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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 13.30’da, Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı olağanüstü toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

16 Ağustos 2017 tarihli olağanüstü Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için 

yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantımıza başlamadan önce, sizi Cumhuriyetimizin kurucusu 

Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, 

kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen 2 aylık süre içinde 

vefat eden 2758 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Yüksel Sümer, 3642 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Kerim Bedii Grantay, 4822 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Semuh Ataergin, 

5710 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Şakir Bor, 4539 sicil numaralı kulüp Üyemiz Çetin 

İsfendiyar, 10193 sicil numaralı kulüp üyemiz G. İzzet Ungan ve aramızdan ayrılmış tüm 

Galatasaraylılar için saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, 

buyurunuz efendim.  

Efendim, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen  

Gündem  

1. Sportif A.Ş. bünyesinde son 2 ay içinde futbol takımımızla ilgili yapılan transferlerin oyuncu 

ücretleri, menajer komisyonları, vergiler de dahil olmak üzere maliyetleri, bu maliyetin mali 

kaynağı ve finansmanı hakkında bilgi sunulması ve görüşülmesi.  

2. Riva, Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesislerimizle ilgili bilgilerin 

sunulması.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Gündemi kabul edenler? Etmeyenler? Gündem kabul 

edilmiştir. Teşekkür ederiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim.  

Bugünkü toplantı ile ilgili iki hususu hatırlatmak istiyorum. Birincisi, 1991 yılından beri Divan 

üyesiyim. Geçmiş 26 yıl içinde, 4 yıl başkan yardımcısı, 11 yıl da Divan Başkanı olarak görev 

yaptım. Bu süre içinde sadece 2 defa olağanüstü Divan toplantısı yaptık. Evet. Bu Divan 

toplantılarının birincisini ben çağırmıştım, öyle toplanmıştık, Cemal Nalga olayı nedeniyle. 

ikincisini de o zamanki Başkanımız Sayın Ünal Aysal davet etmişti, gayrimenkul yatırım ortaklığı 

ile ilgili görüşme yapmak üzere. Yani olağanüstü Divan toplantısı nadir uygulanan bir toplantı 

şeklimizdir.  

Bugünkü toplantımız, 24 Divan üyesinin ıslak imzalı dilekçesi ile, tüzüğün 101/5. maddesi 

uyarınca düzenlenmiştir. Galatasaray Kulübü tüzük ve teamüllerinde vekâlet uygulaması 
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yoktur. Bu sebeple, aynı Genel Kurul çağrı hâlinde olduğu gibi, ıslak imzalı dilekçe, üyenin 

iradesini ifade etmek üzere Divan sekreteryasına takdim, teslim edilerek yürürlüğe 

konulmuştur. Ayrıca, noter vasıtasıyla talep dilekçesi iletilebilmektedir. Bir üyemiz bu yolu 

tercih etmiştir. Bu istisnai toplantı talebini ifade eden 24 Divan üyesinin isimlerini Divan 

zabıtlarına geçmesi için okutuyorum. Evet. 

... 7713 Erdal Günsel, 8204 Sedat Doğan, 4581 Ahmet Şenkal, 4024 Celal Açar, 6081 Ömer 

Tümay, 7326 Dursun Ali Baran, 7215 Ahmet Kalafatoğlu, 5495 Remzi Tan, 7704 Mehmat Ayata, 

7552 Adil Arafoğlu, 5619 Teoman Cem Kadıoğlu, 7562 Hikmet Öziş, 5643 Yusuf Pala, 8294 

Atalay Şahinoğlu, 7338 Faik Cemat, 8618 Kamil Ahmet Gümüş, 8178 Murat Özüak, 7136 

Tayfun Akçay, 7241 Sinan Yolageldi, 7156 Candemir Berkman, 5303 Cem Emiroğlu, 8212 Tunç 

Türk Tansu, 8737 Nurettin Dereli, 5866 Mustafa Avşaroğlu. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müracaat sırasına göre hazırlanmıştır liste.  

Efendim, ikinci konu ise Sportif A.Ş. ile ilgilidir. Kulübümüzün en önemli branşı futbol, UEFA 

kuralları uyarınca, kulüp bünyesinden ayrı, bağımsız bir şirket tarafından yönetilmektedir. Bu 

şirket, yani Sportif A.Ş. halka açık bir şirkettir. Son sermaye artışından sonra 120 milyon 

sermayeli bu şirketin % 33.52’si yatırımcılara aittir. Bu nedenle, halka açık şirketleri denetleyen 

Sermaye Piyasası Kurulu (kısa adı ile SPK) bu şirkete ait önemli bilgilerin -bilanço, mali durum 

tabloları, oyuncu transferleri vb. bilgiler- şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 

(kısa adı ile KAP’a) bildirilmeden, yayınlanmadan açıklanmasını spekülasyon sebebi sayarak 

ciddi şekilde cezalandırmaktadır. Bu nedenle, gündemin birinci maddesindeki konuları ele 

alırken bu hususa önem verilmesini önemle rica ediyorum. Halka açık şirketlerde, SPK ve KAP 

küçük yatırımcının haklarının korunması için özel dikkat ve mesai sarf etmektedirler. 

Beyanlarınızın bu genel çerçeve içinde yapılmasını önemle rica ediyorum. 

 Toplantımız kamuya açık bir toplantıdır. Şu anda Galatasaray Televizyonu’nda direk 

yayınlanmaktadır. Dikkatinize sunarım efendim.  

Efendim, şimdi gündemimize geçeceğim. Gündemimizin birinci maddesi, Sportif A.Ş. 

bünyesinde, son 2 ay içerisinde futbol takımımızla ilgili yapılan transferlerin maliyeti, oyuncu 

ücretleri, menajer komisyonları ve vergiler dahil olmak üzere bu maliyetin mali kaynağı ve 

finansmanı hakkında bilgi sunulması ve görüşülmesi. Efendim, sayın Yönetim Kurulu veya Sayın 

Başkan, kim bilgi verecekse, buyurun efendim. Sayın Başkan, buyurun. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Başkanım, Sevgili Galatasaraylılar,  

Hepiniz bu olağanüstü Divan toplantısına hoş geldiniz. Hepinize şahsım ve Yönetim Kurulum 

adına saygılarımı sunuyorum.  

Demin Sayın Divan Başkanımız açıkladı. Dedi ki, “Çok uzun zamandan beri bu toplantılara 

başkan ya da başkan yardımcısı olarak katılıyorum, icabet ediyorum. İki sefer olağanüstü Divan 

toplantısı yapıldı.” Şimdi, olaya olağanüstü kelimesi eklendiği zaman, bambaşka bir anlam 

ifade ediyor. Biz aşağı yukarı her ay toplanan, yazın sadece 2 aylık bir ara veren bir kulübüz. 
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak da, yaklaşık 3 seneye yakın istisnasız bütün 

toplantılara katıldım. Sorulan her soruya cevap verme çabası içinde oldum ve özellikle 

yönetimde olduğum sürece de şeffaflığı hep ön planda tuttum. Gündem maddeleri 

oluşturulduğu zaman, neden olağanüstü bir toplantı yapıldığını inanın anlayamadım, çünkü 

gündemle cevap istenen soruların % 90’ına yakınının cevaplarını zaten yaptığımız KAP 

açıklamaları çerçevesinde bilgilerinize sunuyoruz. Hem de bizim KAP açıklamalarımız o tip 

açıklama ki, en ufak detayına kadar orada her şeyi görmek, bilmek mümkün. Bu açıklamalar 

varken, tekrar bu soruları Başkanın veya yönetimin cevaplamasının istenmesinin anlamını ben 

sizin takdirinize bırakıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

En büyük asetimiz olan futbolda, geçtiğimiz 2 yıl içinde başarısız 2 sezon geçirdik. Galatasaray 

Spor Kulübü’ne yakışmayan, onun hedeflerinin dışında olan bir netice ile bitirdik bu 2 sezonu. 

Bunun çeşitli sebepleri var. Bunları tek tek burada sıralamaya gerek yok. Yönetim Kurulu olarak 

bu seneki tavrımızı, futbol takımının Türkiye Süper Ligi’nde şampiyon olması, Şampiyonlar 

Ligi’ne katılması, futbol camiasının ürettiği ekonomiden mümkün olan en büyük payı alması 

yönünde projelendirdik. Yönetim Kurulu olarak projemiz bu. Bu sene şampiyon olmak 

istiyoruz, şampiyon olacağız. Şampiyon olduktan sonra, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Spor 

Kulübü’nün tarihinde bulunan başarıları daha ileriye taşımak üzere bir proje yaptık.  

Şimdi, bu projenin çeşitli ayakları var. Öyle zannediyorum ki, bütün Galatasaraylılar, sizler de 

dahil, böyle bir arzuya, böyle bir projeye hayır demezsiniz. Peki, hepimizin ittifak ettiği böyle 

bir proje için Yönetim Kurulu ne yapmalıydı? Ne yapmalıydı? Eğer şampiyonluk iddiasını 

sürdürmeniz gerekiyorsa, ne yapmalıydı Yönetim Kurulu? Bugünkü yönetim son iki senesini 

Galatasaray futbol tarihinde yaşanmamış büyük bir travma içinde geçirdi. Yönetime 

seçildiğimizin birinci senesinde, kucağımızda koskocaman bir UEFA problemi bulduk. Bu 

yönetim miydi bu UEFA probleminin sebebi? Bu yönetim miydi bu durumu hazırlayan? Fakat 

Galatasaray’da yönetimlerin sürekliliğini düşündüğünüz zaman, gerek ben, gerek Yönetim 

Kurulum bu problemle verdiğimiz savaşta, uğraşta, hiçbir zaman bir şey söylemedik. 

Görevimizdi, görevimizin gereğini yaptık.  

Peki, UEFA ile sıkıntı ne getirdi Galatasaray’a? Niye Galatasaray geçtiğimiz iki sene böyle bir 

başarısız çizgisi çizdi?  

Değerli Galatasaraylılar,  

O günkü gündemi hep beraber takip ettik. Galatasaray’ın bir sezon, hatta iki sezon UEFA 

yarışmalarından men edilmesi, ancak bir katılma hakkı edildiği zaman bunun bir seneye 

düşmesi konusunu hepiniz biliyorsunuz. Düşünün ki evvelki sene, bu ceza nedeniyle 

turnuvalara katılamadık. Lütfen bir şeyi hatırlayın. Bu cezanın gerek futbolcular, gerek camia 

üzerindeki travmasını hatırlayın. Sporcularımız elbette ki bu turnuvalarda boy göstermek 

suretiyle kendi kariyerlerini geliştirmek isteyecek. Taraftarlarımız Galatasaray’ın uluslararası 

arenada göstermiş olduğu başarılara istinaden, daha coşkulu, daha istekli gelecek stadımıza. 

Bunların hepsi eksi bir faaliyet olarak yansıdı. Nereye kadar yansıdı? Mali tablolarımıza da 

yansıdı, motivasyonumuza da yansıdı, düşüncelerimize de yansıdı. Bu çerçevede, iki sene bu 

travmanın etkisiyle böylece geldi.  
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Bu sene, tabii bu travma mevcut sporcuyu ne kadar etkiliyor ki, 5 sene hizmet etmiş futbol 

takımımızda bazı yorulmalar, bazı motivasyon eksiklikleri husule geldi. Eğer biz bu sene 

şampiyon olma parolası ile gideceksek, eskiden hizmet edenlere teşekkür edilmesi ve yeni bir 

takım kurulması ihtiyacı hasıl oldu. Bizim bu dönemde yaptığımız iş bu. Ya böyle bir hedefe 

gitme kardeşim, ne gerek var, niye şampiyonluk istiyorsun veyahut niye UEFA kupalarına 

katılmak istiyorsun denilemez, böyle bir şey olamaz. Takımın performansı, hepiniz takip 

ediyorsunuz, gözlerinizin önünde. Son iki senedir, performansta büyük bir eksiklik vardı.  

Sorunun esasına geliyorum, bu sene yapılan transferlerin finansmanının nereden 

kaynaklandığı, ne kadar para ödendiği şeklindeki soruya. Demin Sayın Divan Başkanım bir 

açıklamada bulundu, ödenen paralar konusunda. Halka açık bir şirket olarak KAP’ta yaptığımız 

açıklamalar zaten yeterli seviyededir. Merak eden herkes oraya girmek suretiyle, bu sporculara 

ödenen para miktarlarını görürler. Ben şimdi size sadece sorunun esasını teşkil eden kısmını, 

yapılan projenin finansmanının nasıl sağlanacağı konusunu anlatacağım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçen hafta sonu itibarıyla, -önümdeki rakamlar onu gösterdiği için söylüyorum- biz 34 milyon 

euro’ya yakın bonservis ödemek suretiyle, kulübe oyuncu kazandırmışız. Bonservis bedeli 34 

milyon euro. Galatasaray Spor Kulübü’nde oynamak istemeyen, artık kariyerini başka 

takımlarda sürdürmek isteyen futbolcularımız da vardı. Bunları da göndermek suretiyle, 

Galatasaray’ın kasasına 20 milyon euro’ya yakın para soktuk. Demek ki, aradaki farka 

baktığımız zaman, 14 milyon euro’ya yeni bir takım kurduk. İşimiz bitmedi daha. 

