıyı temizlemeden bu takası yapamayız” diyor sözleşmede. Yönetim Kurulu 

27 Mart 2007’de toplanarak bir karar alıyor. Yani dikkat edin, o protokolün imzalanışından 

hemen hemen bir sene sonraya rastlıyor bu tarih. Karar şu. Çok uzatıp canınızı sıkmayayım. 

Kulübün sözleşmeden doğan haklarının, tapudan terkin talepli davanın kulübe açılmış 

davanın, GSGM ve TOKİ ile yapılan protokoller gereği kabulüne” diyor karar. Yani az önce 

söyledim ya, o davalar kalksın, öyle. Yönetim Kurulu davayı kabul edelim kararı alıyor ve 

bunun için kulübün yetkili avukatı, hukuk müşaviri, Sayın Mahinur Dengiz kardeşimize davayı 

kabul ederek dosyayı karara çıkartmasına bu konuda kendisine talimat verilmesine diye, 

talimat veriyor. O da mahkemeye başvurarak, 30 Mart 2007’de gereğini yapıyor. Ücreti 

karşılanmak üzere, davalı vekili tarafından davanın kabulünü hususunda, davacı vekili ve 

davalı vekili anlaşmışlardır’’ diyor. İşte bundan sonra biz oturuyoruz yeni stad için takas 

anlaşmasını yapıyoruz. Şimdi gelin allahınızı severseniz, elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar, 

bunlar sıradan iddialar değil, ciddi konular. Ya benim koca Başkanım, Sayın Polat, onca 

insanın takip ettiği zaten tartışmalı olan bir konuda, böyle bir şeyi iddia ediyor. Bunu kabul 

etmem mümkün değil.  

Son bir şey. Şimdi Değerli Başkanımız aynı programda şöyle diyor: “Kulüp öylesine kötü bir 

durumda idi ki, alacaklı kuyrukları Florya’dan Mecidiyeköy’e kadar uzuyordu.” Şimdi bakın. 
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“Ben geldim, bir kampanya yaptım Serhat Ulueren’le.” diyor. Hatırlayacaksınız, o zaman Star 

TV’de bir kampanya yaptılar. İnsanlar yağmur gibi yardım başvurusu sözü veriyordu 

telefonla. Başkan “2 milyon dolar para topladım ve bununla 23 tane UEFA’da bekleyen bizim 

problemli dosyamızı hallettim ve o alacaklı kuyrukları da kalmadı.” diyor. Şimdi sizlere konu 

ile ilgili elimdeki kesin bilgileri sunuyorum. O gün toplanan para 2 milyon dolar değil, 1 

milyon 500 küsur bin dolar. Toplam 87 kişi hibe yapmış, bunların içinde 15 kişi 100 bin dolar 

vermiş. Ve bu şeyin bütün dökümü elimde, isteyene de gösteririm. Açık, yönetimimiz dahil 

herkese gösterebilirim. Bunların içinde UEFA ile değil, FİFA ile problemli 23 değil, tek bir 

futbolcu dosyası var. Onu halletmişler, ödemişler. Nerede 23 dosya, nerede 1 dosya! Şimdi 

bu kadar söylüyorum. Daha yığınla şeyler söylendi. Hepsine girerek ne onu üzmek, ne de sizin 

zamanınızı almak istiyorum. Ama bunları söylemeye mecburdum. Ben Adnan Polat 

Başkanımıza kendisini camia olarak sevdiğimizi söylüyor ve gösterdiği hezeyanları 

bırakmasını rica ediyorum. “Benim başıma aynı sorunlar gelseydi beni Metris Cezaevi’nin 

betonuna gömerlerdi.” dediği camiası kendisine o gözle bakmıyor, ben dahil. Bunu iyi bilsin. 

Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Kozak, biraz önce, tüzükle ilgili bir beyanda bulundu. Şimdi benim mecburen buraya bir 

açıklama getirmem lazım. Bizim Yönetim Kurulumuz tüzüğe uygun hareket etmek üzere 

görev alır. Şu andaki tüzüğümüzü incelerseniz, tüzük değişikliği görevi Divan Kuruluna 

verilmiştir, 99/4 maddesiyle. Yönetim Kurulunun 87. maddedeki 34 tane görevinin içinde 

tüzük değişikliği yoktur. Bir klozu vardır, yasalarda değişiklik olursa, o değişikliği tüzüğe 

işlemek üzere girişim yapabilir. Arkadaşlar, yapılan maç başladıktan sonra, siz kural 

değiştirebilir misiniz? Yönetim Kurulumuz seçilmiş, bu tüzüğe uygun olarak hareket etmek 

üzere. Şimdi diyor ki Yönetim Kurulu, ben bu tüzüğü bir değiştirivereyim. Sizler tüzüğün 

detaylarını bilmeyebilirsiniz. Ben mecburen bilmek mecburiyetindeyim. Çünkü tüzüğe uygun 

hareket edilip edilmediğini takip etme mecburiyetim var. Ama Yönetim Kurulu üyelerinin 

tüzüğü bilmemesini katiyen kabul edemiyorum arkadaşlar. Olmaz böyle şey ya. Tüzük 

değişikliği Divan Kurulunun kuracağı komisyonla başlar. Tasarı hazırlanır, taslak hazırlanır. 

Herkese gönderilir, o insanlardan itirazlar alınır, değişiklik talepleri alınır. Bu uzun bir süreç, 
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öyle 5 dakikada Beşiktaş olacak bir iş değil. Ve 24/2, Genel Kurulun görevi içinde bunu 

onaylamak yürürlüğe sokmak var. Yönetim Kurulunun tüzükle ilgili çalışmalarda tabii ki 

bulunması lazım. Tabii ki hazırlanan taslağı, efendim Genel Kurula Yönetim Kurulu götürecek. 

Sicil kurulu götürecek değil, disiplin kurulu götürecek değil. Onu biz de biliyoruz. Ama biz 

efendim bir tüzük yapacağız, işte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Neyse. Bu konuyu 

böylece zannediyorum açıklığa kavuşturduk. Usulüne uygun şekilde, Tüzük Komisyonu 

kurulur, o arkadaşlarımız önerilen ki aralarında bir tane de denetçi vardır. Denetçinin 

biliyorsunuz hiçbir yerde görev alması caiz değildir. O da tüzük emridir. Yani bu nüanslara 

dikkat etmemizde yarar var. Efendim, Sayın Mehmet Bilen, siz söz istemiştiniz. Buyurunuz.  

Mehmet Bilen:  

Sayın Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın başında şunu vurgulamak istiyorum. 

Sakın Hayri ağabeyim alınmasın, kendisinin görüşlerini benimsiyoruz. Hemen hemen % 80 

aynı görüşlerdeyiz. Ancak belki Divan yani, başkanlığının bir şeyi olabilir, gözünden kaçmış. 

Divandaki konuşmalar, belli bir dakika ile sınırlı olmalı. Yani burada bir serapa çıkıp, bir saat 

konuşmamalıyız. Yani ben bunu Hayri ağabeyi hakikaten kastetmiyorum. Ama siz tabii 

kürsüde bırakırsanız, kişi konuşur. Yani verimlilik için, dinleyenin de dikkatinin dağılmaması 

için, bu gerekli. Bir ikincisi de, hep Divan çalışmalarının verimliliğinde şu önemli. Buraya gelen 

insanlar en çok farklı fikirler, öneriler, eleştiriler, düşünceler bekliyor. Şimdi bir saat Yönetim 

Kurulunun uyuduğumuz rakamlarını dinledik. E üstüne de sağ olsun Hayri ağabey de bir 30, 

40 dakika, e zaten yani dikkat filan kalmadı. Bundan sonra Allah bana da, diğer 

konuşmacılara da kolaylık versin. Ben geçen Şubat divanında çok güzel konuşmalar oldu. Bir 

iki tanesinin altını çizmek istiyorum. Biri Sayın Sami Çölgeçen, çok güzel hususlara değindi. 

Daha önce de futbol konusunda, binicilik konusunda bizleri aydınlatmış ve onun sonucunda 

güzel şeyler olmuştu. Bu sefer de tenis konusunda çok güzel bir hususu dile getirdi. 

Çoğunluğu Galatasaraylı olan İstanbul Tenis Kulübü’nün tesislerinin çok bir gayretle bizim 

kulübümüze alınabileceği hususunda dikkatimizi çekti. Bu çok önemli bir olay. Zaten Genel 

Kurulda da tenis şubesinin kurulma hadisesi var. Şayet tenis şubesinin kurulmasına paralel, 

İstanbul Tenis Kulübü de tesislerini, Galatasaray Kulübü alırsa ki, bu Spor Bakanlığı için de 

zaten iyi bir imkân, yani Galatasaray gibi güçlü bir kulüp o tesisleri işletecek ve Türk tenisine 

girecek. Son derece yararlı bir durum olur.  
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Bir ikincisi, Sayın Rasim Zaimoğlu. Bu kadar rakamların, bu kadar enteresan olayların içinde 

çok farklı bir konuyu birkaç kez dile getirdi. Satranç. Bizde binicilik var, judo var. Ben bir türlü 

judoyu bizle bağdaştıramıyorum. Ama tenis % 100 bizle uyumlu. Satranç gibi bir eğitim 

kökenli bir spor kulübünde bu kadar uyumlu bir branş Rasim Bey bunu birkaç kez dile getirdi 

ve şimdi Genel Kurulun gündeminde o şube de açılıyor. Yönetim Kurulunu da kutluyorum. 