Galatasaray’da oynamak istemeyen, Galatasaray’ın kadro yapısında bulunmak istemeyen 

veyahut da bizim istemediğimiz futbolcular var hâlâ. Bunları göndermek suretiyle yaklaşık 4-5 

milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bunu da realize edersek rakam ortada. 

Bu arada da, yine teknik kadro ve scout ekibinin tespit ettiği, ama bu rakamı geçmeyen belki 

ufak bir transfer daha yapacağız.  

Bizim transfer politikamız bu. Ortaya koyduğumuz takımın, yaptığımız takımın geçen günkü 

performansı da gözlerinizin önünde. Peki kardeşim, buna ihtiyaç var mıydı diyebilirsiniz. Demin 

ifade ettim, eğer şampiyon olmak istiyorsak, böyle bir revizyonu yapmak zorundaydık.  

Peki, başka ne yaptık? Şimdi, bu işin bonservis kısmı, karşı kulüple yapılan kontratta ödenen 

para. Peki, bu oyuncuları alıyorsun, bunların hepsi yıldız niteliğinde oyuncular ve bunların 

maaşları da yüksek, bir dünya para. Evet, doğru.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Biz seçilip kulübü devraldıktan sonra, 48 tane futbolcumuz vardı. 48 adet kontrata bağlı 

futbolcu. Peki, biz ne yaptık? 11 kişi ile oynuyoruz. 18 kişiyi de, tüzükteki yeni değişiklikle 21 

kişiyi de maç içinde sahaya sokabiliyoruz. Gerisi ya tribünde oturuyor, ya 3 kuruşa falan bir 

yerde kiralık. Bu şekildeydi. Bizim yaptığımız en uygun hareketlerden bir tanesi, bu 48 adet 

futbolcunun süreç içinde kulüple ilişkisinin kesilmesi, satılması, kontratlarının karşılıklı 

feshedilmesi veya tek taraflı feshedilmesi şekliyle biz bugün 28 kişiye indik. Amacımız şuydu. 

Biz 48 kişiye ödediğimiz parayı 28 kişiye ödeyelim, ama kadromuzda bulunan futbolcular 

Galatasaray Spor Kulübü’nü şampiyon yapacak futbolcular olsun. Bu görüşe katılmayabilirsiniz, 

fakat bugünkü yönetimin görüşü bu. İyi bir takım kurmak, sınırlı sayıda kadro sayısını 
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yakalamak, kulübün bütçesinde futbolcu payı diye ayrılan miktarı geçmemek ve bunu da en 

uygun şekilde kullanmak şeklinde planlanmıştı.  

Geriye doğru gittiğiniz zaman, çok uzak değil, 2013-14’lü yıllara gittiğiniz zaman, futbolculara 

ödenen maaş, sabit ücret, prim, maç başı ücreti ve stopajı dahil, yaklaşık 77 milyon euro. 

Zaman içinde, bir sene sonra 71 milyon euro’ya indi. Zaman içinde, biz seçildik, UEFA’nın 

getirdiği yasaklama çerçevesinde 65 milyon euro’ya indik. Geçtiğimiz sene de 61 milyon euro 

sporcu ücreti ödemesi vardı. Bu sene, dediğim şartlarda, 48 tane futbolcunun tasfiyesi, 

kompakt bir takım kurulması çerçevesinde, bu seneki futbolcu sabit maaşı, primi ve maç başısı, 

stopajı dahil 61 milyon euro. Dolayısıyla, bizim projemiz bu, hedefimiz bu. Galatasaray’ı daha 

başarılı kılmak için biz bu projeye başladık ve ilk maçımızı da oynadık. Bundan sonraki maçlarda 

da iyi bir performans sergileyerek götüreceğiz.  

Efendim, bu transfer silsilesi içinde, menajerlere kaç para ödedik?  

Değerli Galatasaraylılar,  

KAP açıklamalarının belli bir mevzuatı var, bu mevzuat çerçevesinde açıklanıyor. Elbette ki 

menajerlik konsepti, menajerlik olgusu futbolun içinde var. Ancak size şu kadarını 

söyleyebilirim. UEFA’nın koyduğu sınırlar var. Menajerlerle olan ilişkimizde hiçbir zaman bu 

sınırları geçmeden, onların parasını da, onların kontratını da yaptık.  

Şimdi bu açıklamalar çerçevesinde, ben size kısaca bunun nereden kaynaklandığı konusunda 

bilgi vereyim. Peki, bunları böyle planladınız, gelirleriniz ne?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Belki birçok defa anlattım burada. Galatasaray’ın UEFA turnuvalarına katılmaması hâlinde bile, 

-yaklaşık söylüyorum- 100 milyon euro civarında girdisi var. Naklen yayını, sponsorluk 

gelirlerini ve diğer gişe gelirlerini, loca gelirlerini, bunları içine koyduğunuz zaman yaklaşık 100 

milyon euro, yani 400 milyon TL çerçevesinde geliri var. Bunun içinde UEFA turnuvaları ile ilgili 

herhangi bir girdi yok. Peki, harcaması ne kadar? Yani sadece futbol için konuşuyorum, Sportif 

A.Ş. için. Yani verdiğim rakamlar sizi yanıltmasın, yaklaşık diye konuşuyorum. Fakat her gün bu 

rakamları hatmeden kişiyim, bizzat. Şimdi Galatasaray’ın bu faaliyetlerini, futbol faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için de tahminen yaklaşık 350 milyon TL çerçevesinde harcaması var. Yani 50 

milyon TL fazlası var.  

Peki, fazlası varsa, bu kadar borç, bir sürü şey nereden çıkıyor kardeşim? İzahı çok kolay. Geçen 

sefer de izah etmiştim, geçmişteki borçlanmalar ve bugünkü kulübün finansman yapısı 

itibarıyla, biz çok yüksek seviyede, senede yaklaşık 150 milyon TL kadar faiz ödüyoruz. Bu 

seneki hedefimiz, yaptığımız projelerle bu faiz ödemesini yaklaşık 50 milyon TL’ye indirmek 

istiyoruz. Onun için, baktığınızda Galatasaray’ın Futbol A.Ş.’deki geliri ile harcaması denk bir 

bütçe şeklinde planlandı.  

Şimdi, futbolun içinde bulunduğu Galatasaray Sportif A.Ş. için 2018 yılı son derece kritik bir yıl. 

Kritik olmasının sebebini hepiniz biliyorsunuz. Eğer Galatasaray Spor Kulübü, taraftarı ile, 

camiası ile birlik olursa, birbirine kenetlenirse bu işin içinden çok kolay çıkar. Peki, camia 

kenetlenmezse, camia bölünürse ne olur? Biz yönetim olarak, B planı olarak da bunu 

hazırlamak zorundayız. Ama benim arzum, camianın özellikle bu yıl için birlik ve beraberliğini 

en üst seviyeye çıkarma zorunluluğu var.  
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Şimdi, şirketin halka açık olması hasebiyle size daha fazla bir detay sunma şeyine sahip değilim. 

Onun için, bu konuyla ilgili birkaç konum daha var. Şimdi irticalen konuştuğum için, onları da 

hatırlamaya çalışıyorum. Özellikle birlik ve beraberliğimizi üst seviyeye çıkarmamız gerektiğini 

şu maksatla söylüyorum. Basında şöyle bir algı yaratma arzusu var. Bizim camiamız içinde de 

var. Diyorlar ki, ya Başkan, sen gittin, transfer yaptın ve 100 milyon euro taahhüde girdin. 

Doğru, 4 sene için, 5 sene için 100 milyon taahhüde girdim. Bu para nerede? Ya insaf edin, 

insaf edin. 5 senelik harcamayı kümülatif bir tarafa yazıyorsun. Bana bu 5 sene içinde 

harcanacak söz konusu paranın kaynağını sorarken, nerede bu para dediğin, sanki bugün 

harcanmış gibi yahut da bugünün bir harcaması gibi gündeme getiriyorsun. Bunun bir sportif 

faaliyet olduğunu, bunun 5 sene içinde de üretim yaptığını, bugün kontratını yaptığımız 

kişilerin gösterecekleri performansla da bu 5 sene içinde Galatasaray Spor Kulübü’ne bir para 

kazandıracaklarını hiç söylemiyorsunuz. Rakamlarla oynamak suretiyle, rakamları tahrif etmek 

suretiyle bir algı peşinde koşma yarışı var. Bu basına da yansıyor. Açın çarşaf çarşaf gazeteleri, 

işte Galatasaray 150 milyon harcadı, Galatasaray 100 milyon harcadı. Ama işin esası size 

söylediğim şekildedir.  

Biz bu sene için yaptığımız transferlerde -bir transfer hariç- 34 milyon euro ödedik. Onun 

karşılığında, 20 milyon euro girdimiz var, bonservis ücreti olarak. 14 milyon euro, 15 milyon 

euro gibi bir rakama yepyeni, Türkiye Süper Ligi’nde şampiyonluğa oynayacak bir takım 

kurduk. Kimileriniz bunu çok bulabilir, kimileriniz de, ya bu kadar olmaması lazım, diye yorum 

yapabilir. Fakat dünya futbol ekonomisinin geldiği şartlarda, bu harcadığımız para son derece 

makul bir paradır ve bu paranın büyük bir kısmı da yıllara sari olarak ödeneceği için, yapılan 

aktiviteler çerçevesinde kazanan paralardan ödenmesi son derece kolay bir paradır.  

Şimdi gündemdeki diğer bir madde, projelerimizin, Riva, Florya projeleri ile ilgili ve sosyal 

tesis... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan, ikinci maddeyi ayrıca görüşelim. Birinci maddeyi bitirelim. Arkadaşlar söz 

alsınlar, ikinci maddeyi ayrıca görüşelim. Birbirine karışmasın. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Peki, sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Hiç kimse şunu söyleme hakkına sahip değil. 

Bugünkü yönetimin yaptıkları, bugünkü yönetimin özellikle futboldaki transferlerle ilgili icraatı 

hiçbir zaman Riva’dan ve Florya’dan gelecek paralara dayandırılmamaktadır, oradan kaynak 

almamaktadır. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Riva’nın ve Florya’nın parası kutsaldır ve bir 

tek amacı vardır. Genel Kurulda size söz verdiğim gibi, bunu sadece ve sadece banka 

borçlarının kapatılması için kullanacağım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili görüşme 

açacağım. Arkadaşlarıma müracaat eden konuşmacıları sırayla okuyorum. Ayhan Özmızrak, 

Atilla Donat, İbrahim Göknar, Sami Çölgeçen, Atalay Şahinoğlu, Mehmet Helvacı, Levent 

Nazifoğlu, Taner Aşkın, Ahmet Özdoğan, Okan Böke, Ömer Tümay, Sedat Doğan, Akın Ketençi, 
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Ahmet Kalafatoğlu, Serhat Özalemdar. Bu arkadaşlara ilaveten söz almak isteyen arkadaşımız 

varsa, işaret buyursunlar. Sayın Özer Berkay dışında ilave yok. Efendim. Öyle bir şey yok 

efendim. O genel kurullarda belki uygulanır. Öyle bir şey yok. Talebe göre yazıyoruz. Kim var 

efendim? Selçuk Erdoğmuş. Evet efendim, o arkadaşımızı da ilave ettik.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi sırayla söz vereceğim, ancak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu toplantıların aşağı 

yukarı 2 ila 2.5 saat sağlıklı çalışma dönemi oluyor. Şu anda müracaat eden 18 arkadaşımız var. 

Onun için, lütfen tekraren bazı şeyleri ele almayalım. Hazırlıklı gelen arkadaşlarımız 

hazırlıklarını ifade edecekler. Aynı şeyi tekrar tekrar söylememizin gereği yok. Onun için, lütfen 

toplantımızın sağlıklı olabilmesini sağlamak üzere konuşmalarımızı tasarruflu kullanalım 

efendim. Ayhan Özmızrak, buyurun efendim. 

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Bu kürsüde 1 lira buldum, sanırım Sayın Başkanım unuttu. Eminim 

o unuttu, onun da ne olduğunu sonra size söyleyeceğim. Burada dursun. Teaser yapıyorum 

Başkan, iyi takip et diye. Sonunda söyleyeceğim bunun ne olduğunu.  

Şimdi transferlerle ilgili görüşüyoruz. Galatasaray camiasında, bırakın Divan Kurulu üyelerini, 

taraftar olanlar arasında dahi, son 2 yıldaki performanstan çok mutluyduk, takımı değiştirmeye 

ne gerek vardı, diyen kimse yok. Artı, 3 gün önceki maçtaki takımın oyunundan da mutluyuz. 

Işık veren bir oyun var. Yenilenmenin, gençleştirmenin, bir destek vermenin faydalı olacağı 

şüphesizdi. Gereken yapıldı. Gereken yapıldı da, bu mu olmalıydı? Bu ekiple mi olmalıydı?  

Önce naçizane bir tavsiyem, scout ekibini dağıtın, boşu boşuna 5 kuruş para vermeyin. Eğer bu 

transferleri bize scout ekibi tavsiye ettiyse, -bakın, elemanlar kötü, adamlar kötü demiyorum 

ha- scout ekibi yaş ortalaması yaklaşık 29.5-30 olan bir transfer listesini önünüze koyduysa, 

zaten onları yollayın. Yok, onlar başka birilerini söyledi de siz almadıysanız, ee, zaten gereği 

yok, yine yollayın. Scout ekibinin biraz alt liglerden, göze çarpmayan takımlardan oyuncuları, 

genç oyuncuları bulup önermesi lazım. Neyse.  

Şimdi isterdim ki, madem konu biliniyor, -transfer- Başkan şuraya bir tablo koysun. 

Futbolcunun adı, yanında yaşı, yanında kaç yıllık sözleşme yaptığımız, yanında bonservis 

parası, ödenen komisyon, -hadi onu söyleyemiyoruz- garanti ettiğimiz net ücret, bir de 

mümkünse eğer geçen sene o oyuncunun oynadığı takımdan aldığı garanti net ücret. Bakın, 

hiç puan başlarını koymuyorum. O puan başı primler az buz gibi gözükür. Ben size bir şey 

söyleyeyim, Kayseri maçında ödeyeceğimiz prim 207 bin euro filandır. Yani şöyle söyleyeyim. 

Biz 50 puan alırsak, -onunla belki Balkan Kupası’na gideriz, o da kalktı galiba- 3.5-4 milyon euro 

para veririz, 50 puana. Puan başı yaklaşık 35-40 bin euro gibi de bir para kalır. Bu arada, 

bonservislerin ilavesi de var. Küçük gölgeleri var. Nedir onlar? Takım başarılı oldukça, Avrupa 

kupalarına gittikçe, karşı takıma vereceğimiz, 900 bin euro’ya kadar çıkan 2-3 sene zarfında 

ödeyeceğimiz şeyler var. Bunları değil, netleri, en kötü senaryoyu bir koysaydınız da, toplamı 

bir görseydik iyi olurdu diye düşünüyorum. Giden oyunculardan yaklaşık 17.3 milyon euro 

kadar bir tasarruf var, doğru. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bu transfer sadece bonservis 

ücretleri değil, onlara ödeyeceğimiz paraları ödemiyoruz filan gibi de, yeni sözleşmelerin 
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kulübümüze getirdiği -bir senede değil Başkan, biliyorum-, 4-5 senede getirdiği yükün yaklaşık 

127 milyon euro olduğunu da gözden kaçırmayalım.  

Şimdi bu genel çilekleri söyledik. Bunlar çilekler. Bu çilekler neyin üstüne konacak? Bir pastanın 

üstüne konacak. Gelin, bir de o pastaya bakalım. İşin bir tabanına bakalım. Tabanına bakarken 

vereceğim rakamlar, merak etmeyin Sayın İrfan Aktar Başkanım, gizli saklı değil, KAP’ın 

sitesinden, SPK’nın sitesinden aldığımız şeyler. Şimdi, hep eski dönemlerin hatasından UEFA’ya 

gidemedik diyoruz, diyoruz da, bu Östersunds’u neden geçemedik, onu bilemiyoruz. Neyse, 

Avrupa’ya gidememenin sonucunda, önümüzdeki yılki gelirimizin geçen seneden pek farklı 

olmayacağı öngörüsü ile geçen seneki tabloya bir bakalım. Çok özet, öyle milyon bazında 

konuşacağım. Ciro 349 milyon, peki. Brüt zarar 73 milyon, % 21. Net. 10 liraya almışız, 8 liraya 

satmışız. Daha bunun faaliyet gideri falan, filan değil. Faaliyet zararı 152 milyon, % 45. Yani 

neredeyse yarı yarıya. Hayır, ben şunu merak ediyorum. SPK’ya verilen rakamlarla Sayın 

Başkanın önüne giden rakamlar mı farklı? Çünkü kendisi diyor ki, biz 50 milyon kârdayız, şu 

faizler olmasa. Bunu geçen Genel Kurulda da söyledi, Divanda da söyledi. Hep aynı şeyi 

söylüyor. Faiz olmazsa bizim hiçbir sorunumuz yok, diyor. Başkan daha faize gelemedik, daha 

faize gelemedik. Brüt zararla başladık, faaliyet zararı ile devam ediyoruz.  

FAVÖK diye bir tabir var, -biz onu FAVÖZ yaptık, çünkü o faaliyet ve vergi öncesi kârdır, bizde 

ise faaliyet ve vergi öncesi zarar olduğu için- o da 161 milyon, % 46. Dönem zararı 297 milyon, 

cironun % 85’i. Bir başka ifade ile söyleyeyim. 2014, 2015, 2016 sezonlarının toplam zararı 288 

milyon, bir senenin zararı 297 milyon. Bu gelir, gider. Bir de küçük bilançoya bakalım.  

Toplam yükümlülükler 1 milyar 317 milyon, varlıklar 654 milyon. Bu net toplam yükümlülük 

945 milyondur, çünkü sermaye avansı hesabını düştüğümüz zaman, aslında yükümlülüğümüz 

945 milyon. O da varlıkların 1.4 misli eder. Yani tüm varlıklarımızı satarsak, yükümlülüklerimizi 

karşılayamıyoruz. Yükümlülüklerimiz, varlıklarımızın yaklaşık 1.5 katı hâline gelmiş. Göstergesi, 

öz kaynak eksi 663 milyon. Bu varlıkların içinde Dumankaya evleri de var. O da ayrı bir hikâye. 

Hani çok vaktinizi almayayım ama Dumankaya’dan aldığımız tüm paraları, evleri filan da şimdi 

Dumankaya geri istiyor, kayyum mahareti ile ve açtığımız davalar da hep aleyhimize gelişiyor, 

bilelim.  

Peki, biz bu borçlanmayı, bu transferleri ne ile ödeyeceğiz? Kârımız ile ödeyeceğiz. Evet. Net 

toplam yükümlülüğümüz ciromuzun 2.7 katı. Geçen sene bu 1.9 katıydı. Burada kasa ve 

nakitleri de borçlardan düşüyoruz, yani hiç merak etmeyin. Öz kaynak eksi 663 milyon dedik. 

Peki, yeni kredi almayacağız diyoruz. Hemen söyleyeyim. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz, bir 

sene içindeki yükümlülüklerimiz, kısa vadeli alacaklarımız ve kasada mevcut paramızdan 313 

milyon fazla. Kredisiz döneceğiz diyor. Dönmüyoruz diyor. Bu arada, yanılmıyorsam, 150 

milyona yakın yeni alınmış kredi var. Ha, faiz de faiz, faiz de faiz, doğru. Faizimiz geçen sene 

102 milyondu. Ödediğimiz faiz finansman gideri oldu 133 milyon, % 32’lik bir artış. O da bu 

dönemde oldu. Bu finansman yükü, bu faiz son 8 yılda ödediğimiz en yüksek finansman 

gideridir. Gerisine bakamadım, son 8 yıla baktım. Son 8 yılda en yüksek finansmanı da bu sene 

veriyoruz.  

Şimdi bu işin maddi tablosuydu. Bir yönetimden ve bir olayın yönetilmesinden bahsederken, 

bir de işin idari yönü var. Sayın Başkanım, bu bir liradan ayrı, unuttuğunuz bir şey daha var. 
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Biraz önce, Sayın İrfan Aktar Başkanım, benim Divana yolladığım bir mektubu size yolladı, 

teslim etti. Cevaplamanızı rica ettim buradan. Cevaplama değil, açıklama. Tek kelime de 

olabilirdi, hepsi yalan. Çok yeterdi, ayakta alkışlardım. O konuyu da sizinle paylaşmak 

durumundayım, çünkü yönetimle ilgili, çünkü bu transferlerle ilgili. Yaklaşık 15 gün önce, yazılı 

basında bir haber çıktı. Daha doğrusu, müsaade ederseniz, ben o kısacık dilekçemi okuyayım 

da, Başkanımın neden cevap vermediğini görelim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Özetleyerek okursanız iyi olacak Ayhan Bey.  

Ayhan Özmızrak  

Efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Özetleyerek okursanız. 

Ayhan Özmızrak  

Zaten 4 satır.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, güzel. 

Ayhan Özmızrak  

Girişi atlıyorum.  

Yaklaşık 15 gün önce, yazılı basında, Bay Bülent Tulun’un başkan danışmanı sıfatıyla, 

yurtdışında transfer görüşmelerinde bulunduğuna dair haberler yer almış, ancak bilahare ne 

resmî internet sayfamızda, ne de yazılı basında bu konuda yönetimimizden gelen herhangi bir 

açıklayıcı, düzeltici, tekzip edici bilgi verilmemiştir. Şike sürecine kulübümüzü bulaştırmak için 

dönemin Galatasaray Başkanına yazdığı, daha sonra da basına sızdırdığı, şantaj ve tehdit kokan 

mektup hâlâ ve ebediyen hafızalarda canlı iken, Sayın Başkanımızın bu kişiye, Galatasaray 

Kulübü ve/veya bağlı ortaklıklarında resmî veya gayriresmî bir görev veremeyeceği inancıyla, 

Başkanımız Sayın Dursun Özbek’in, 16.8.2017 tarihinde yapılacak Divan Kurulu olağanüstü 

toplantısında konuyu kürsüden tüm detaylarıyla açıklaması hususunda bu talebin işleme 

alınmasını rica ederim.  

Konu budur. Açıklama yoktur. Niye yoktur? Olmadıkça, dedikodular da artacaktır. Daha da 

devam edecektir. Belki duymadınız. Duydunuz ama hadi diyeyim. O açıklamadığınız geçmiş 

yıllara ait araştırma var ya, orada da aynı kişinin adı ısrarla ve defalarca geçtiği için 

açıklamadığınız söyleniyor. Böyle bir kişiyi Galatasaray’ın değil başkanına danışman, 

Galatasaray Hamamı’na dahi almam diyebilecek cesareti niye göstermiyorsun Sayın Başkan?  

Kulüpler Birliği Başkanlığı için de iki çift laf söylemek isterim. Bir önceki başkan için, “Çok 

başarılı, bırakmayız. Aslan gibi devam etsin.” dediniz. O dediğiniz kişi kim, biliyor musunuz? O 

dediğiniz kişi, Fatih Terim’in son gelişinde, iki kere şampiyon olduktan sonra 3. şampiyonluk 
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için yola çıkmışken, Milli Takım kumpası hâlinde aklının çelinmesi senaryosunun başaktörüdür. 

Bu senaryo daha önce 1996-2000 yıllarında bir başka kulüp tarafından da denendi, 

denediklerini de sonra televizyonda ilan ettiler. Bu kişidir. Bunu yapan başaktörlerden biridir, 

bu son Fatih Terim döneminde. Yetmemiş, Östersunds maçımızdan sonra, kulübünün resmî 

sitesinde bizimle dalga geçen kişidir. Siz bu kişi için çok başarılı diyorsunuz. Küçük bir detay, 

Başkanım. Yok, Eşrefçiğim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ayhan Bey, efendim, olağanüstü toplantı yapıyoruz. 18 tane konuşmacı var. Lütfen 

toparlayarak bu işi bitirelim. Lütfen. 

 

Ayhan Özmızrak 

Toparlıyorum, toparlıyorum. Bu kişi de 11645 numaralı kulüp üyesidir. Sevgili Serdar Eder, 

Sayın Celal Emon, tüzüğümüzün 7. ve 20/5. maddeleri kenar süsü müdür?  

Kulüpler Birliği ile ilgili son sözüm, bir başkan, “Benim muhatabım değilsiniz, asbaşkanımla 

oturup konuşun.” dedi, kabul ettiniz. Onu bir de başkan yardımcısı yaptınız. Yetmedi, 6 ay önce 

bize ağır hakaretlerde bulunan -haklı, haksız, onu ayrıca tartışalım- öbür başkanı da başkan 

yardımcısı yaptınız ve iç huzuru ile o koltukta oturuyorsunuz. Ama bizim gönlümüz, 

Galatasaray Başkanının o ekiple, o koltukta oturmasını sindiremiyor, bunu da bilin. Hepinize 

saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Özmızrak’ın şahsi fikirlerini dinledik efendim. Sayın Atilla Donat, buyurun. 

Atilla Donat 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, Sevgili Galatasaraylılar,  

Merhaba. Ben çok kısa konuşacağım. Bundan önceki Divan Kurulunda söylediğim şeyleri tekrar 

özetlemek istiyorum, çünkü bu konuda bir reaksiyon göremedim.  