Hem tenis, hem de satranç için, hakikaten çok önemli iki adımdır. Yine Ayhan Özmızrak, 

geçen Divanda ilginç bir konuşma yaptı ve genel olarak şunu söyledi. “Bir yanlış içindeyiz, 

kulübü yenilere bırakırken, gençlere. Kulüp artık kurtarılamaz noktalara doğru gidiyor.” dedi. 

Son derece ciddi bir uyarı. Bunun için de kulübün gözden kaçan kara delikleri var. Demin 

rakamları dinledik burada, o dinlediğimiz rakamlardan da ben çok açıkçası, yani bir şeyi 

değerlendiremedim. Konsolide bütçeler, rakamlar, şunlar, bunlar, filan fıstık. Şimdi 

denetçilere şunu soracağım ben. Bu kadar rakamlar var. Siz denetçi olaraktan, bu kulübe bu 

rakamlar nereden teşkil oluyor? Faturalardan oluyor. Giderler. Gelir önemli değil. Mühim 

olan gider. Peki, bu faturaya hiç kimse bakıyor mu? Biz Genel Kurulda bakmıyoruz. Kollar 

havaya, ibra oldu, bitti. Bir fatura gelmiş, bu faturanın ederi nedir, piyasası nedir? Buna kimse 

bakmıyor. Sadece rakamlar toplanıyor, işte borçlar deniyor. 100 trilyon lira faiz ve banka 

komisyonundan bahsediliyor. Bir fatura girdiğinde, o faturanın piyasa değeri nedir? Bunu kim 

biliyor? Denetçi bakıyor mu? Hayır. Ben kendim rastladım, birkaç tane fazla detayına 

girmeden, rakamlarla vereceğim. 13 bin liralık bir hizmet. Toplam değeri 13 bin lira olan bir 

hizmet (18 bin liraya, 18 tane firma atlar) 28 bin liraya Galatasaray’a fatura edildi. Biliyorum, 

elimde. Yani önemli bir şey değil ama 13 bin liralık bir hizmet 28’e geldi. Şimdi yani bu 

konsolide bilançonun burada nesi kaldı? Ne anlamı kaldı? Yani getirin faturaları, getirin, 

getirin, verin, verin. Ondan sonra buraları toplayın. İşte bu bizde bir satın alma ve denetim 

zaafı. Yine bir iş için, 60 bin liralık bir iş için 400 bin lira bir fatura çıkmak üzereyken son anda 

yönetim fark ederek oradan durumu kurtardı. 

Şimdi mesela Kalamış’ın havuzu var. Oranın da mühendislik olayı yapılırken, gördüğümüz 

kadarıyla, Türkiye’nin en pahalı firması, oraya çok önceden gelmiş, kamp kurmuş bir 

durumda. Şimdi böyle rahat harcamaların olduğu bir kulüp bünyesinde satın alma, denetim 

ve Genel Kurulda şu zafiyet var. Gidiyoruz, bekliyoruz. Konuşmalar oluyor. Herkes sabırla 

orada bekliyor. İbra oldu mu, salon bomboş. Sanki orada biz şeyiz yani, kadrolu ibra memuru. 

E, peki ondan sonra yok. Bir sonraki yılın bütçesi var, şusu var, busu var. Ona kalan kimse yok. 

Şimdi bunlar işte Ayhan Beyin genel olarak o bahsettiği durumun kara delikleri.  
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Bir tanesi de idarî zaaflar. Bunu bir örneğini somut vereceğim. Daha önce de verdim. Yönetim 

Kuruluna faydası da olur bunun. Çünkü Yönetim Kurulu bu konuyu, bir tam detayını 

öğrenmek istemiş. Bariz bir şekilde 5, 6 kişi, Galatasaray’da master lisans çıkartırken, doğru 

olmayan beyanda bulunarak -hukuki olarak doğru olmayan beyan diyorum, başka bir şey 

diyeceğim, bu sefer hukuken sorumlu olacağız- böyle bir beyanda bulunarak, biz bu 

Galatasaray Kulübü’nde, vakti zamanında spor yaptık diye -ki yapmamışlar- adam 

Fenerbahçe gibi bir kulüpten gelmiş. Fenerbahçe’den gelmemiş de o kendi branşının 

Fenerbahçe’sinden gelmiş, burada lisans çıkarmış ve Galatasaray adına müsabakaya giriyor 

ve yarın öbür gün, tüzük haklarından kulübe üye olma kapısını açacak. Bu konuda biz 

uyarılarımızı yaptık.  

Fakat buranın püf noktası şu. Böyle bir şeyi nasıl bu kulübe yutturup da geliyorlar? Enteresan 

bir şey. Yani bu nasıl idarî mekanizma? Bunun bu zaafiyeti var. Ve söylüyorsunuz, yine bir şey 

olmuyor. Yani bu aylardan beri olan bir hadise. Ne etik değerlere uyuyor, ne doğruluğa 

uyuyor, ne spormentliğe uyuyor. Tüzük deliniyor, ama işte bu da denetlemede olduğu gibi, 

Genel Kuruldaki zafiyette olduğu gibi, bu da burada, bu lisansta olan bir hadise.  

Bir başka zafiyetimiz disiplin konusunda. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü’nde fiiliyatta 

disiplin kararları uygulanamıyor. Tüzükten kaynaklanıyor. Şöyle bir durum var. Bir iki tane 

örnek, bir üye 3-4 üyeye fiili saldırıda bulunmuş, Disiplin Kuruluna gitmiş. Bir 6 ay, bir de 3 ay 

ceza almış. Ondan sonra gidiyor, bir dilekçe veriyor. Biri akıl veriyor. İşte bu geliyor, 

önümüzdeki 31 Marttaki Genel Kurulda oylanacak ve belki de affolacak. Yani kişi fiilen 

bunları yapmış. Disiplin Kurulu da bunu tamam demiş, cezasını vermiş. Fakat siz bunu 

yapamıyorsunuz. Alın bir kara delik daha, uygulanamayan bir şey daha. Nasıl hani yönetimin 

idarî zaafı var orada. Nasıl denetleme, bu da böyle bir olay.  

Yine bir başka üye, Sayın Polat döneminin bir yöneticisi Galatasaray’da bir ilke imza atıyor. 

Haziran ayı Divan toplantısında salonun ortasında ulu orta küfür ediyor. Ağır bir küfür. 

Duyanlar var, rahatsız oluyorlar, neticede disipline gidiyor ve 1 yıl ceza alıyor. Bu üye de 

aramızda dolaşıyor. Şimdi gelecek, Malî Kongrede herhâlde birtakım desteklerle affolacak. 

Hani Galatasaray’da terbiye? 107 yıllık kulüp. Divanın ortasında pervasızca sen gel küfür et. 

Ondan sonra, aldığı ceza da şu ceza. Bir şey yok ortada. Sadece sosyal tesisten 

yararlanamayacak. O sosyal tesis de, zaten Ada’ya herkes girip çıkıyor. Bir tek bütün 

mahrumiyeti de Kalamış Tesisleri’ne bu kişi giremeyecek. 107 yıllık kulüpte bunu yapmış bir 

kişi. Bu dahi kulübe giriyor. Bu da bir yönetim zaafiyeti. Niye yönetim zafiyeti? Tabii Refik 
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kardeşim, bu bal gibi yönetim zafiyeti. Niye? Bakın, disiplin diye bir şey aslında yok. Yönetim 

Kurulu var. Yönetim Kurulu istese tüzük var. İstese şunu yapar. Şunu yaparsınız. Tedbirli 

olarak ceza verirsiniz. Var. Niye vermiyorsunuz? Tedbirli olarak ceza var. Gönül olmadıktan 

sonra vermezsiniz. Olay burada. Şimdi çok merak ediyorum. Yönetim Kurulunun, tabii hepsi 

değil. Acaba oylama sırasında kaç kişi o masada olacak? Kaç kişi tuvalete gidecek, kaç kişi o 

masada, acaba lehte ve aleyhte oy kullanacak? Lehte de kullanabilirsiniz, aleyhte de. O sizin 

hür iradeniz. Ben karışamam. Ama izleyeceğiz, göreceğiz. Çünkü hani Galatasaray’da saygı, 

hani Galatasaray’da terbiye? Yani bunları biz pas geçemeyiz.  