Önce şöyle başlayayım. İşin mali tarafını bundan önceki arkadaşlarımız dile getirdiler. Ve 

Başkanımız da dedi ki, biz bonservis ödemelerinde, girdiler düşüldükten sonra sadece 14 

milyon euro gibi bir harcama yaptık. Tabii bunu tartışabiliriz, ancak ben bizim 

harcamalarımızın, giderlerimizin kaynağını merak ediyorum. En büyük endişem budur, çünkü 

bankalara borcumuz var. Bunların faizleri var, ana para ödemeleri var. Tabii ki bir yandan 

gelirlerimiz de var. Ama sonuçta, net bir gelirimiz var mı? Benim bütün endişem, Galatasaray 

Sportif A.Ş.’dir. Galatasaray Sportif A.Ş. bir tüzel kişiliktir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 

dışında hiç kimsenin malı değildir. Galatasaray Sportif A.Ş.’nin hâkim ortağı, Galatasaray Spor 

Kulübü Derneği’dir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ni temsil eden tek kurul, Galatasaray 

Spor Kulübü Derneği’nin Genel Kuruludur. Genel Kurul, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin 

yönetimine sahiptir, büyük ortak olması dolayısıyla, hâkim ortak olması dolayısıyla ve bu 

yetkisini hiçbir kurula, kuruma, şahsa devredemez.  

Şimdi benim gördüğüm kadarıyla, bunların hiçbirisine cevap verilmiyor. Galatasaray Sportif 

A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyelerini Yönetim Kurulumuz tayin ediyor. Hatta Yönetim Kurulu 
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üyesini değiştiriyor ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak bazı arkadaşlarımız 

aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Burada gerek 

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin, gerekse Galatasaray Yönetim Kurulunun denetleme kurulları da 

sorumludur. Şimdi benim öğrenmek istediğim şudur. Bu yapılan harcamalar, transfer 

harcamaları veya herhangi bir harcama, ne olursa olsun, Galatasaray Sportif A.Ş.’den ne kadar 

kaynak bulmuştur? Bu ancak A.Ş.’nin Genel Kurulu tarafından, bir kâr dağıtımı olursa 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği bundan istifade eder. Şimdi bütün bunları, Galatasaray 

Sportif A.Ş. âdeta bizim arka bahçemiz, gizli kasamız gibi davranıyoruz. Buna hiçbirimizin hakkı 

yok. Buna ancak Genel Kurul karar verebilir. Sayın Divan Başkanımızla yaptığımız özel bir 

sohbette, Genel Kurulun Yönetim Kuruluna böyle bir yetki devri olduğunu söyledi. Ben bunun 

da doğru olmadığına inanıyorum ve bu yasal olarak yanlıştır. KAP’tan bahsediyoruz, SPK’dan 

bahsediyoruz. Bütün bunlar da bizim sonunda karşımıza çıkacak engellerdir ve bundan çok 

büyük zarar görebiliriz.  

Son olarak, geçenlerde Sayın Başkanımız şöyle bir bildirimde bulundu. Nereden bulunuyor filan 

diye, bundan bir süre önce, Galatasaray Futbol A.Ş.’nin 100 milyon dolar geliri var, dedi. Ben 

biraz hayret ettim. Galatasaray Futbol A.Ş.’nin 100 milyon dolar geliri tabii ki olabilir. 

Bilmiyorum, belki televizyon gelirleri oraya gidiyordur filan, ama bu Galatasaray Futbol A.Ş.’nin 

gelirlerini de mi Yönetim Kurulumuz yönetecektir? Bunların ... sını yapacaktır. (Ses sisteminde 

kesiklikler oluşuyor.) Hem merak ediyorum, hem de bunların takipçisi olacağım. Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, sıradaki konuşmacı arkadaşımız İbrahim Göknar. 

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Herkesi saygıyla selamlıyorum. Efendim, demokrasilerde en önemli unsur, asgari müşterekte 

buluşabilme becerisini göstermektir. Niye böyle başladım, hemen açıklamaya çalışayım. 

Misalen, ben bugünkü Galatasaray futbol takımı hocasını beğenmiyorum. Bu benim kendi 

görüşüm. ..... hocayı beğeniyor veyahut çok güveniyor. Şimdi bu şu demek. Benim anlayışıma 

göre, ben hocayı beğenmiyorum diye, Galatasaray’ın başarısız olmasını istemem, isteyemem. 

Dolayısıyla, keyfime göre de hareket edemem. Çünkü o anlamda bir prosedür gereği, seçme 

hakkına da sahip değilim. Hocayı, takımı, oyuncuları seçme hakkı seçilerek göreve gelmiş olan 

yönetime aittir. Şimdi burada demokratik anlayışım gereği, yapmam gereken şey, o hiç 

beğenmediğim hocanın başarılı olmasını beklemektir. Kaldı ki, Pazartesi akşamki o rengarenk 

futbol sonrası, umarım ben fikrimi değiştireceğim.  

Şimdi benim anlayışıma göre, zaten Galatasaray’daki en büyük yanlışlık burada. Biz bir taraftan 

kendimizi en demokrat camia olarak tanımlıyoruz, -bunun elbette çok güzel işaretleri var- 

ancak diğer taraftan da maalesef büyük hatalar yapıyoruz. Nedir bunlar kısaca? Öncelikle, 

geçmişte Galatasaray tarihî, muazzam başarılarını layıkıyla yönetememe becerisini gösterdi 

maalesef. Bugün bu arada notuma bakıyorum. Yani bir başka ifadeyle, Galatasaraylı hep kendi 

kalesine gol attı. Bir türlü birlikte olamadık. Bugün bu toplantı, benim açımdan daha farklı bir 
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anlam taşıyor. Bugün anladığım kadarıyla, Galatasaraylı birbirinin peşine düşmüş durumdadır. 

Kusura bakmayın, bunları açıklamak durumundayım. Hafiye gibi, birbirinin arkasından 

ulaşmaktadır. Galatasaraylı birbirine güvenini kaybetmiştir. Galatasaraylı birbirine olan 

inancını kaybetmiştir. Dolayısıyla, buradan gelmek istediğim nokta şudur. Galatasaray her 

camia için en önemli olan itibarına kendi kendine tekme atmaktadır. Öncelikle en vahim 

konunun bu olduğunda hemfikir olmamızı özellikle rica ediyorum, lütfen.  

Toplantımızın konusu transferler. Şimdi Sayın Başkan da açıkladı, KAP’taki bildirimlerde de var. 

Biraz önce Ayhan Bey de değindiler konulara. Bakın aslında bence, hep birlikte çok önemli bir 

konuyu ıskalıyoruz. Iskalıyoruz. Tabii herkesin bütçe okumaları, olaylara bakışları farklı 

olabiliyor. Şimdi gelin, şu son 3 senenin rakamlarına bir de benim okuyuşuma göre, oradan 

bakalım. Onu izah etmeye çalışayım. Sadece 3 seneyi söylüyorum. Bir, 2015 yılında, 

Galatasaray -nedenlerin hepsini biliyoruz- Şampiyonlar Ligi’ne gidemedi. UEFA demiyorum, 

Şampiyonlar Ligi’ne gidemedi. Kayıp, katılamama kaybı 150 milyon TL. İki, 2016 yılında 

gidemedi. Kayıp, katılamama kaybı bir başka 150 milyon TL. Üç, bu sene. Eğer şampiyon 

olamazsak, önümüzdeki yıl yine Şampiyonlar Ligi’ne gidemezsek, Allah korusun, kayıp, 

katılamama kaybı en az yine 150 milyon TL. Ne yaptı? 150 milyon x 3 = 450 milyon TL. Bu 

ıskalanan bedel, Galatasaray’ın kasasına otomatik girmesi gereken bedel. Hep şampiyonluk 

istiyoruz. Şimdi bu 450 milyonu bir kenara koyalım.  

Diğer tarafta, UEFA bir kriter koymuş futbol takımlarına. Kaldı ki, Sayın Başkan da 

konuşmasında o bedelleri açıkladı. Bonservisler nereden geldi, nereden gitti değil, futbol 

takımının yıllık ücretleri, stopajları, her şeyleri dahil 60 milyon euro diyelim. Ben TL konuşmayı 

daha çok tercih ediyorum. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül eder. Şimdi bakın, biz bu 

150 milyonu 2016’da verdik, başarı gelmedi. 2017’de verdik, başarı gelmedi. Neden geldi, 

gelmediyi söylemiyorum. Sadece hesabı basitleştirmek istiyorum. Doğrudur, generaller 

doymuştu, ondan gelmedi. Herkesin kendine göre bir fikri var. Bu sene yine 150 milyon lira 

veriliyor. Eğer takım şampiyon olamazsa bir 450 milyon TL daha ıskalanıyor. Ne yaptı? 900 

milyon TL. Şimdi, bir de bu hesaba geçmişten gelen o tarihî kambur, büyük borç mirasının her 

yıl ödenmesi gereken 120 milyon lirayı -onu da izah etti Sayın Başkan, hatta 150 dedi bugün- 

her yıla koyarsak, ödenen borç faizi ve kur farkını koyun. Benim hesabıma göre, Galatasaray’ın 

sadece şu 3 senede ıskaladığı miktar en az 1.3 milyar TL.  

Şimdi bunu niye söyledim, neden yaptım bu hesabı? Daha önce de çok bahsettim, aylardır 

söylüyorum. 2018 yılında futbol takımının şampiyonluğu Galatasaray’ın olmazsa olmazıdır. 

Tabii ki bunun garantisi yok. Rakipler de aynı konu için uğraşıyor. Buna bir şey diyemeyiz, 

bunun garantisi yok. Ancak yeni Galatasaray’ı iki akşam önce izledim. Ben çok iddialı bir şey 

söyleyeceğim. 60 yıldır, birinci lig kurulduğundan beri maçları seyreden birisi olarak, böylesine 

rengarenk bir açılış görmedim. Görmedim. Dolayısıyla, buradan gelmek istediğim konu şudur. 

Gelin Allah aşkına, artık onu, bunu, şunu, nereden geldi, nereden gitti diye konuşmaları bir 

tarafa bırakalım. Bir kereye mahsus, bir birlik olalım, hep birlikte olalım ve bu takımı her şeyiyle 

destekliyelim, hep birlikte. Benim söylemek istediğim budur efendim. Beni dinlediğiniz için çok 

teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Evet, iyi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sayın Sami Çölgeçen, buyurun efendim. 

Sami Çölgeçen 

Haziruna saygılarımı sunuyorum. Evvela hepiniz gibi, Pazar günü ben de zevkten dört köşe 

oldum. Bu kadar coşkulu, güzel bir Galatasaray’ı senelerdir seyretmemiştim. Emeği geçen 

herkese teşekkür ederim. Ancak bu kadar birbiri ile uyumu bir anda bulabilen bu takımın 

hocasını da kutlamak istiyorum. Bu da enteresan bir şey. Bu arada, sayın Yönetim Kuruluna da 

bir tenkidim olacak. Allah razı olsun Türkiye Futbol Federasyonundan, bizi bir beladan kurtardı. 

Eğer kurtarmasaydı, biz Lucescu’yu üst akıl diye getirecektik. Lucescu’nun üst akıl olarak 

gelmesi demek, senden bir bok olmaz demektir öbür hocaya, adama. Oyuncuların da ona 

güvenleri kalmayacaktı. Karmakarışık bir şey olacaktı, o futbolu da görmeyecektik. Bundan da 

kurtulduk. Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ediyorum. Şimdi seyircimiz de bunu anladı. 

Hatta daha takım oynamadan, bu futbolu göstermeden stadı doldurdular. Bu da çok enteresan 

bir olgu. Onlara da teşekkür ediyorum.  

Şimdi efendim, üst akıl olmaz. Bir teknik direktörün üst aklı olmaz. Teknik direktörün aklı ya 

vardır, ya yoktur. Galatasaray teknik direktörünün bir üst akla ihtiyacı yok, ama ikinci bir yan 

akla ihtiyacı var gibi geliyor bana, çünkü yedekler 18’den 22’ye çıktı. Kadro büyük, çok 

oyuncumuz var. Bence Ayhan kardeşimiz yardımcı olarak yetersiz kalabilir. Mutlaka esaslı bir 

Galatasaraylı teknik direktörün daha, örfümüzü, âdetimizi bilen bir ikinci yardımcı olarak bu 

takıma monte edilmesi lazım diye düşünüyorum.  

Şimdi gelelim son sözüme, dünya kupasına. O düşündüğünüz dünya kupası değil sözünü 

ettiğim. Benim kastettiğim dünya kupası, Ekim ayında Hindistan’da yapılacak olan 17 yaş altı 

dünya şampiyonası finalleri. Biliyorsunuz, Avrupa dördüncüsü olan U17 milli takımımız bu 

dünya kupasına gidiyor. Bilmediğiniz bir şey, -ben bunları çok yakın takip ediyorum-

favorilerden biri olarak gidiyor. Bu takımda da 7 ya da 8 tane Galatasaraylı çocuk var. Şimdi, 

bu güzel bir şey. Ben iki defa bu dünya kupalarına gittim. Peru’da da gittim, Nijerya’da da 

gittim. Orada şunu gördüm. Dünyadaki kalbur üstü takımların en aklı başında scout'ları bu 

turnuvaları takip ediyorlar. Benim Yönetim Kurulundan istirhamım, en aklı başında scout’umuz 

kimse, mutlaka Hindistan’a yollasın. Neden yollasın? Çünkü bu çocuklar 17 yaşında, 

şampiyonadan 3 ay sonra 18 oluyorlar ve transferleri mümkün oluyor. Source’unda bunları 

tespit edip yakalamak lazım. Ayrıca bizim çocukları da desteklemek lazım tabii.  

Benim maruzatım bundan ibaret. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Sami Çölgeçen’e hem önerileri, hem de kısa konuşması için teşekkür ediyorum. Sayın 

Atalay Şahinoğlu, buyurun efendim. 

Atalay Şahinoğlu 

Efendim, ben bugünün suçlularından biriyim. Yani olağanüstü -biz eski tabirle fevkalade 

derdik- toplantıya sebep olan kişilerden, imza atanlardan biriyim. Dilekçemi yazdım, imzamı 

attım, -dünyanın da toplantısı var, iş adamıyız biz- kargo ile gönderdim. Ret cevabı aldım. Hayır 

efendim, bu imzayı biz böyle saymayız, burada gelip atacaksın. Onu da gittim, attım. Bunu 
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polemik için söylemiyorum. Sayın Başkana saygım sonsuzdur. Çok değerli, sadece Galatasaray 

için değil, çok değerli bir kişidir. Bu kadar lüzumsuz formalitelerle veya yarattığı formalitelerle 

insanları uğraştırmaması lazım. Galatasaraylıları da hiç uğraştırmaması lazım. Şimdi bu niye 

oldu? Yani nedir bu kardeşim? Tarihinde, 1900 kaç senesinde, 1981 senesinden sonra mı, 3 

sefer olmuş bu olağanüstü toplantı. Hayret ya, nasıl olur böyle bir şey! Sayın Başkan da aynı 

şeyi söyledi. Ya niye olmasın beyler? Bakınız, sezon daha başlamadan, bir Avrupa Kupası 

hikâyesi çıktı. İsveç’in bizden 10 misli küçük -Östersunds muydu neydi, ismini pek 

hatırlayamam- takımına, gittik orada yenildik. Dedik ki, ulan biz burada bunların canına okuruz. 

Geldiler buraya, zorla berabere kaldık. Ulan bu şoku yedik. Bundan evvel, ben toplantılara pek 

fazla gelemiyorum, mektepli olmadığım için.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Alakası olmayan ifadeler kullanmayın Sayın Şahinoğlu. 

Atalay Şahinoğlu 

Lütfen, lütfen kendimize gelelim, o kadar. Burada kavga etmeye çıkmadım. Burada 

konuşuyorum, müsaade edin. Şimdi, toplantıya geldiğim bir tanesinde Riva meselesi 

konuşuluyordu. Riva meselesi, senelerden beri Galatasaray’ı idare eden yönetim kurullarının 

ısrarla üzerinde durduğu bir yetki alma gayreti idi. Bu gayreti tebrik ederim de, bu Genel Kurul, 

koca Genel Kurul bu yetkiyi bu Yönetim Kuruluna verdi. Bu bir şans ve bu gücü onun eline 

verdi. Hepimiz mutlu olduk, sevindik. Bırakıyorum ben bu, işte günlük onu aldık, bunu verdik, 

şu kadar verdik, bu kadar alacağızı, Galatasaray’ın birikmiş borçlarından kurtulacağız diye 

hepimiz sevindik. Başkanımız çıktı ve bu borçlardan kurtulma olaylarını burada anlattı. Hep 

beraber şu karara vardık burada. Aman bu borçlardan kurtuluyoruz, bu Riva meselesiyle. 

Bundan sonra ne yapıp yapalım, yönetim kurullarına artık kurallar mı koyarız, ne yaparız, bir 

daha bu seviyede borçlanmalara, böyle kulübün mali yeteneksizlik hâline düşürülmesine engel 

olalım diye de mutluluğumuzu paylaştık. Gelgelelim, -tabii ben biraz gazete duyumu veya işte 

oradan buradan, üyelerden duyduğum şeylerdir, belki gerçek değildir- efendim bu Riva 

projesinde gerçekleşecek kaynakların bir bölümünü kırdırarak Yönetim Kurulunun kullandığını 

istişare ettik. E, peki bunlar borçları düşürecek. Az evvel söylenen, senede 150 milyon lira faiz 

ödemesi, bunlar hayal edilecek rakamlar değil. Bunların içinden çıkmaya imkân yok. Bunlar 

büyük miktarda hallolacak. Aa, bir bakıyoruz ki, kulübün borçları artmış.  

Sezon başında, Avrupa Kupası’nda bir dayak yenmiş. Birtakım şeyler yapılıyor, futbolcu alışları 

yapılıyor, ama hepsinin yaşı 30-35 arasında. Olağan Genel Kurula da epey süre varmış, tatile 

girmiş Genel Kurul. Bu kurulun da inceleme yapma ve yönetime danışma fonksiyonu diye 

tüzükte yazılı bir görevi var. Bu psikoloji ile, sırf bu kadar basit ve bu kadar aktif, bu kadar doğru 

bir hissiyatla bu toplantının toplanmasına vesile olduk. Eğer kusur ettiysek, kendi adıma -diğer 

arkadaşları bilmem- özür diliyorum.  

Şimdi efendim, Sayın Başkanımız geldi, burada hazırlıksız olduğunu da beyan etti. Zaten 

irticalen konuşuyorum, dedi. Ben de irticalen konuşmayı severim, ama o dağınıklık yaratıyor. 

Bugün derli toplu konuşacaktım, yazdım. Ama vazgeçtim, gelişen şartlar çerçevesinde. 

Kucağımızda, dedi, yönetildiğimiz zaman, işte bir top bulduk, olumsuz bir sürü şey. Efendim, 
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seçimlere giren insanları hiç kimse kırmızı mumla davet etmiyor. Seçilmeyi arzu eden 

arkadaşlar, insanlar, kişiler gayret sarf ediyorlar, heves gösteriyorlar, arzu ediyorlar ve sonunda 

başarırlarsa da seçiliyorlar. Artık bundan sonra o kişilerin, kucağımızda şöyle bir olumsuz top 

bulduk, böyle bilmem ne bulduk demeye hakları yoktur. Ben de çeşitli kuruluşlarda o 

koltuklara oturdum. Burada Yılmaz Ulusoy var, Ticaret Odası başkanlığı yaptım. Bir sürü sorun, 

kürsüden çıkıp da bir gün diyemedim ki, ya kusura bakmayın arkadaşlar, bu sorunlarla ben 

uğraşamam. Nasıl diyeyim, adamın canını alırlar. Şimdi böyle şikâyet yok Sayın Başkan. Buraya 

geldiniz, iradenizle geldiniz. Bu kulübü en iyi şekilde yönetmek zorundasınız.  

Bütün endişemiz şudur, en azından benim endişem. Bu Riva’dan gelecek paralar, kaynaklar 

heba olup gidecek ve maalesef Galatasaray yine o borçların altında ezilecek. Çünkü verilen 

rakamlar, gidişat onu gösteriyor. Göz bebeğimiz gibi addettiğimiz bu kaynakları bu kulübe 

kazandıran değerli ağabeylerimizin, değerli kardeşlerimizin emekleri de boşa çıkacak, 

Galatasaray’a da yazık olacak diye üzülüyorum. Beyler, kızmaya filan gerek yok, bunun sonu 

mali batıştır. Ha sonunda değerli üyelerimiz ellerini cebine atar. Gelin ağabeyler, şuraya 

bastıralım, -zenginlerimiz çoktur- ben şu kadar bastırdım, o şu kadar bastırdı; sonu budur. 

Bunu da becerebilirlerse yapabilirler.  

Demin bir alerji topladım, mektepli değilim dedim. Kusura bakmayın, ben mekteplileri yermek 

için söylemedim. Allah razı olsun mekteplilerden, bu güzide kulübü, Galatasaray Lisesi 

talebeleri kurmuştur veya mezunları kurmuştur. Galatasaray Lisesi’nin veya Galatasaray 

camiasının, öyle eğitimli camiasının ne kadar değerli olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Ancak 

burada benden evvel, iki evvel konuşan arkadaşım ve Sayın Başkan, artık birlik ve beraberlik 

içinde olumlu sonuçlara gitmemiz lazım, diyor. % 100 doğru. Bakınız, gerek kendimize, gerek 

dünyaya baktığımız zaman, bölünmüşlüğün, ayrımcılığın ne kadar felaketlere sebep olduğunu 

en çok kritik eden insanlar da siz değerli, eğitimli kişilersiniz. İnşallah ben de onların 

içindenimdir. Yani hepimiz kritik ediyoruz. Ama bu birlikteliği kendi aramızda 

gerçekleştiremezsek, maalesef bu kadar bilinçli insan boşa kürek çekiyor demektir.  

Bunu neden söylüyorum? Senelerden beri, -alerji de toplasam söylemek zorundayım- 

mekteplilik, mektepsizlik olgusunun bu kulübü perişan etmesindendir. Onun için, bir cümle ile 

değinmiş oldum, yoksa Galatasaraylı arkadaşlarımı, mektepli arkadaşlarımı yermek için değil. 

Kuranlara teşekkür ediyorum, ancak Galatasaray Kulübü artık % 99’la mektepli olmayan 

taraftarlarının omuzlarında yükselmektedir, yükselmiştir.  

Şimdi bakın arkadaşlar, şuna dikkat edin. Bana istediğiniz alerjiyi duyun, isterseniz oradan 

küfredin, isterseniz hakaret edin, vızıltı gelir. Benim görmediğim, geçirmediğim o tip şeyler yok. 

Allah’a şükür, hepsinin içinden de çıktık. Şimdi bakın beyefendiler, bir maç oluyor, takım 

başarısızsa, hele başarısızlık iki-üç defa tekrar ederse, halk çıkıyor oradan, başkan istifa, 

yönetim istifa diyor. Biraz sonra, teknik müdür istifa, orası istifa, burası istifa. Bu birlikteliği 

beceremezsek, yarın öbür gün o insanlar “mektepliler istifa” diye bağırabilirler. Ben bunu 

uyarıyorum. İster alerjiniz olsun, ister olmasın, samimiyetle uyarıyorum. Galatasaray’ı çok 

sevdiğim için uyarıyorum, sizlere saygı duyduğum için. Siz bana saygı duyun ya da duymayın, 

ben sizlere saygı duyduğum için uyarıyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim. Oradan parmağını 

sallayıp durma, gel buradan konuş, hadi.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyin, bir. İkincisi, Sayın Şahinoğlu, sinirlenmek yok.  

......  

Beyefendi, burası Ticaret Odası meclisi değil. Divan toplantılarına daha çok gelirseniz, daha 

faydalı olur sizin açınızdan.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet.  

......  

Ben oturduğum yere bakıyorum. Tribünlere oynamayın. Mektepliler istifa filan, öyle kimsenin 

hakkı değildir. Benim size önerim, bu toplantılara daha çok gelin, biraz örf ve âdet öğrenirsiniz. 

Buyurun. 

Atalay Şahinoğlu  

Tribünlere sen oynuyorsun. Ben tribüne oynasam, buraya yağ çekerim. 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Konuşmanız bittiyse buyurun.  

Atalay Şahinoğlu  

Cevap verme bana, işine bak.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sesinizi gereksiz yükseltmeyin. Siz oturun efendim. Sayın Başkan, siz cevabi söz mü 

istiyorsunuz efendim? Vazgeçtiniz. Peki efendim, teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacı, Sayın 

Mehmet Helvacı. Var, var, yazılı. Sırası gelince çağıracağız sizi.  

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu, Değerli Galatasaraylılar, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hhepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize ayrıca, Ağustos ayının ortasında, Galatasaray’ı 

düşünerek buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii muhtemelen Yönetim Kurulu ve 

Başkana da özel bir teşekkür etmek lazım, birçok iş arasında bu toplantıyı da atlamadıkları için. 

Tabii hepimiz buraya Galatasaray’ı çok sevdiğimiz için geliyoruz. Çeşitli fikirlerimiz var gelirken. 

Toplantıya davet ederken de çeşitli fikirlerimiz var. Toplantıya davet edenlerin demokratik bir 

hak kullandıkları kesin, bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Ama ben biraz başka bir açıdan 

bakarak, meseleye değinmek istiyorum.  

Olağanüstü kavramının içeriğini çok fazla kullanırsanız aşınır. Gerçekten olağanüstü bir iş 

olduğunda, işe yaramaz hâle gelir. Bunu unutmamak gerekir. Bu toplantının olağanüstü olup 

olmamasının doğru olup olmadığı konusunda çok fikir yürütmek istemiyorum. Hepinizin 

mutlaka fikirleri var, ama gereksiz kullanılan olağanüstü sözcüğü, ihtiyaç hâlindeki 

olağanüstüyü bozacaktır. Ona işaret etmek istiyorum. Bilgilerinize sunuyorum.  
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Bu arada, Ayhan ağabeyin bıraktığı, size ait olan para hâlâ burada Sayın Başkan. Ben de 

söylüyorum, çünkü beni dikkatle dinlemenizi sağlamak için. Ayhan ağabey kullandı, ben de 

kullanayım, belki bir bildiği vardır.  