Tabii buna bağlı olarak, Yönetim Kurulu içinde de ufak tefek birbirine muhalefetler ve bazı 

üyelerin işlerini yani işte biraz üstü böyle örtülü olarak engellemelere de şahit oluyoruz. 

Bunları da ileride biraz daha detaylarıyla gündeme getiririz.  

Şimdi önümüzdeki ay Divan seçimleri var. Ben şahsen bugün burada bir Divan üyesi olarak, 

önümüzdeki ay Divan Başkanlığına aday olacak adayları dinlemeyi arzu ederim. İmkân olur, 

bugünden bir fikir edinelim diye, iki veya üç, ne kadar aday varsa, bugün bir dinleme 

imkânımız olursa son derece yararlı olur.  

Bir de hazır tam seçimlerden önce, Divan toplantılarında daha yararlı olacağına inandığımız 

bir iki tane öneride bulunacağım. Birincisi, Ocak ayında yapılan berat töreni. O tören 

nedeniyle, biz Ocak ayında toplantı yapamıyoruz. Bu yıllardan beri böyle gidiyor. Bu bir 

gerçek. Bunun yerine benim önerim, Ocak ayı Divan toplantısından 3 gün önce bir Divan 

gecesi yapılsa, şöyle hafif yarı balo gibi bir Divan gecesi. Hem herkes bir araya gelir. Orada 

200 kişiye, 300 kişiye bu beratları törenle verilse ve bu kişiler de bunu aldıktan sonra, 2 gün 

sonraki Divan toplantısına üye olarak gelseler. Belki o gün onların içinden de bir konuşma 

yapacak olan vardır. O dahi yapmasa, en azından Ocak ayında konuşacak olan kişiler burada 

konuşur. Kulübün de farklı fikirlere, düşüncelere, önerilere ve eleştirilere şiddetle ihtiyacı var.  

Son bir önerim. Kadıköy yakasından gelen üyelerimiz için -olmayacak bir şey değil, artık yeni 

Divan Başkanı adaylarına öneride bulunuyorum- bir otobüs servisi konulursa, hem üyeler 

birbirleriyle bir bölümü sohbet ederek gelir, buradan da aynı şekilde gider. Bir Divanın daha 

böyle bir rahat ulaşımı, en azından Kadıköy açısından sağlanır.  

Konuşmamı ben burada tamamlarken, Nisan ayında yapılacak seçimlerde her iki başkan 

adayına ve heyetlerine başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
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Efendim, biz de Sayın Mehmet Bilen’e konuşması için teşekkür ediyoruz. Gündemde olmayan 

hususları önerdiği için de ele alamıyoruz. Ancak disiplinle ilgili şöyle bir husus var. Çıkarma 

yaptırımı alanların durumu madde 114, son paragraf. Haklarında hak mahrumiyeti veya 

çıkarma yaptırımı kararı verilmiş üyeler için karar kesinleşinceye kadar Disiplin Kurulu gerekli 

tedbirlerin uygulanmasına karar verebilir. Tamam mı? Yani Ekim ayında karar verdiniz. 1 sene 

çıkarma verdiniz. Mart ayında da adam dilekçesi dolayısıyla ele alınacak. Ama Ekim ayından 

Mart ayına kadar eğer Disiplin Kurulu işini biliyorsa, yeterli tedbirleri alabilir. Onun için, öyle 

bir eksiklik yok. Yalnız uygulama eksikliği var. Onu da zannediyorum Disiplin Kurulu çözecekti. 

Sayın Mehmet Helvacı söz istiyor. Buyurun. Kim var? Taner Aşkın. Aradaki arkadaşımız?  

Mehmet Helvacı:  

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu, Değerli Yönetim Kurulu, Sevgili Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıda konuşmak için söz aldığımda Sermaye 

Piyasası’yla ilgili beyanda bulunmamı isteyenler olabilir düşüncesi içerisinde bu sözü aldım. 

Sizlerle paylaşmak istediğim şeyleri kısaca anlatmaya çalışacağım. Zamanınızı fazla almamaya 

çalışacağım.  

Önce hemen Sermaye Piyasası’ndan başlayalım. Gerek yetkinin alındığı Genel Kurulda, gerek 

daha sonra bu konudaki görüşlerimi yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu’nu da ifade 

ederek, nelerin yapılması, nelerin yapılmamasına ilişkin görüşlerimi açıklamıştım. Şu anda bu 

görüşlerimi değiştirmem için herhangi bir sebep söz konusu değil. Ama Sayın Başkanımızın 

bize geçen Divan toplantısında ve daha önce, beklememiz gereğine dair bir beyanı var. Yani 

kendisi bize beklememizi ve emin olmamızı söylemişti. Dolayısıyla, Galatasaray Başkanının bu 

sözüne itimat etmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Ben de yöneticilik yaptım, 

malumunuz. Denetçilik yapmanın çok zor bir iş olduğunu da biliyorum. Özellikle Sermaye 

Piyasası söz konusu olduğunda, bazı hususları böyle basın önünde, açık Divanlarda 

konuşmanın çok da yararlı olmayacağı fikrindeyim. Bunları tartışmayalım, konuşmayalım gibi 

bir iddiam yok. Ama eğer bunları konuşup, tartışmayı düşünüyorsak bunu kendi aramızda 

yapmanın daha verimli sonuçlar verebileceği inancındayım. Çünkü geçmişte vardı, şu anda da 

hisse senetlerinin % 45’lik bölümü artık halka açıldığı için, muhtemelen Galatasaray Spor 

Kulübü ile menfaat ihtilafı olabilecek kimseler söz konusu olabilir. Bunlarla paylaşmamamız 

gereken görüşleri buralarda açıklamakla paylaşmış oluruz. O sebeple, bu hususta çok dikkat 

etmemiz gerektiğini bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum.  
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Bunlar çok zor süreçlerdir, kolay süreçler değillerdir. Biliyorsunuz, biz birleşmeye ilişkin işlemi 

2006 yılında başlattık ve 5 sene gibi bir zamanımızı aldı. Çok kolay olmadı, çok zor oldu. Çok 

bedel ödedik. Çok taviz verdik. Kişisel olarak çok sıkıntılara katlandık, bu birleşmenin 

yapılabilmesi için. Ama bunun yapılması gerekiyordu ve bu Galatasaray Kulübü’nün düze 

çıkması için çok zorunluydu. O yüzden de o fedakârlıkların hepsini yapmak zorundaydık, 

yaptık ve bu birleşmeyi sağladık. Ama o birleşmenin sağlanmasında -ben bunu burada bir kez 

daha söylemekte yarar görüyorum, bilinmesi gerektiğini düşünüyorum, altının çizilmesi 

gerektiğini düşünüyorum, çünkü haksızlıklara uğradığı inancı içerisindeyim- rahmetli 

Başkanımız Sayın Özhan Canaydın’ın büyük kararıdır o birleşme. Bunun bilinmesi gerekir. Bu 

Özhan Canaydın’ın başkanlığında başlamış bir projedir. Proje onun vefatı dolayısıyla, sonra 

başkaları tarafından sonuçlandırılmış olabilir, ama burada Özhan Canaydın’ın emeğini göz 

ardı ederek bunu başkalarına mal etmek Galatasaray adına yapılabilecek en büyük 

yanlışlıktır. Kendi başkanlarımıza, kendi evlatlarımıza sahip çıkmamamız gibi bir durum söz 

konusudur.  

Maalesef yöneticiler özellikle yöneticiliği bıraktıktan sonra, hafızalarında bazı yanılmalar 

olabiliyor. Bazı şeyleri birbirleriyle karıştırabiliyorlar. Olmayan şeyleri olmuş gibi 

zikredebiliyorlar. Bazı durumları kendilerinin yaptığını söyleyebiliyorlar. Bu tamamen ilgili 

yöneticilerin hafızasıyla ilgili bir sorun olarak görülmesi gereken bir durumdur. Ama 

Galatasaray tarihi doğruları, gerçekleri zaten yazmaktadır. Yönetim Kurulu kararlarına 

bakanlar bu kararların kimler tarafından alındığını, kimlerin imzası ile yapıldığını çok net bir 

şekilde göreceklerdir. Ama bize düşen de hafızalarda yanılma olduğunda, çıkıp bu hafızaları 

düzeltmek ve doğruyu söylemek mecburiyetidir.  

Yine bir başka hafıza tazelemesini ben borçlarla ilgili yapmak istiyorum. Bahsedilen borç 

kuyrukları 2004 yılında vardı. Ama daha sonra bu borç kuyruklarından bahsetmek söz konusu 

değildir. Yani söylendiği gibi, enkaz edebiyatı yapmak hiç kimsenin hakkı değildir ve dediğim 

gibi, birilerinin de hakkının yenmesine sebebiyet vermektedir. Bunu da burada, huzurunuzda 

ben aslında bunları söylemek için söz almayı düşünüyordum. Buna izin vermeyelim, 

hafızalarında yanılma olan eski yöneticilerimize, bu anlamda bizim o da borcumuzdur. 