Çok özür dileyerek, beni çok rahatsız ettiği için, aslında konuşmama dahil olmayan bir hususla 

başlamak istiyorum. Bir sürçülisan oldu, belki Galatasaraylılar yanlış anlayabilirler. O yüzden, 

bir küçük açıklama yapacağım. Bunun bir hedefi yok, bu Galatasaraylılara yönelik bir 

açıklamadır. Bütün Galatasaraylıların doğru bilgiye ulaşması amacıyla yapılmış bir açıklamadan 

bahsediyorum. Öncelikle bunun altını çizeyim. Galatasaray Sportif A.Ş., Galatasaray Spor 

Kulübü’nün çoğunluk ortağı olduğu bir tüzel kişiliktir. Doğru. Dolayısıyla, bu tüzel kişilik kendi 

kararlarını kendi verir. Galatasaray Spor Kulübü onun adına bir karar veremez. Galatasaray 

Spor Kulübü, ancak temsilcileri vasıtasıyla Sportif A.Ş.’nin Genel Kurulunda bulunur ve Genel 

Kurula ait oyları kullanır. Bugüne kadar yapılan tüm işlemler de bu çerçevede ve doğrudur. 

Galatasaray Spor Kulübü’nün temsilcileri Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu bizim adımıza, 

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin Genel Kuruluna katılır ve orada o Genel Kurul gerekli çalışmaları 

yapar, kendi Yönetim Kurulu üyelerini seçer, hesaplarını, kitaplarını, hepsini o Genel Kurul 

yapar. Bizim işimiz değildir. Spor kulübü ile Genel Kurul arasındaki ilişki budur. Kaldı ki, futbol 

takımı, Sportif A.Ş.’nin bünyesinde faaliyet göstermektedir. O yüzden, tüm harcamaların 

Sportif A.Ş. bünyesinde yapılması da çok doğaldır. Galatasaray Spor Kulübü, Sportif A.Ş.’yi 

kendi kasası gibi kullanmamaktadır. Zaten kullanırsa, yasaya aykırı bir iş olur. O yüzden de, bu 

hususu Galatasaraylıların bilgisine öncelikle sunmak istiyorum.  

Şimdi, birtakım beyanlar var. Önce bu beyanlarda beni rahatsız eden şeylerin altını çizmek 

istiyorum. Mesela deniyor ki, efendim, bu takımın 207 bin euro gideri var. Pazartesi akşamı, o 

müthiş maçtan sonra, 300 bin euro da geliri var. Onu da söylemek lazım. Şimdi bakın, bu 

Yönetim Kurulunun yaptığı çok yanlış iş var. Her zaman da, hepimiz de bunu defalarca dile 

getirdik. Ama doğruları da beraber söylersek inandırıcılığımız artacaktır. Eksik bırakmamak 

lazım. 207 bin euro gider var o akşam, doğru. 300 bin euro da gelir var. Dolayısıyla, o akşam 

kâr var. Yenildikleri zaman, berabere kaldıkları zaman zarar yazacak ve o zaman bu eleştiri haklı 

hâle gelecek, o zaman söylemek lazım. Mesela Ayhan ağabey diyor ki, 50 puan alırlarsa şu 

kadar gider. İmkânsız ama inşallah 100 puan alırlar, gider de 2 misli olur. Ama her seferinde 

100 bin euro kâr edeceği için, fevkalade bir gelir ortaya çıkar.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yönetimin birçok davranışını ben de eleştirdim, siz de eleştiriyorsunuz. Ama lütfen doğru 

yaptıklarında da doğruyu söyleyelim. Belki sizlere öyle geliyor olabilir, o yüzden bir şey 

söyleyemeyeceğim. Çok az doğru yaptıklarından bir tanesi, bu sene yaptıkları iştir. Bir olağan 

Divan toplantısında, bu mikrofondan uyarıyı ben yapmıştım. Avrupa kupalarına 

katılamayacağız, lütfen seçilecek olan başkanlar, yönetimler planlarını buna göre yapsınlar, 

takımlarını ona göre kursunlar, elde edecekleri sonuçları bunu düşünerek gerçekleştirsinler ki 

olabildiğince az zarar yazalım. Çünkü doğru, katılamadığımız her sene Şampiyonlar Ligi 

gelirinden mahrum kalıyoruz. Bu gelirden mahrum kalacağımız hâlde yüksek bütçeli takımlar 

kurarsak, o zaman zarar ederiz. Demek ki, buraya katılamayacağımız kesinse, daha düşük 

bütçeli takımlarla o seneleri geçirmemiz lazım.  
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Bu manada, Yönetim Kurulu doğru yapmış, eğri yapmış, farklı şeyler söyleyebiliriz, ama 

iktisaden yaptıkları şey doğrudur. Ha bu sene, bu sene artık bu söz konusu olmadığına göre 

farklı birtakım kurulabilir. Farklı bir takım kurmaya da ihtiyaç vardır. Neden? Şikâyet ettiğimiz 

şey ne? Diyoruz ki, Sportif A.Ş. sürekli olarak zarar ediyor. Ee, nasıl kâr edecek Sportif A.Ş.? Ali 

Sami Yen Spor Kompleksi’nin önüne karpuz sergisi mi açacak? Karpuz mu satacak? Ne 

yapacak? Yapacağı şey belli, iyi bir futbol takımı kuracak. İnsanlara zevk verecek, heyecan 

verecek. Bu bir yarış, sonunda şampiyon olacak, olamayacak. Bunu öncelikle bizlerin buradan 

söylüyor olması lazım. Yani biz Divan Kurulu üyeleriyiz. Elbette taraftarız, ama bizim ayrıca bir 

kimliğimiz daha var. Dolayısıyla, taraftarımıza buradan birtakım mesajları iletirken biz doğru 

mesajları vermek zorundayız. Bu bir yarış. Bu yarışta da elbette biz Galatasaray’ın şampiyon 

olmasını isteriz. Sarı kırmızının her zaman önde olmasını isteriz. Ama önemli olan, her sene 

şampiyonluk değildir. Her sene şampiyonluğa oynayan bir takım kurmaktır. Her sene 

şampiyonluğa oynayan bir takım kurarsanız, bunu başarırsanız, o zaman stadınız dolar. 16 bin 

kişi yerine 45 bin kişiye oynarsınız, 3 forma yerine 30 forma satarsınız. Yayın gelirleriniz, 

sponsorlarınızın katkısı, her şey buna göre olur. Demek ki Sportif A.Ş.’nin yapması gereken, 

futbol takımının yapması gereken asıl iş güçlü, iyi bir takım kurmaktır ve bu takımın gelirlerini 

toplamaktır. Gelir başka türlü elde edilemez. İmkân yoktur. Yahut da buradan parlatacağınız 

oyuncuları satarak yine Sportif A.Ş. bütçesine gelir katmak durumundasınızdır. Şimdi iyi bir 

takımla ancak bunları yaparsınız.  

Hemen burada bir durup, bu süreçte çok dayak yiyen Sportif Direktör Cenk Ergun, scout ekibi, 

tabii Başkan ve Yönetim Kurulunu tebrik etmek istiyorum. Kusura bakmayın, bu arkadaşlarımız 

bu tebriği hak ediyorlar. Neden hak ediyorlar, söyleyeyim. Elbette scout ekibi, küçük yaş 

gruplarından oyuncu da bulmak zorundadır, ama bu takıma değil. Bu seneki takıma gelecek 

sene onları bulmazlarsa, ilk eleştiriyi ben yapacağım, çünkü bu sene Galatasaray’ın kemik 

kadrosu oluşmuştur. Sahaya çıkacak, futbolu oynayacak, seyirciye zevk verecek olan, heyecan 

verecek olan kadro oluşmuştur. Scout ekibinin bu seneki işi, bütün bir sene, artık genç oyuncu 

kovalamaktır. Bu takıma monte edilecek oyuncuları bulup çıkarmaktır, onları parlatmaya 

çalışmaktır. Ama bu sene için yapılan iş doğrudur, çünkü bu sene Galatasaray’ın heyecan 

yaratacak takımı kurmuş olması gerekirdi. Başardı, kurdu.  

Scout ekibi, bu oyuncuları bulurken ne iş yaptı, gördük. Ne iş yaptığını ben gördüm. Aranızda 

çok gören de vardır. Uyum yaratmış bir takım. Demek ki, futbol piyasasındaki, marketteki 

herhangi a, b, c oyuncu transfer edilmemiş. Düşünülmüş, hangi oyuncu, hangi oyuncu ile 

beraber transfer edilirse bu sinerji ortaya çıkar diye. Bu bir başarıdır. Biz Galatasaraylılar, kendi 

başarılı evlatlarımızın başarılarını ortaya çıkarmaktan niye çekiniyoruz? Onlar Galatasaray, 

onlar Galatasaray’ın görünen yüzü. Onların başarısı, Galatasaray’ın başarısı, bizim başarımız, 

övünmemiz gereken bir şey. Bu başarıları ortaya koymakta lütfen çok cimri davranmayalım. 

Eleştiri elbette olacak. Eleştiri haktır, yapılması gerekir. Kurumu, çalışanları, herkesi, hepimizi 

daha iyiye, ileriye götürür. Ama doğruları söylemek de ayrıca bir vicdani borçtur.  

Şimdi Rolls Royce’a binmek istiyoruz. Bu, Murat 124 parasına olmaz. Demek ki, her şeyin bir 

fiyatı var. Bu takımı kuracaksanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bunun bedelini ödemek de 

öyle sizin eleştirdiğiniz şekilde çok zor bir şey değildir. Ödenmiştir. Bakınız, hesaplar ortadadır. 
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Ben yönetim adına bu hesapları size sunacak değilim. Onlar elbette benden çok daha iyisini 

bilmektedirler ve size bunu yaparlar. Ama geçmişte bu işlerin içinde olmuş, 7 sene bu 

sandalyelerde oturmuş birisi olarak, Galatasaray’ın hiçbir seneki geliri 100 milyon doların 

altına düşmez, bunu biliyorum. Onlar başarısızdır, 85 yapmışlardır. Bu kadar olur, başka bir şey 

olmaz. Başarılı bir senede ise çok artar. Bu rakamlar bizim bu işleri yaptığımız dönemden beri 

de çok gelişmiştir. Ben şu anda 100 milyonların bile çok konservatif olduğunu düşünüyorum. 

Bu seneki rakamın çok daha üstünde olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. İnşallah da öyle 

olacaktır.  

Bu olağanüstü çağrıyı duyunca aslında biraz sevinmiştim, onu da söyleyeyim, fakat gündemi 

böyle beklemiyordum. Bu gündem olağanüstü toplantı gündemi olması gereken bir gündem 

değil, çünkü işler bitmiş, yapılanlar yapılmış, transferler tamamlanmış, paralar ödenmiş. Bu 

olağanüstü toplantıda biz ne konuşacağız da neyi düzelteceğiz? Olağanüstü toplantı bir şeyin 

yapılmamasını sağlamak için veya bir işin doğru yapılmasını sağlamak için yapılır. Onun için adı 

olağanüstüdür. Bekledim, mesela bu toplantının gündemine tüzük girecek diye bir umudum 

vardı. Çünkü eğer tüzük mesela bu toplantının gündemine girmiş olsaydı...Niye girecek, 

isterseniz hemen size göstereyim. Niye girecek, tüzük bu toplantı gündemine? Bir şey, bu 

yansıtabilir miyiz?  

...... 

Gündem dışı konuşuyorsunuz. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Helvacı, gündem dışına çıkmayalım. Sırada bekleyen arkadaşlarımız var, toparlayalım ve 

bitirelim. 

Mehmet Helvacı 

Çok haklısınız Sayın Başkan, ben tabii futbolun inceliklerinden bahsetmediğim için gündemin 

dışındayım, biliyorum. Burası stat meselelerinin konuşulması gereken bir kurul, bunu da 

biliyorum. Tüzük filan bu kurulun işi değil, onu da biliyorum. Ama haddimi aşıp, bu kurulun işi 

olmayan tüzük gibi, hiç kimsenin ilgilenmediği, asıl meseleleri çözecek meseleleri de konuşmak 

için de biraz artık kendimde bu yetkiyi görüyorum. Dinlemek istemeyenler dinlemeyebilirler 

ama ben tüzükteki hususlara işaret edeceğim.  

Bakınız, tüzüğün bütçe maddesine bakarsanız, yeni hazırlanan tüzüğün bütçe maddesine 

bakarsanız, orada 138/8’de, bağlı ortaklıkların artık bütçelenmesi gerektiğinin hüküm altına 

alındığını göreceksiniz. Demek ki, bu tüzük değişirse, bağlı ortaklıklar, konumuz bu. Konumuz 

bu. Konumuz bu. O zaman, şunu çok özür dileyerek söylemek zorundayım, lütfen 

Galatasaraylılar konumuzun ne olduğu hususunu bir önlerine koyup düşünsünler. Konumuz 

Galatasaray Spor Kulübü’nün nasıl yönetildiğidir. Galatasaray Spor Kulübü’nün nasıl yönetildiği 

veya yönetileceği de tüzükle belli olur. Eğer bunu bilmiyorsak, öğrenme zamanı gelmiş, 

geçiyordur. İkincisi, 144’e bakarsak, “Yönetim Kurulu borçlanmak için Genel Kuruldan yetki 

almak zorundadır.” yazıyor. Yani bu tüzük geçerse, Yönetim Kurulu bu işleri kendi kendine 
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yapamaz, Genel Kuruldan yetki almak durumundadır. Talep de -bakın o da yazıyor- Başkanla 

Yönetim Kurulunun görev servisidir, yazıyor.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Helvacı, toplantının sükûnetini anladığım kadarıyla muhafaza edemeyeceğiz. İsterseniz 

bunu Eylül ayındaki toplantıya gündem maddesi olarak koyarız, usulüne uygun tartışırız. Hem 

sizin ifadelerinizi dinleriz, hem de değerli üyeler katkılarda bulunurlar. Siz gündem maddesi 

içinde toparlayın lütfen. 