Uyaralım, hafızalarını tazelemelerini sağlayalım. Gerekirse buraya gelip, burada bunları 

konuşmalarını ve ilgilileriyle konuştuklarında ne gibi cevaplar alabileceklerini görmelerini de 

burada sağlamak gibi bir yükümlülüğümüz olduğuna inanıyorum. Galatasaray’ın içinde 

bulunduğu durum, aslına bakarsanız şu anda korkunç ve kötü bir durum değil. Ben 
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yanlışlıkların, tasarruf politikasının tamamen arkasındayım. Ama yanlışlıkları da 

görebiliyorum. Fakat bu birden bire düzelebilecek bir şey değildir. Yönetime biraz daha süre 

vermek icap eder. Biraz daha destek olmak icap eder. Önemli başarılar elde edilmiştir son bir 

senede. Yapılan seçimin ve Galatasaray’daki kan değişikliğinin Galatasaray’a katkıları çok net 

bir şekilde ortadadır. Bunun için hem yönetimimize, hem de bize bu sonuçları sağlayan 

takımlarımıza, onların yöneticilerine, tabii futbolu özel olarak öne almak gerekirse, Sayın 

Fatih Terim’e teşekkür etmek borcumuzun olduğu açıktır. Bu teşekkürü de buradan açık 

yüreklilikle dile getirmekte hiçbir sakınca yok. Ama dediğim gibi, bugün hâlâ biraz erkendir. 

Biraz daha sabırlı olmak icap eder. Özellikle teknik konuları konuşmak için de daha dar 

ortamları seçmekte fayda vardır.  

Bakınız artık Galatasaray Spor Kulübü eskisi gibi veya eski tarzda yönetilebilecek bir durumda 

değildir. Teknik bilgiye ihtiyaç vardır. Teknik bilgi olmadan, kişisel egolarla, taleplerle, sadece 

politika yaparak Galatasaray Kulübü’nü yönetmeye çalışmak Galatasaray’a zarar verir. Ama 

burada bizler önemliyiz. Yani bu politikaların ne olduğunu saptayacak olan, bu taleplerde 

bulunacak olan yine bizleriz.  

Tüzükten şikayet ediliyor. Mutlaka şikâyet edilmesi gereken hükümler vardır. Hiçbir kanun, 

hiçbir tüzük, hiçbir yönetmelik % 100 doğru olarak addedilemez. Devir değiştikçe bunların da 

değişmesinde bir sakınca yoktur. Değişmez metinler de değillerdir. Önerilen heyetin başkanı, 

benim sınıf arkadaşım, Prof. Dr. Sayın Celal Erkut’tur. Üstelik kendisi, benimle beraber 

Redaksiyon Komitesinde de çalışmıştır. O sebeple, onun böyle bir tüzük değişikliğinin başında 

olması ve bunu yapıyor olması elbette büyük bir kazançtır. Ama hepimiz lütfen bu tüzüğün 

bize sağladıklarına dikkatle bakalım ve bu sağladıkları karşısında bu tüzüğü değiştirip 

değiştirmemek konusunda da bir daha durumu gözden geçirelim. Yanlışlıklar varsa elbette 

düzeltelim ama tüzüğe bütün olarak bize sağladıkları karşısında sahip çıkmanın da 

Galatasaraylılık adına bir borç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tüzük yönetimlerin 

Galatasaray’ı keyfî olarak yönetme ihtimalleri göz önüne alınarak hazırlanmış bir tüzüktür. 

Hazırlandığı dönemde de içinde bulunduğumuz belli durumlara önlem olsun diye bazı 

hükümler getirilmiştir. Çok açık söylüyorum, -ben de yöneticilik yaptım- yöneticilerin çok 

hoşuna gidecek bir tüzük olmayabilir. Ama şuna inanın ki, Galatasaraylıların hoşuna gitmesi 

gereken bir tüzüktür. Çünkü Galatasaray’da, benim bildiğim Galatasaray’da demokrasi vardır. 

Ne başkanlar, ne Yönetim Kurulları tek başlarına hâkim değillerdir. Benim inancıma ve 
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bilgime göre, Galatasaray’ı Galatasaraylılar yönetir. Bu tüzük de bunu düzenlemektedir. Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Mehmet Helvacı’ya açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Gökhan Göynümer.  

Gökhan Göynümer 

Değerli Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Divan Üyeleri,  

Ben de Hayri ağabey gibi, geçen gün bir eski başkanın konuşmalarından gerçekten çok 

rahatsız oldum. Çünkü hepimizin bildiği gibi, Galatasaray Kulübü’nde 3 tip üyelik vardır. Biri 

Genel Kurul üyeliği, biri Divan Kurulu üyeliği, bir de seçilirseniz Yönetim Kurulu üyeliğidir. 

Bundan başka bir ayırım söz konusu değildir. Her dernekte olduğu gibi, o derneğe girerken 

bazı koşullar olabilir. Ama hepimiz burada eşitiz. Hiçbir kimse, liseli veya lisesiz diye ayrılmaz. 

Hatta kendileri, Faruk Süren, Alp Yalman gibi başkanlar da hiçbir lise ile ilgileri olmadan bu 

kulüpte değerli başkanlıklarını yapmışlardır. Bunun herkes tarafından çok iyi bilinmesi lazım. 

Üstelik ezeli rakibimize baktığımızda, şampiyonluklar kazanmış olabilir, statlar kurmuş 

olabilir, ama bir lise dahi kuramamıştır. Kolay bir şey değildir. O lise dersanecilere verilmiş, 

daha sonra da Sayın Adnan Polat’ın mezun olduğu liseye devredilmiştir. Ve hiç kimse 

unutmasın ki, bu liseden çok önemli bir spor kulübü ve çok önemli bir üniversite çıkmıştır. Bu 

herkes tarafından bilinmesi gerekir.  

Disiplin Kurulu konusunda da bazı rahatsızlıklarım var. Disiplin Kurulu aramızdaki sorunları 

çözmeye çalışan bir kurul olması gerekir. Herhâlde bunların bir yerleri vardır, orada insanları 

araştırabilirler. Ama o gün yine bahtsız olarak, Disiplin Kurulu Başkanı kendisine disiplin 

soruşturması için gidiyor ve oradan kovulduğu, kibarca kovulduğu söyleniyor. Yani 

Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı bir eski başkan tarafından disiplin 

soruşturmasına gittiği kendi ayağından kibarca kovulmuştur. Bu kendi beyanıdır. Açar 

bakarsınız.  

Yönetim Kurulundan da iki tane temennim olacak. İki insan var. Galatasaraylı oldukları için, 

işlerini iyi yaptıkları başka kulüpler tarafından söylenen iki kimse, sırf Galatasaraylı oldukları 

için federasyondan uzaklaştırılmışlardır: Sayın Lütfü Arıboğan ve İlhan Helvacı. Galatasaray 

Spor Kulübü Yönetim Kurulundan onlar hakkında desteklerini göstermelerini beklerdim. Bir 

gün kurumlar kişileri korur, bazen de kişiler kurumları korur. Bugün Galatasaray kurumunun 
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bu iki Galatasaraylının önüne geçmesi ve destek olma zamanıdır. Hatta Galatasaray’da 

sembolik bir görev vermesi gerekir.  

Bir de şu muhasebe tablolarıyla ilgili söyleyeceğim. Sayın Refik Arkan çok güzel bir sunum 

yaptı. Fakat hep söyledikleri, gider farkı, gelir farkı. Net gider ve gelirleri göstermedi. Örneğin, 

basketbol kulübümüzde gelir ve gider farkı yaklaşık 16 milyon civarındadır ve buna göre bu 

başarıyı ölçeklendirmek gerekir. Hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet Sayın Gökhan Gönlümer’e teşekkür ediyoruz. Sayın Taner Aşkın, buyurun efendim.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Hazirun,  

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ben çok kısa bir konuşma için buradayım. Biraz 

evvel yapılan sunumla ilgili, yönetimimizin yapmış olduğu sunumla ilgili bir iki noktaya 

değinmek istiyorum. 

Benim hassasiyetim özellikle Ali Sami Yen çadır arazisi üzerinde., 11. Maddede, o ilanı 

okursanız, sanki orada bugüne kadar hiç ruhsat alınmamış gibi bir hava var. Ama sonra bugün 

yapılan beyanda ve yazılan kitapta oranın ruhsatının olduğu belirtiliyor. Hatta şöyle 

söyleyeyim, ruhsatla alakalı, bildiğim kadarıyla, harçların taksitlendirmeleri vardı. Onlar da bir 

taraftan ödeniyor diye biliyorum.  

Şimdi buraya geldiğimizde ben şunu görüyorum. Biraz evvel Sayın Hayrettin Kozak’ın da arz 

ettiği gibi, tüzüğümüzün 145. maddesine uymayan bir husus. Ben daha önce de şahsi fikrim 

olarak, Sayın Divan Başkanımız İrfan Aktar Beye bunu bir vesile ile ilettim. Yani eğer 

yönetimde, Genel Kurulda bir huzursuzluk, bir ahenksizlik olmaması isteniyorsa, lütfen bunun 

tüzüğe uyan bir şekliyle yönetim tarafından düzeltilerek gelinmesinde fayda vardır diye 

söyledim. Ola ki iletilmemiş olabilir. Bunun muhakkak iletilmesi gerektiğine inanarak bunu bir 

kere daha huzurlarınızda yönetime bu şekilde söylemek istedim. Birincisi buydu.  

Bir ikincisi var. Bunu da hemen söylemek zorundayım. Şimdi baktığınız zaman, her şeyde açık 

oluyor. Özellikle futbol şubesinde de bir açık var, birtakım başka yerlerde de açık var. Yani 

denetleme, denetleme, nereye kadar denetleme? Masrafları bir yere kadar 

denetleyebiliyorsunuz. Ondan sonra zorunlu şeyler, özellikle neticeye tesir eden bazı şeyler 

işin içerisine girdiği zaman, orada durmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu şu demek değil, 

bakın. Birtakım lüzumsuz tartışmaların içerisine çekiliyoruz. Buralarda bizim çok ciddi, hele 
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hele bugünlerde, özellikle bugünlerde çok dikkatli hareket etme zorunluluğumuz var. Bunu 

bir camia olarak, herkes her attığı adımda, her söylediği sözde düşünmek zorunda. Bu çok 

ciddi, ama biz burada biraz hafiften alıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir baktığımda, 

biraz da detaya girdiğimde, rakamları kurcaladığımda, -çok üstten baktığımızı kabul edin, öyle 

baktığımda, o kadar bakabildim- bazı şeyleri görüyorum.  

Sayın Başkan yönetime geldiğinden beri, yönetim yaklaşık bir iki noktada, % 20 oranında 

personel artırımı var. Bir iki noktada da genele tesir eden % 11 gibi bir rakam var. Totalde 

baktığınız zaman % 11.8 personel artışı var. Bunların sadece sayısal olarak artması çok önemli 

değil. Parasal olarak artan rakamlar var. Şimdi öyle rakamlar var ki. Mesela başkanlık 

danışmanı diye bir şeyle karşı karşıyayım. Nedir, ne değildir, çözemedim. Bir futbolcunun 

menajeri ile Galatasaray Kulübü davalı, dava bir şekilde bir yerde tatlıya bağlanıyor. Belirli bir 

para ödeniyor, tazminat ödeniyor. Davadan her iki taraf da sarfınazar ediyor. Süper, harika. 

Adamın istediği para 8.5 milyon. Biz 250, 300 binle bu işi çözmüşüz. Bravo, yönetimi tebrik 

ediyorum. Kutluyorum. Ama arkadan bir şey var. Aynı adam bizim kulüpte Başkanın 

danışmanı yapılıyor. 10 bin avro ayda alıyor. Nasıl bir şey? Adamla anlaştık, adamı gönderdik. 

Süper, güzel. Harika bir iş becerdi yönetim. Tebrik etmemek hiç kimseye yakışmaz. Ama 

arkadan bakıyorsunuz, adamla bir anlaşma yapılmış, ayda 10 bin avro alıyor adam. Bir başka 

arkadaşımız, enteresan, yine başkanlık danışmanı yapıyor, ama kulübün başı bu arkadaştan 

dolayı ciddi şekilde ağrıyor.  

Bakın, eğer bu kadar gerekliyse, eğer bu kadar bu insanlara ihtiyaç varsa, o zaman bunları bir 

başka türlü değerlendirmek lazım. En azından şahsi tasarruflarınızla bunları değerlendirmeniz 

lazım. Kulüpten bu şekil bir giderin olmaması lazım.  

Ben bu arada bir şey daha söyleyeyim. Son zamanlarda, özellikle bize yakışmayan birtakım 

şeyleri gazetelerde okur hâle geldik. Biz Galatasaray Kulübü olarak, ben bundan 2 Divan 

toplantısı öncesinde bir şeyi ikaz ettim. Dedim ki, bu çirkefe taş atmayalım, bunu üstümüze 

bulaştırmayalım. Bakın, bir şekilde bulaşmaya doğru gidiyor. Yönetim herhâlde şunu biliyor, 

ben şahsi tahmini söylüyorum. Ne kulüp düşecek, ne kimse ceza alacak. Hiçbir şey 

olmayacak. Ama neticede bu iş bir yere gidecek ve biz Avrupa’ya gidemeyeceğiz. Bunun 

kefaretini biz ödeyeceğiz. Yönetimin a, b, c, planları olması lazım. Neye göre ne yapacağız? 

Hangi tasarrufları yapacağız? Nerelere gideceğiz, nasıl bu işin altından kalkacağız? Ben 

şimdiden ikaz ediyorum, söylüyorum. Benim şahsi kanaatim, hiç kimse düşmeyecek, hiç 

kimse de ceza almayacak. Kimse kusura bakmasın. Gerçek bunu gösteriyor. Sonunda ne olur? 
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Sayın Futbol Federasyonu Başkanının söylediği olur. İşte 2 sene gitmeyiz, gitmesek de bir şey 

olmaz olur. Neticede bu iş burada kalır. Vaziyet onu gösteriyor. Çok acı da olsa bu bir gerçek.  

Bir şey daha söylüyorum şimdi. Bu son, Sayın Adnan Başkanın televizyonda yapmış olduğu 

konuşma ile alakalı. Sayın Başkan orada ciddi anlamda 1-2 saat, 2.5 saat kadar, kendi 

duygularıyla başbaşa kaldı ve birtakım şeyleri -doğrudur, yanlıştır- söyledi. Ama şunu 

söyleyeyim. 3 sene, 3.5 sene, Galatasaray’a başkan olarak hizmet etmiş bir insan -daha önce 

de yöneticiliği var- diyelim ki sürçülisan eyledi. Şimdi ben bakıyorum, gayet terbiye dahilinde, 

Sayın Helvacı da aynı şeyleri söyledi. O meyanda söyledi, isim vermeyerek. Ama Sayın 

Hayrettin Kozak daha net şekilde söyledi. Kardeşimiz daha açık bir şekilde söyledi. Bu 

camiaya bu çatıya hizmet etmiş her kim olursa, olsun, haklı veya haksız, herhangi bir şekilde 

bir şeye uğramış olabilir. Bunları bu kadar abartmayalım, büyütmeyelim.  

Bakın Disiplin Kuruluna dönerek geliyorum, çünkü hepsi birbirine bağlanıp gidiyor. Sıkıntı 

şurada, bizim, birlik, beraberlik ve dayanışmaya son derece ciddi ihtiyacımız var. Özellikle şu 

aşamada, en ufak bir açık vermemeliyiz, hiç kimseye karşı en ufak bir şey yapmamalıyız. 

Bizim dayanışmaya, dediğim gibi, ciddi anlamda ihtiyacımız var. Bunu unutmamalıyız. Onun 

için ben Sayın Polat’ın özellikle burada olmadığı bir zamanda -o tabii ki kendi tasarrufunda, 

gelir veya gelmez, onu bilemem- biz onun o anki şeyini, o anki haletiruhiyesine bağlayarak 

bırakalım.  

Ben kendisiyle beraber o Yönetim Kurulunda bulundum. Şunu da söyleyeyim. O gün, o gün, o 

Yönetim Kuruluna bakın, bunu şöyle söylüyorum. Hiç yanlış anlamayın, o gün, o Yönetim 

Kurulunda, orada Sayın Hayrettin Kozak Beyefendinin, Sayın Doğan Hasol Beyefendinin, Sayın 

Alp Yalman Beyefendinin müştereken yapmış olduğu çağrıya Başkan tek başına evet demek 

durumunda değildi. Bizi yönetim olarak toplayacaktı. Topladığı zaman, bizim ona söylediğimiz 

şey, baştan da söylediğimizden farklı olmayacaktı. Başkan, sen, biz önemli değiliz. Bunu 

nitekim televizyon konuşmasında da kendisi söyledi. Önemli olan orada, Galatasaray’ın 

başkanlık makamı, Galatasaray’ın yönetimi, hareket ona karşı yapılmış olarak telakki 

ediyorduk ve oradaki hareketin infiali oydu. Kimse kusura bakmasın, bugün de olsa -ben yine 

söylüyorum- ben de Başkana o yönde tavsiyede bulunmaktan geri kalmam, çünkü 

Galatasaray başkanlığı en ulvi bir makamdır. Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliği de ondan 

sonra gelen bir makamdır. Buraya kimsenin sataşması, herhangi bir şekilde hakaret etmesi 

hakkı yoktur. Bugüne kadar olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır.  
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Şimdi bundan sonra bir de Riva’ya değinmek istiyorum. Çok o kadar şey değil, ama bakın 