Mehmet Helvacı 

Peki Sayın Başkan, yani ben ikinci defa haddimi aşma cesaretine sahip değilim. Bir defa aştım, 

yeter. Ama Galatasaraylılar, en azından bizi dinleyen Galatasaraylılar, bunun nasıl yapılması 

gerektiğine ait hususların düşünüldüğünü, yapılacak tüzüğe derç edildiğini, -bu ciddi bir 

emektir, mesaidir- ve bunun gerçekleşmesi hâlinde de bu tartışmaların artık söz konusu 

olmayacağını bilmek durumundalar.  

Şimdi sizi daha fazla yormayacağım. Sabrınızı çok zorladığımın farkındayım, ama bir şeyi daha 

buradan söyleyip huzurunuzdan ayrılıyorum. Biz hepimiz ne alaylıyız, ne saraylıyız. Hepimiz 

Galatasaraylıyız, bunu unutmayalım ve Divan Kurulunda olduğumuzu, haddini aşan hatiplere 

bile, bir Divan Kurulu üyesinin davranışı içinde davranmak zorunda olduğumuzu bilelim, üstelik 

bu hatipler sizin sık sık zamanınızı alan hatiplerden değilse. 

Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Levent Nazifoğlu.  

Levent Nazifoğlu 

Sayın Divan Kurulu, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın 

Değerli Misafirler,  

Sayın Helvacı, keşke her zamanki gibi kendi alanında konuşmuş olsaydı. Şimdi benim burada 

ticaret hukuku ile ilgili konuşmam gibi bir konuşma yaptı. Son haftada, yani son ayda birçok 

kere Başkanın ofisine gitme nedeni burada ortaya çıktı. Ben size anlatayım bu olayı, tamamen 

Cengiz ağabeyin işidir bu. Bakar Cengiz ağabey, kimler konuşuyor, konuşmalardan önce o 

konuşmacının önünü kesmek için birilerini koyar. Ama senin bu olaya alet olmaman lazımdı 

ağabey.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Nazifoğlu.  

Levent Nazifoğlu 

Bir dakika, benden sonra cevap verirsiniz. Mehmet Bey, benden sonra cevap verirsin. Ne 

demek? Ne münasebet ya! Ne münasebet, oturun. Benden sonra cevap verirsin.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Cevap hakkını kullanırsınız Sayın Helvacı. Buyurun Nazifoğlu. 
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Levent Nazifoğlu  

Mehmet Bey, sizin yaptığınız kontratlardan dolayı Ada ile hâlâ uğraşıyoruz. Siz hâlâ niye gelip 

konuşuyorsunuz ki burada? Neden konuşuyorsunuz? Artık sizin gibilere yer yok. Benim gibilere 

yer olacak, göreceksiniz. Benim gibilere yer olacak. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Nazifoğlu. Bir dakika. Bir dakika. Sayın Nazifoğlu. Galatasaray Kulübü... 

......  

Çok ayıp, böyle konuşulur mu ya? 

Levent Nazifoğlu  

Beyefendi, benden sonra gelir konuşursunuz. 

......  

Divan Kurulu burası ya. 

Levent Nazifoğlu  

Divan Kurulu, ben burada bir gerçeği söylüyorum. Her zaman aynı şekilde mi devam etsin bu 

şeyler? Ayıp filan değil, ayıp sizin yaptığınız. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, siz müdahale etmeyin. Lütfen siz de Divan Kurulu üyesi olarak, 112 yıllık bir kulübün 

kıdemli üyesinin davranacağı şekilde davranın. Buyurun, söz sizin. 

Levent Nazifoğlu  

Peki Başkanım, teşekkür ediyorum. Evet.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, buyurun. 

Levent Nazifoğlu 

Ben şimdi kendi konumla ilgili konuşacağım. Diğer birçok konuda da konuşabilirim, fakat 

herkes kendi konusu ile ilgili konuşursa, Divanı daha iyi bilgilendirir. Evet. Şimdi burada 

gördüğünüz gibi, giden futbolcular var. Ben size bir çizelge yaptım. Bruma 12.5 milyon euro’ya 

gitmiş, 2.5 milyon euro da bonusu var. Nasıl? Yok, ben değiştirin dediğim zaman değiştirebilir 

misiniz? Tamam. Podolski 2.5 milyon euro’ya gitmiş, Semih Kaya 2 milyon euro’ya gitmiş, Salih 

Dursun 250 bin euro’ya gitmiş. Nasıl? Başkan herhâlde kendi soyadından olduğu için durmasını 

istemedi, laf olmasın diye.  

Şimdi gelen futbolculara bakıyorum. Maicon 7 milyon euro, 1 milyon euro bonusu var. Yani 

bunlar kulübüne ödenecek bonuslar, futbolcuya ödenecek bonuslar değil. Belhanda 8 milyon 

euro, 2 milyon euro bonusu var. Gomis, 2.5 milyon euro bonservisi var, 2.5 milyon euro da 

imza parası var. Ndiaye 7.5 milyon euro, 1.5 milyon euro da bonusu var. Fernando 5 milyon 

250 bin euro, 900 bin euro da yine garanti. Bunlar, bu bonuslar yani, Bruma’nın bonusları da, 
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diğer futbolcuların bonusları da garanti gibi, yani ona öyle bakın. Bunlar mutlaka 

oluşacaklardır. Feghouli de 4 milyon 250 bin euro, Mariano da 4 milyon euro. 

Şimdi Sayın Başkan, 41 milyon euro’luk bir bonservis harcamamız olmuş. Her yerde 34 milyon 

euro diyorsun. Burada bir itirazınız var mı? Yok. Neden 34? Ne?  

......  

Sen konuşmanı yap, ondan sonra konuşuruz. 

Levent Nazifoğlu  

Hayır ya, ben yanlışımı düzelteyim diye. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bir dakika, bir dakika efendim, siz kendi konuşmanızı yapın. Cevabi olarak söz almak istiyorlarsa 

alırlar. Siz buyurun, devam edin. İnsicamını bozmayın kendi konuşmanızın. 

Levent Nazifoğlu  

Sayın Başkanım, belki yanlış yönlendiriyorum, onun için soruyorum. Bunların hepsi 

galatasaray.org’dan aldığım şeylerdir, hiçbir yerden alıp da yaptığım şeyler değil, 

galatasaray.org’dan, evet. Başkan diyor ya, herkese biz açıklıyoruz, oradan alıp gösterdiğim 

şeylerdir. Biraz evvel Başkan 34 milyon diyordu. Ben Başkanı yalancı durumuna düşürmek 

istemiyorum. Belki ben bir hata yapıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Varsa hata söyleyeceklerdir efendim.  

Levent Nazifoğlu  

İşte onun için sordum Başkanım. Siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, interaktif hâle getirirsek, bu olmaz.  

Levent Nazifoğlu 

Hayır, lütfen, bir dakika. Benim konuşmamı... Arkadaşlar, benim buradan hiçbir beklentim yok. 

Ben burada konuşacağım, doğruların hepsini konuşacağım. Bonservis farkı, bonuslar hariç 23 

milyon 750 bin euro. Bir geçebilir misiniz? Bazılarının kendini yakması lazım. Herkes eyvallah 

deyip de yarın seçimlere girmemiz gerekmiyor. Ben yakıyorum kendimi. Evet. Sözleşme fesih 

bedelleri. Şimdi Başkan, ben size UEFA’nın kurallarını söyleyeyim. Çok iyi bildiğim konularda 

konuşuyorum. UEFA diyor ki, ben sizin sadece maaşlarınızı sayarım, stopajlarınızı sayarım, bir 

de maç başlarınızı sayarım, gerisini financial fair play’de görmem, diyor. UEFA görmez ama biz 

bu paraları ödeyeceğiz, biz bunları görmek zorundayız. Yönetim Kurulu da görmek zorunda.  

Donk 1.5 milyon euro, De Jong 2.5  milyon euro, Hakan Balta 1 milyon 250 bin euro, Cavanda 

875 bin euro, Endoğan Adili 250 bin euro, Umut Gündoğan 450 bin euro, Cenk Gönen 200 bin 

euro, ara toplam 7 milyon 250 bin euro. Arkadaşlar, bunların hiçbiri gitmiyor. Çok iyi biliyorum. 

Ya bunların parasını vereceksiniz, yollayacaksınız ya da işte De Jong’a diyeceksiniz ki, git 
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Amerika’da bir takım bul, -500 bin euro’ya oynuyordu, biz 2.5 milyon euro’ya aldık- işte 500 

bin euro’sunu vermeyeceğiz, 2 milyon euro’sunu vereceğiz. Donk’a 500 bin euro’sunu 

vermeyeceğiz belki, 1 milyon euro’sunu vereceğiz. Cenk Gönen ne diyor? Şimdi diyeceksiniz 

ki, Cenk Gönen’den biz bir para almadık, 300 bin euro almadık, 200 bin euro verdik. Ama siz 

neden öyle düşünüyorsunuz? Çünkü KAP’a yapılan açıklama şöyle. Net 200 bin euro bonservis 

bedeli aldık, diyor. Kandırmaca. Kandırmaca. Ne diyor altında da? 2017-18 sezonundaki 

hakkından 600 bin euro feragat ediyor. Ne alıyor Cenk bizden? 1 milyon euro alıyor. 200 bin 

euro da bonservis parası verdiler mi? 200 bin euro daha bir dahaki sene için bir para vermemiz 

lazım. Biliyor muydunuz bunu ben söylemeden evvel? 200 bin euro bize girmiş biliyordunuz, 

değil mi? Bizden 200 bin euro çıktı. Şimdi Olcan Adın, yarın, öbür gün çıktı. Son olay kaldı, yani 

belki 15 gün sonra, 2 milyon 900 bin euro Olcan Adın’a biz bir para ödeyeceğiz. Riekerink ve 2 

yardımcısı. Riekerink 800 bin euro artı 300 bin, 300 bin euro da 2 senelik şeyi var, eğer atılırsa, 

nasıl bir kontrat yapılmışsa kendisi ile. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Tazminatı mı demek istiyorsunuz? 

Levent Nazifoğlu 

Başkanım, 200 bin euro tazminatı var. Ama öyle bir anlaşma yapılmış ki, 300 bin, 300 bin euro 

da eğer atarsak işten altyapıya dönecek. 300 bin euro, 300 bin euro, 600 bin euro da oradan 

var. Onu da ödeyeceğiz, 1 milyon 400 bin euro. Artı 2 yardımcısı var, 450 bin euro bir yardımcısı 

filan, işte 2 milyon euro. Yani 2 milyon olmaz, 1 milyon 900 olur. Yani orada öyle bir hatam 

olabilir. Toplam 11 milyon 925 bin euro. Değişelim.  

Şimdi Başkan dedi ki, ana kadro 61 milyon euro. Ben bunu 59 milyon euro’dan yaptım, ondan 

sonra da değiştirmedim. Ana kadro maaş 43 milyon 500 bin euro, puan başı prim 6 milyon 500 

bin euro civarında, stopaj 9 milyon euro. Şimdi menajer komisyonları % 10. % 10’dan aşağıya 

menajerlerle asla anlaşamazsınız. Nedir ana kadro maaşı? 43 milyon 500 bin euro. Menajer 

komisyonu % 10, 4 milyon 350 bin euro olarak menajerleri koydum oraya. Ara toplam 63 

milyon 350 bin euro. Gönderilecek futbolcuların fesih bedelini yazdım. O Donk’lar, işte 

Cavanda’lar filan, 7 milyon 25 bin euro. Tazminat, Olcan Adın ve Riekerink gelecekler, 

göreceksiniz, 4 milyon 900 bin euro. Toplam 75 milyon 275 bin euro. Bonservis farkı 23 milyon 

750 bin euro. Bizim bu sene bulmamız gereken para 99 milyon 25 bin euro. Kimse kimseyi 

kandırmasın, bizim ödememiz gereken para budur. Burada hesaplar da ortadadır.  

Peki, ben bunları neden anlatıyorum? Sayın Başkan demiş ki, ben kamuoyunu... (Ya bir su var 

mı? Su alabilir miyim? Ağzım kurudu.) Biz bu işe girerken, bize kendisinin söylediği, Alp Yalman 

ve bana, -Alp Bey yaşıyor, sağ olsun, konuşabilirsiniz- “Galatasaray’a geleceksiniz. 