özellikle şunu söylemek istiyorum. Riva’nın imarıyla ilgi, şu anda 4 tip binada bir yapılanma 

var. Ben gittim, bizzat da gördüm. Ama İmar Kanunu’nu iyi okursak, iyi bakarsak, hatta bunu 

biraz irdelersek, orada şunu muhakkak göreceksiniz. Lütfen atlamayalım. 834 tane binaya 

ayrı ruhsat alınması söz konusudur. Doğrusuna bakarsanız, orada yaptığınız 4 binayla bu işin 

altından kalkamayız. Yani hepsinin en azından temel üstüne çıkması lazım gelir. Bakın, bu çok 

önemli bir husus. Atlamayalım, buna çare bulalım. Yoksa o ruhsatı pat diye iptal ediverirler, 

biz açıkta kalırız. Sonra tekrar ruhsatı almak için de çok uğraşırız. Bunu acizane ben 

söylüyorum. Bunu burada söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Lütfen bu konuya 

azami derecede dikkatinizi çekiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın, iyi günler 

diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet, Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyoruz. Bu maddeyle ilgili Sayın Yönetim Kurulu 

herhangi bir cevap vermek istiyor mu? Efendim hayır, peki. Gündemin son maddesi, güncel 

konular ve dilekler. Peki, buyurun, maddeyi değiştirmeden.  

Denetçi Mete İkiz 

Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Sayın Bilen’in tarafımıza yöneltmiş olduğu bir soru vardı, onu cevaplamak için buradayız. 

Öncelikle şunu belirtmek isteriz. Biz Denetim Kurulu olarak, icracı bir makam değiliz. Neyi 

kastediyoruz? İcra yetkisi, bildiğiniz üzere, Yönetim Kurulundadır. Dolayısıyla, biz burada 

yapılan ihalelerle ilgili herhangi bir konuda, icra ile ilgili bir yetkimiz, görevimiz, 

sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak dışarıya giden tüm işlemlerin, yani verilen 

ihalelerin, 3. partilere verilen ihalelerin sorumluluğu doğal olarak Yönetim Kurulumuzdadır. 

Bunun da rekabetçi şekilde yapılması, yine onların sorumluluğundadır.  

Şunu ifade ederim. Dünyada bütün büyük şirketler, kulüpler bağımsız denetim şirketleri 

tarafından denetlenmektedir. Dolayısıyla, bu raporların detaylarında, onların bütün faturaları 

kontrol ettiğini kabul etmek zorundayız. Şu andaki bağımsız denetim şirketimiz KPGM, 

dünyanın 4 büyük kurumundan biridir. Hazır söz almışken, Yönetim Kurulumuza da bu 

konuda teşekkür etmek isterim. İşi yakından takip eden bir kişi olarak, Galatasaray Spor 

Kulübü’nün büyüklüğüne ve prestijine uygun şekilde, kendileri 4 büyük firmadan biriyle 

anlaşmışlardır. Olması gerektiği şekilde. Dolayısıyla, onların yaptığı denetimlerin -ki bunlara 
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faturaların kontrolü de doğal olarak dahildir- layıkıyla yapıldığını kabul etmek durumundayız. 

Ancak yine Denetim Kurulu sorumluluğumuz olarak, bununla da yetinmedik. Başta kulüp ve 

diğer grup şirketleri olmak üzere, -ki bunu da ifade etmek isterim, biz sadece kulübün 

Denetim Kurulu üyesiyiz- grup şirketlerinin denetim kurulu üyeleri ayrıdır. Buna rağmen, 

gerek kulüp, gerekse grup şirketlerinin faturaları ile ilgili kontrolümüzü sistematik bir şekilde, 

seçme usulüne uygun olarak yaptık. Ve buradaki görüşlerimizi, daha doğrusu gördüklerimizi 

de muavin mizanlarında kontrol ederek faturaların doğruluğunu tespit ettik. Bu özellikle bize 

sorulmuş olan soruydu. Bunu yanıtlamak istedik. Sevgi ve saygılarımızı sunarız.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Zannederim Mehmet Bilen’i tatmin etmiştir. 

Sayın Sait Bingöl. Son madde ile ilgili söz veriyorum. Buyurun. Güncel konular ve dilekler.  

Sait Bingöl  

Sayın Divan Başkanım, Divanın Değerli Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyeleri,  

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlarım. Ben bugün buraya gelirken herhangi bir 

konuşma yapmayıp, ağabeylerimin sözlerinden feyz almak üzere geldim. Ancak geçmiş 

toplantı tutanakları elime geçtiğinde, Sayın Başkanımın bir sözünün beni çok rahatsız ettiğini 

fark ettim. Bence tashihe muhtaç. Şimdi tutanaktan okuyacağım bu sözün Sayın Başkanım 

size ve değerli Divan Kurulu üyelerinin dikkatine arz ediyorum. Öncelikle şunu belirteyim, 3 

dönemdir Divan Kurulunun değerli üyelerinin teveccühüyle yürütmüş olduğunuz Divan 

Kurulu Başkanlığına bir kez daha aday olmuşsunuz. Demokratik hakkınızdır. Elbette ki 

herkesin saygıyla karşılaması gerekir. Ben de saygıyla karşılıyorum. Yarışta da başarılar 

diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz.  

Sait Bingöl 

Ama Sayın Başkanım, bu niyetinizi açıklarken, bu söylediğini söz, bence Galatasaray Spor 

Kulübü Divan Kurulunu ciddiye almamak olarak algılanabilir. Büyük haksızlıktır. Onun için de 

tarafınızca tashihe muhtaçtır diye düşünüyorum. Sözünüz şu. “Bu kurulun ciddi ve tutarlılıkla 
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ve saygınlıkla devam edebilmesi için 11 Nisan 2012 tarihli Divan seçiminde aday olduğumu 

bilvesile ifade ediyorum.”  

Sayın Başkanım, bu kurulun ciddiyeti, tutarlılığı ve devamlılığı sizinle kaim olamaz. 

Galatasaray’da biz şunu öğrendik. Ben 50 yaşındayım ve 40 senedir bu camianın içindeyim. 

Işık taşıyan eller değişse de, taşıyan ışık ilelebet payidar kalır. Siz de benim bir büyük 

ağabeyim olarak bunu bilecek yaştasınız. Lütfen bu sözünüzü Divan Kurulunun önünde 

tashihe davet ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Sait Bingöl kardeşim, zatıalinizin fikirlerine çok saygı duyarım. Ancak ben Divan 

Kurulunu nasıl gördüğümü, nasıl çalışması gerektiğini ve saygınlığıyla ilgili de kanaatimi beyan 

etmekte serbestim. Siz sevmeyebilirsiniz, hoşlanmayabilirsiniz. Ancak ben burayı böyle 

görüyorum. 107 yıllık bir kulüp, 1 milyar dolarlık bir müessese ve burası ciddi bir yer. Bu 

ciddiyeti bir gün elden bıraktığımız takdirde nereye ulaşacağını siz bilemezsiniz. Ben 

görüyorum buradan. Onun için, bunun belli bir yere oturması yıllar sürüyor. Şahsi kanaatinize 

katılmıyorum. Ama fikir sizin fikriniz. Diğeri de benim fikrim. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet 

Helvacı, buyurun efendim.  

Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Tekrar saygıyla selamlıyorum sizi. Tekrar söz aldığım için özür dilerim. Ama Sayın Taner 

Aşkın’ın konuşması üzerine maalesef bu sözü almak zorundayım. Ben böyle bir beyanda 

bulunmamamla beraber, kendisi konuşmama bir yorum getirdi. Bu yorumu neticesinde de, 

birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu söyledi. Bir anlamda da, burada bu konuşan 3 kişiyi 

birlik ve beraberliğe sahip çıkmamakla eleştirdi. Hâlbuki ben bu eleştirinin muhatabının 

burada konuşanlar olduğunu düşünmüyorum. Bu birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz 

kesindir. Her zaman da ihtiyaç vardır. Sadece bugünün konusu değildir. Ama bunu öncelikle, 

bu camiada daha evvel yöneticilik, hatta başkanlık yapmış olanların düşünmesi gerekir. Bu 

birlik ve beraberliği bozacak beyanlardan öncelikle onların kaçınması icap eder. Sizin de bu 

serzenişi, ilgilisine yönlendirmeniz gerekir. Bizlerden önce, bu birlik ve beraberliğe müdahale 

edebilecek tarzda konuşanlara yönlendirmeniz gerekir.  

Bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Galatasaray başkanları Galatasaray’a hiçbir şekilde 

zarar vermezler, veremezler. Bu onların da hakkı değildir. Üstelik kendilerine bu konuda uyarı 
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yapılmışsa, yani muhtemelen Malî Genel Kurulda olabilecekler kendilerine anlatılmışsa, bir 

Yönetim Kurulu üyesi tarafından, hatta bir İkinci Başkan tarafından, bunu görmezden gelip 

bir basın toplantısı yaparak o toplantıda “Şerefleri varsa istifa etsinler.” demek yerine bunu 

değerlendirmeli ve bir öngörüye sahip olarak, Galatasaray’ı, Galatasaray Başkanını bu 

duruma düşürmemelidir. Öncelikle sorumlu ilgilinin kendisidir. Elbette Galatasaraylılar o gün 

yaptıklarından dolayı sorumludurlar. Ama işleri buraya getirenlerin de sorumlu olduğunun 

altının çizilmesi icap eder ve bu meseleleri artık tekrar konuşmamak, tarihe havale etmek 

icap eder. Onun için, lütfen hepimiz söylediklerimize sahip çıkalım, dikkatli olalım. 

Söylediklerimizi unutmayalım. Söylenenleri birinin çıkıp hatırlatabileceğini de unutmayalım. 

Onun için, buralarda konuşurken lütfen bu özene sahip çıkalım. Tekrar teşekkür ediyorum, 

beni dinlediğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de Sayın Mehmet Helvacı’ya açıklamaları için teşekkür ederiz. Başka söz isteyen 

var mı? Buyurun Sayın Erder. 

Nuri Erder 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim ve Sayın Divan Kurulunun Saygın 

Üyeleri,  

Efendim, benim bir iki tane dileğim olacak. Birincisi, Galatasaray Spor Kulübü’nün merkezi 

neresidir? Tüzüğümüzde yazılı merkez neresidir? Benim bildiğim kadarıyla, Hasnun Galip 

Sokak’tır, oradaki binamızdır. Gelin görün ki, o bina terk edilmiş, bir eski eşya ardiyesine 

dönüştürülmüştür. Biz birkaç arkadaş haftada birkaç gün oraya gider, sohbet eder, işte şunu, 

bunu yaparız. O arada, yurt dışından gelen bazı yabancılar Galatasaray Kulübü’nü ziyaret 

etmek için oraya gelirler. Onlara verecek cevabımız olmuyor. Oraya lütfen gelin, bir gün 

bakın. Durum nedir, ne değildir, görün. Orasının Galatasaray Kulübü’ne yakışır bir lokal haline 

getirilmesinin bence zamanı gelip de geçmiştir, çünkü Beyoğlu, bilhassa İstiklâl Caddesi 

bugünlerde en çok revaçta olan bir gezinti ve eğlence yeridir. Kulübümüzün orada bir lokali 

olursa, öyle düşünüyorum ki, üyelerimizin büyük bir kısmı oraya gelir ve güzel vakitler geçirir. 

Bu birinci düşüncem.  

Bir de şöyle bir durum var. Kulübümüzün ücretli bir kişisi çalıştığı süre içinde bazı evrakların 

suretlerini alıyor ve bunu saklıyor. Ve öyle bir zamanda bunu meydana çıkartıyor ki, eski 

Başkanımız Sayın Adnan Polat’ı âdeta tehdit eder gibi, kulübü de büyük bir tehlike içine 
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atıyor. Şimdi buraya kadar onun yaptığı iş. Fakat bu arkadaşımız böyle bir makbuzu alıp 

saklama hakkına sahip midir? Bunun bir müeyyidesi yok mudur? Bunu da Yönetim 

Kurulundan soruyorum. Bu arkadaşımız şu anda Sayın Başkanımızın danışmanı. Bunu böyle 

arz etmiş olayım. Herhâlde Yönetim Kurulu bunun cevabını verir.  

İkincisi, şu efendim. Ha, üçüncüsü. Şimdi şu yakamızdaki rozetinize bir bakın lütfen. Ne 

rozetidir bu? Divan rozetidir. İçinde Galatasaray’ın amblemi vardır. Ve bunu sokaktan geçen 

herkes takar. 1905, Divan Üyesi ve logomuzun içinde de, GS’nin içinde de 1905 yoktur. Bu 

Galatasaray Kulübü’nün de rozeti değildir ve kime ait olduğu da belli değildir. Eski rozetimizi 

hatırlarsanız, Divan Kurulu üyesi, numarası ve ismini yazardı. Bu rozet kişiye özeldir. Başka 

kimse takamaz. Bunu defalarca Divan Başkanımıza ve Divan Kurulundaki arkadaşlarımıza 

belirttim. Sayın Başkanın bana ifadeleri, “Efendim, 1905 rozetimiz çok ufak, içine sığmıyor.” 

Bana getirsinler, ben oraya iki tane 1905 sığdırttırırım. Onu da arz edeyim.  

Üçüncüsü, pardon, dördüncüsü, benim bildiğim kadarıyla, bizim bu logomuz Faruk Süren 

Başkanımız zamanında, bir başka kuruluşa o günkü ekonomik şartlardan dolayı devrolundu. 

Ve bugüne kadar da o logonun Galatasaray Kulübü’müze mal edilmediğini biliyorum. Yani 

sahibi biz değiliz o logomuzun. Bu ne zaman kulübümüze mal edilecek, onu da bir öğrenmek 

istiyorum. Hayır, beşi atlayacağım, altıya gideceğim. Peki, onu da geçeyim.  

Şimdi burada konuşan bir arkadaşımız bu ibra edilmeyen Malî Kongre hakkında geçen akşam 

konuşan Sayın Başkanımız Adnan Polat’ın ifadelerinde bazı şeyler söyledi. Dedi ki, onu 

toprağa, betona gömecek insanları bu camiamız gömdürmez dedi. Başkanımız, o günkü 

başkanımız gayet güzel başka şeyler söyledi. Camiadan bahsetmedi. Camianın içinde çok 

aklıselim sahibi ve çok Galatasaraylı olan insanlar var dedi. Bunlar aidatını ödemiş insanların 

içinde 6.000 kişi filandır dedi. Yalnızca 500 kişiden bahsetti. 500 tane üyeden bahsetti ve bu 

söylediği bu 500 kişinin, o işleri yaptığına dair ve gömeceğine dair ben de onunla beraberim. 

İmzamı atarım o sözlere. Teşekkür ederim.  

Ha, pardon bir şey daha var. Uzatmayacağım, uzatmayacağım. Ben öyle bir saat, bir buçuk 

saat konuşmayacağım. Gayet basit. Efendim, bugünlerde hakikaten söylemlerimize gerek 

Yönetim Kurulunun, gerekse üyelerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok ciddi bir 

durumdan geçiyoruz. Öyle bir durumdan geçiyoruz ki, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz bana 

göre ve benim bulunduğum arkadaş grupları içinde hakikaten çok garip karşılanıyor ve çok 

sert oluyor. Rakip kulüpleri rencide eden ve taraflarını rencide eden bir konuşma tarzları 
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oluyor ki, bunların da yapılmaması herhâlde kulübümüzün menfaatine olur. Teşekkür 

ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de Sayın Nuri Erder’e teşekkür ediyoruz.  

Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. Sayın Türker Arslan, buyurun efendim. 

Türker Arslan 

Sayın Başkan, Sayın Divan Üyeleri, Yönetim Kurulumuzun Değerli Üyeleri, Galatasaray Spor 

Kulübü Divan Kurulunun Saygın Üyeleri, Değerli Üyeleri,  

Hepinizi saygılarımla selamlarım. Ben 4297 Türker Arslan. 48 yıldır sizlerin arasındayım. Onur 

verici bir görev talebiyle, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına adaylığımı 

geçen toplantıda sizlere açıkladım. En yüksek danışma kurulu olarak Divan Kurulunun, 

değerlendirmelerini bireylerin faydasını gözetererek değil, kurumsal olarak Galatasaray için 

yapıyor olması ve Galatasaraylılık etiğini öncelikle gözetmesi bir temel ilke olarak ben ve 

arkadaşlarım için belirleyici bir husustur. Bu anlayışımızın öncülüğünde, Divan Kurulunun 

niteliğine yönelik uygulamaya geçirmek istediğimiz bazı hususları sizlerle paylaşmak 

istiyorum.  

Öncelikle ifade etmek isterim ki, önümüzdeki dönem Divan Kurulumuza güçlü katılım 

sağlanacak ve bir çalıştay niteliği kazandırılacaktır. Divan Kurulu, adını anlamından aldığı 

üzere, bir meclistir. Bu doğrultuda, bu meclise katılımın güçlendirilmesi hayati ölçüde 

önemlidir. Önümüzdeki dönem, konuşan bir Divan belirgin farkımız olacaktır. Hepinizin 

katılımı daha fazla sağlanacaktır. Bu konuda her türlü önlemler alınacaktır.  

Bizler için, Galatasaray Lisesi sadece anlamlarla yüklü bir sembol değildir, anlamın ta 

kendisidir. Bu hassasiyetimizle birlikte, toplantılarımızın, amacına daha iyi hizmet edeceği 

mekânlarda yapılması ile ilgili bazı görüşler olduğunu biliyoruz. Keza kimi toplantı ve 

etkinliklerimizin lisemiz haricindeki mekânlarda gerçekleştirilmesi konusunda da ulaşım ve 

tüm gerekli lojistik konularda Divan Kurulu üyelerine yönelik birtakım tedbirler almayı 

planladığımızı sizlere duyurmak isterim. Toplantılarımız süresince üyelerin kurula hitabını 

kolaylaştırıcı, ses ve görüntü desteği amaçlı gerekli hizmetleri de sizlere sunmaya çalışacağız. 

Toplantılarımıza en yüksek katılımın sağlanması için hafta sonu günlerinin daha uygun 

olabileceği yönünde görüşler olduğunu da biliyoruz. Bu konuda, sizlerin görüşlerinize göre 

kararlar alıp ona göre uygulamaya geçeceğiz.  
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Açıkça ifade etmek isterim ki, önümüzdeki dönem için Divan Kurulu toplantılarımızı çalıştay 

niteliğine büründürme kararlılığındayız. Divan Kurulumuzun bizler için önemli olan bir diğer 

niteliği, hukuk öncelikli ve tarafsız yönetimdir. Tarafsızlık ilkesi Divan Kurulu Başkanlığının 

camiamıza karşı en temel ve vazgeçilmez sorumluluğudur. Tüzük hükümlerine harfiyen 

uyulması Divan Kurulu Başkanlığının tarafsızlık ilkesine bağlı kalmasının da bir teminatı 

olacaktır.  

Değerli Üyelerimiz,  

Takdir edersiniz ki, Divan Kurulumuz yürütmenin danışacağı bir kurul niteliğindedir. Divan 

Kurulunun yürütmenin danışacağı yer olması hususu çok önemlidir. Bu durum Divan Kurulu 

Başkanlığına büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Aklıselimi esas alan bir üst yapının, yani 

Divan Kurulumuzun bu 3 temel niteliği, yani çalıştay niteliği, hukuk öncelikli tarafsız yönetim 

niteliği ve danışman kurul niteliği bizler için temel ve belirleyici esaslardır. Divan tüzüğünün 

işaret ettiği yetkiler doğrultusunda etkin çalışması sağlanacaktır.  

Değerli Üyeler,  

Önemli bir konuya ilişkin düşüncelerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüzük 

hükümlerinde değişiklik gerektiği devamlı konuşulan bir husus. Tüzük hükümlerinde 

değişiklik gerektiği bir ihtiyaç olarak zaman zaman önümüze gelmektedir. Divan Kurulu bir 

karar oluşması için gerekli alt yapı çalışmalarının yürütüleceği yerdir. Konu üzerinde 

düşüncelerinizin oluşması için bilgi ve görüş alışverişinin etkin gerçekleşmesinin sağlanması 

ile görevli kuruldur.  

Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Önümüzdeki dönem, yenilikçi birtakım yaklaşımları da hayata geçirmeye çalışacağız. İnternet 

ortamında, iletişim ve bilgilendirme sayfası oluşturacağız. Toplantı tutanaklarımız her daim 

üyelerimizin inceleyebilmeleri için internet ortamında interaktif hizmete sunulacaktır. 

İnternet sayfamızdan gündem ve diğer konular üzerine sizler kolaylıkla yorumlarda 

bulunabilecek, görüşlerinizi iletebileceksiniz. Bu yorumlarınız gerektiğinde ve uygun 

görüldüğünde resmî başvuru niteliğinde dikkate alınacaktır. Etkin ve kolay iletişimi 

gerçekleştireceğiz.  

Değerli Üyelerimiz,  

Bir önceki Divan Kurulu toplantımızda, biraz evvel söz konusu olduğu gibi başkan adaylığımı 

açıklamamın ardından, bizzat kendisi bu görevi yürütüyor olan Sayın Divan Kurulu Başkanı 

İrfan Aktar’ın güzel sözlerini, başarı dileklerini duymayı çok isterdim. Ancak Sayın Aktar, 
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adaylığımı açıklamamın hemen ardından, “bu kurulun hayli ciddi, tutarlılıkla ve saygınlıkla 

devam edebilmesini çok arzu ettiği için” kendisinin de aday olduğunu açıklamıştır. 

Galatasaray’ın bir kurumu, bir kurulu var mıdır ki, saygınlık ve tutarlılıkla yürütülmemiş 

olsun? Sayın İrfan Aktar’ın saygınlık ve tutarlılık konusundaki hassasiyetini anlamaktayız, 

ancak bu çekingenliğin nedeni nedir ki, öncelikle sözleri bu yönde olmuştur? Galatasaray 

gelenekleri olan köklü ve güçlü bir kurumdur. Saygınlık ve tutarlılığın garantisi olarak sadece 

kendisini görenler yanılırlar. Bilsinler ki, bu değerlerin zedelenmesine zaten Galatasaray izin 

vermez.  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri,  

Gerek Galatasaray’ımız için, gerekse ulusal ölçekte ülkemiz için ve uluslararası alanda 

yürütmüş olduğum görevleri sizler de biliyorsunuz. Yapamayacağım hiçbir göreve bugüne 

kadar talip olmadım. Tüm geçmiş görevlerimin bu yeni ve heyecanla aday olduğum Divan 

Kurulu Başkanlığı için tecrübe anlamında bir zemin oluşturduğunu da görüşünüze arz ederim. 

Divan Kurulu Başkanlığıyla birlikte, Galatasaray’ımızdaki diğer görevlerimden de arınacağım 

bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Divan Kurulunun tüm üyeleri, önümüzdeki dönem 

kendilerini ifade anlamında diğer tüm üyelerle birlikte eşit yaklaşıldığı duygusunu açıklıkla 

hissedeceklerdirler. Tüzüğe ve hukuka titizlikle bağlı kalmak ve düşündüğümüz değişiklikleri 

hayata geçirerek bir adım daha önde olabilmek amacıyla desteğinizi bekliyorum. Saygılar arz 

ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Türker Arslan’ın seçim konuşmasını dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 

Ben herhangi bir seçim konuşması yapmayı kendim için uygun bulmam. Ayinesi iştir kişinin, 

lafa bakılmaz. Ben kendi görevimi yeterli sorumluluk ve ciddiyet içinde sürdürdüğüm 

kanaatindeyim ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı da bütün diğer kulüpler 

nezdinde eğer saygın bir yerdeyse buna hepimiz dahiliz. Hepimiz burada ciddi mesai sarf 

ediyoruz. Bu mesainin Galatasaray Spor Kulübü’ne hayırlı ve faydalı olmasını dileriz. Onun 

için çalışırız. Tüzüğe uymak bizim işimizdir. Ancak bir şeyi de hiç unutmayalım, Galatasaray 

Spor Kulübü Divan Kurulu taraftır arkadaşlar, Galatasaray Spor Kulübü’nden yana taraftır. 

Galatasaray Kulübü’ne faydalı olan her şeyi biz teşekkürlerle karşılar, yöneticilerimizi, 

başkanlarımızı yüceltiriz. Galatasaray Kulübü’nün aleyhine olabilecek, Galatasaray Kulübü’nü 

rencide edebilecek herhangi bir girişimin de ilk reaksiyonu Divan Kurulunda olur. Divan 

Kurulunun subap görevi budur. Onun için, tekrar ediyorum arkadaşlar, Galatasaray Spor 
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Kulübü Divanı taraftır. Ama Galatasaray Spor Kulübü’nden taraftır. Ne Ahmet’ten yana, ne 

Mehmet’ten yana, ne Hasan’dan yana taraftır. Herhangi bir kulüp seçiminde, geçen sefer 

olduğu gibi, 3 adaylı bir seçim varsa, tabii ki onlara eşit mesafededir. Onlara yeterli 

demokratik ortamı sağlama mecburiyetindedir.  

Bunlar benim düşüncelerim, kısa olarak size arz ettim. Şimdiye kadar uyguladığım şekli 

hepiniz biliyorsunuz. Tasvip ediyorsanız beni desteklersiniz. Tasvip etmiyorsanız yeni bir 

Divan Başkanı bulursunuz.  

Efendim, Divan Başkanlığı için başka aday olmak isteyen var mı, Sayın Türker Arslan’dan 

gayrı? Yok. O zaman gündemin son maddesinde, kulübümüzün en kıdemli üyelerinden eski 

Başkanımız Sayın Ali Tanrıyar’ın elinden bu renk çekme işlemini yapacağız. Sayın Başkan, biz 

sizin yanınıza gelelim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Uzun bir toplantımızı kapatıyoruz. Renk seçimi yapılmıştır. Ben kırmızı liste ile katılıyorum. 

Sayın Türker Arslan sarı liste ile katılacak. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.  
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