Galatasaray’ın artık bütün şeyleri temerrüde girmiştir, her yerine haciz geliyor. Hisse 

senetlerine bankalar el koyacak. Geleceksiniz ve beni rahat ettireceksiniz ve burayı 

kurtaracaksınız.” demiştir. Biz kabul etmememize rağmen, beni kandıramadı da, Alp ağabeyi 

kandırdı. O benden daha iyi bir Galatasaraylı olduğu için, Alp ağabey... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Kandırdı demeyelim, ikna etti, Sayın Nazifoğlu. 

Levent Nazifoğlu  

Ya İrfan ağabey, beni de böyle kabul edin ya. Yani ben de sizin gibi bir insan değilim. Yani 

Galatasaray’da benim gibi insanlara da ihtiyaç yok mu? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Tamam, peki, devam edin siz, devam edin. 

Levent Nazifoğlu  

Yani Alp ağabey dedi ki, “Levent, bizim burayı kurtarmamız lazım.” Ne yapacağız ağabey? 

Çağırdı Sayın Başkanım ve dedi ki, “Siz beni burada rahat ettireceksiniz. Ben satış işleriyle 

uğraşacağım.” dedi. “Ağabey, ben nasıl rahat ettireceğim?” dedim. Sen dedi, 

Galatasaraylılığına hitap ediyorum. Başkanım, cevap verirsiniz. Nasıl? Ha, yani yanlış bir şey 

anlatıyorsam şey yapın. Ben öyle bir bakış aldım sizden de, onun için.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Yanlış değerlendirmişsin, devam. 

Levent Nazifoğlu  

Bu yakışır size de. Size de bu yakışır.  

.....  

Terbiyesizlik etmeye başladın. 

Levent Nazifoğlu  

Bana bak, konuşma sen, terbiyesiz sensin.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Levent.  

Levent Nazifoğlu 

Ya bir dakika, terbiyesizlik etme diyenler onlar. Onlara niye bir şey söylemiyorsunuz?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bir dakika efendim. Sayın Nazifoğlu.  

Levent Nazifoğlu  

Ya işine bak kardeşim. İşine bak, işine. İşine bak.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Nazifoğlu. 

Levent Nazifoğlu  

Kesmeyin arkadaşlar, kesmeyin ya, Allah, Allah! Başkanım, neden Yönetim Kurulu üyelerinden 

terbiyesizlik yapma diyenlere söylemiyorsunuz da bana söylüyorsunuz? 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Kürsüde siz varsınız. Sakin olma mecburiyetinde olan sizsiniz. Bir dakika, bu şekilde devam 

edemeyiz. Lütfen sakin olarak devam edelim. 

Levent Nazifoğlu  

O zaman laf atanlara da müdahale edin Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Yok. Aksi hâlde toplantıyı erteleyeceğim.  

Levent Nazifoğlu  

Çocuklar, oturun lütfen. Arkadaşlarım, benim arkadaşlarım, uymayın hiçbir şeye, oturun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Toplantıya 10 dakika ara verilmiştir, lütfen yerinize geçin.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, toplantıya devam edeceğim. Sayın Levent Nazifoğlu nerede? Devam etmek istiyor mu 

konuşmasına? 

Levent Nazifoğlu  

Buradayım Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Burada. Peki. Sakin olarak devam etmenizi rica ediyorum. Buyurun efendim. 

Levent Nazifoğlu  

Öncelikle Sayın Başkanın söylediği gibi, Ali Sami Yen Başkanımızın koltuğunda oturan bir kişiye 

böyle dediğimden dolayı özür diliyorum sizden.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Nezaketiniz için teşekkür ederiz, buyurun devam edin. 

Levent Nazifoğlu  

O zaman müsaade ederseniz, o son bölümü baştan alayım. Burada göreve başlamamızla ilgili 

konuşuyorduk. Sayın Başkanın bize söylediği, Alp Başkanla beraber, “Beni rahat bıraktırın, her 

türlü problemi üstünüze alın, herkes sizinle uğraşsın. Galatasaray’ın geleceği için biz burayı 

satalım, borçları sıfırlayalım. Sıfırladıktan sonra, ben bir tüzük çıkartacağım. Tüzük 

çıkartmazsam bile bunu böyle yapacağım. Asla ve asla bir para harcamayacağız. Gençlerden 

kurulu takımlar yapacağız, seyircilerin karşısında duracağız. Bu baskıya dayanacağız her türlü 

ve ondan sonra da kazandığımızdan daha fazla bir para harcamayacağız.” Dedim ki, “Başkan, 

eğer gerçek, samimi duygularınızsa ben varım. Herkesle de kavgayı ben yapacağım, her yerde 

de ben konuşacağım. Kimse sizinle ilgili en ufak bir eleştiride bulunamayacak. Herkes gelecek, 

her şeyi bana söyleyecekler.” Tamam mı? Tamam. Ve gördüğünüz gibi, bayağı böyle, bütün 

gazetecilerle kavga ettim. Bütün maçlardan sonra, bütün seyirci ile kavga ettim ve Başkanı 
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rahat bıraktırdık. Başkan da gerçekten çok başarılı bir şekilde, yani gerçekten çok başarılı bir 

şekilde Riva’yı sattı ve ben kendisini göz yaşlarıyla ağlayarak aradım, “Başkan, büyük iş yaptın, 

büyük başkansın sen.” dedim. “850 milyon TL’ye burayı, bizim payımıza en az düşen bir şeyle 

satıp, yani Galatasaray’ı kurtardık ağabey. Çok mutluyum.” dedim. O da çok heyecanlıydı, dedi 

ki, “Hiç merak etme. İşte biz buradan, en ufak bir harcama yapmadan bu işi gideceğiz.”  

Devamlı görüşüyoruz biz Başkanla, her hafta görüşüyoruz sonra. Her hafta görüşmemizde, 

Başkana diyorum ki ben, “Başkan, biraz transfer yapman lazım.” “Asla yapmam. Ben söz 

verdim, bu paraları asla harcayamayız.” filan, böyle konuşuyoruz. Neyse, ben Başkanı artık 

transfer yapmaya ikna etmeye çalışıyorum, orada olmadığım hâlde. Sonra yine Başkanın 

danışmanları, işte biz bu transferleri yapmazsak zaten buradan gideceğiz, onun için transfer 

yapmamız lazım, olayı yerine girdi. Ben kendisini aradım ve dedim ki, “Başkan, böyle 

konuşmamıştık.” Ha, ben istifa ettiğim gün beni aradı Başkan. İstifa ettiğim gün aradı ve dedi 

ki, “Senin Galatasaraylılığına sesleniyorum. Bu Riva’yı satana kadar hiçbir yerde konuşma.” 

Dedim ki, “Başkan, sen yeter ki burayı sat, Galatasaray’ın borçlarını öde, ben hayatım boyunca 

konuşmayacağım. Galatasaray’ın Divanına gelmeyeceğim, Galatasaray’ın önünden 

geçmeyeceğim. Söz veriyorum size.” dedim. Ama öyle mi oldu? Öyle olmadı. Bana bir sözü 

hatırlattı. “Bir tarafta kupalar vardı, bir tarafta borçlar vardı. Borç ödemeyi düşünmedim, 

kupaları almayı düşündüm.” Bu sözü Başkan kendine doktrin olarak aldı ve buna devam etti.  

Sayın Üyeler, 

Size şöyle söyleyeyim. Şimdi bir borcu aldık, bir bankaya borcu kapattık. Sonra o para ile başka 

bir bankadan yeniden 135 milyon TL bir borç aldık. Ee, şimdi bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? 

Yani bizim en değerlimiz değil miydi Riva? Hepimiz böyle, ya çok borcumuz var diye 

düşündüğümüz zaman, Riva var diye içimize su serpilmiyor muydu? Ya bu gitti arkadaşlar. Yani 

benim burada konuşma nedenim bu, artık Riva’mız yok. Yani eğer biz bu borçları kapatmazsak 

buradan gelip... Yani günlük başarılarla, 5 tane takımın şampiyonluk şansı var. Bugün 

Başakşehir de çok şanslı, Trabzonspor da çok şanslı. Zaten diğer iki ezeli rakibimiz var, biz varız. 

5 tane takım var. Bizim şampiyon olma umudumuz % 30. % 30 umutla bu kadar harcama 

yapılabilir mi? Bugüne kadar bütün başkanlar bunu yapmadılar mı? 1.5 milyar liraya böyle 

çıkmadık mı? Ben bunları konuşmayayım mı?  

Benim de tarzım bu. Hepinizden özür diliyorum. Tarzımdan dolayı özür diliyorum, 

söylediklerimden dolayı özür dilemiyorum. Ama bunu birilerinin söylemesi lazım, değil mi? 

Hepimiz, kol kırılır, yen içinde kalır diye diye, bir takımımız kalmayacak. Ben bunun peşindeyim, 

hiçbir beklentim yok. Daha evvel, sizin hiç sevmediğiniz bir kanalda, -benim çok sevdiğim 

arkadaşlarımdır kendileri, onu da söyleyeyim- ben konuşmalarımda demedim mi, bundan 

sonra artık benden bir şey olmaz diye? Olur mu? Kim bana oy verir artık, kim beni listesine 

alır? Ben kendimi yakıyorum. Galatasaray için kendimi yakıyorum burada. Hayır, ben hiçbir şey 

istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Ama İkinci Başkan çıkıyor, benim hiçbir 

şeyden haberim yok, diyor. Başkan Yardımcısı çıkıyor, benim hiçbir şeyden haberim yok, diyor. 

Ya biz onları hiçbir şeyden haberleri olmasın diye mi oraya seçtik? Neden yok sizin haberiniz? 

Neden müdahale etmiyorsunuz? Burada ben 100 milyon euro’luk bir giderden bahsediyorum, 

daha da gelecek insanlar var. Bizim Başkan çıktı, 150 milyon dolar gelirimiz var, dedi. Sonra 
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100 milyon dolara indirdi, şimdi 100 milyon euro’ya çıkarttı. Nedir bu gelirler? Neden çıkmıyor? 

Yok SPK var, bilmem ne var, falan filan. O zaman onu da söylemeyelim.  

Arkadaşlar, Galatasaray bu şartlarda giderse, Riva’nın gelen parasını... Bir şekilde biz 2-3 tane 

daha şampiyonluk alabiliriz, bütün sene şampiyonluğa oynayabiliriz. O 3 sene mutluluk için, 

Galatasaray 5 sene sonra, emin olun, yeniden bu borç sarmalına girecektir ve o kredi 

döndürülebilir hâlden çıkacaktır. Ve bizim o kıymetlimiz, gece yattığımız zaman, bizim Riva’mız 

var, Florya’mız var, orayı satarız, kurtuluruz diyeceğimiz bir şeyimiz de kalmayacak elimizde. 

Bu adamları geri mi vereceğiz? Bundan sonra aldırtmayalım en azından. Bundan sonra 

aldırtmayalım, bundan sonra gelecek başkanlara aldırtmayalım.  

Yani herkes çıkıyor maçtan sonra, Başkan da öyle, oyuncular da öyle, seyircimiz işte böyle... Ya 

seyircinin karşısında durmamız lazım. Seyirci düşünmüyor bazı şeyleri. Yani gerçekten 

seyircinin de hakkını yememek lazım, çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Ne yapıyorlar? Benim bir 

mutluluğum Galatasaray var, onun için de onlar o mücadeleyi veriyorlar. Ama akil insanlar 

olarak, bizim burada karşılarında durmamız lazım. Onun karşısında duran başkan adayını da 

burada desteklememiz lazım. Bir şekilde böyle yapmamız lazım. Ben sadece uyarı görevimi 

yaptım, bunu da neden yaptığımı... Son olarak, Başkanım, özür diliyorum. Ya da bu işe hiç 

girmeyeyim, boş ver.  

...... 

Anlat, anlat.  

Levent Nazifoğlu  

Anlatmayayım, anlatmayayım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir hurafe çıktı. Biliyorsunuz, 

Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanıyım ben aynı zamanda. Bir hurafe çıktı, biz yönetimden 

para alıyormuşuz. Yönetim bize para veriyormuş. Yani bu konuyu da bilgilerinize sunayım da, 

bunu da bir kapatalım.  

Sami ......  

Kimse inanmaz buna. 

Levent Nazifoğlu  

Yok, ben anlatayım da Sami ağabey. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, rivayetlerle uğraşmayalım, bırakalım. 

Levent Nazifoğlu  

Ama Başkanım, hazır buraya çıkmışken... Ben çıkmayacağım daha sonra. Onun için, bana 

müsaade edin, bir 5 dakika daha anlatayım, müsaade ederseniz. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Kısa olmak kaydıyla. Daha sırada 10 tane konuşmacı var. 

Levent Nazifoğlu  
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Kısa, kısa, tabii. Sayın Başkan seçildikten sonra, bizim dostluğumuz çok iyiydi. Yani son 20 güne 

kadar çok iyiydi, devamlı konuşuyorduk. Dedi ki, “Yani bizim 112 yıllık kulübümüzde, maalesef 

çok zor durumda olan, yani her ay para vermemiz gereken sporcularımız var. Onların hastalıkla 

ilgili problemleri var.” Tabii ki biz ne yapıyoruz? Dernek olarak, birçoğunu karşılamaya 

çalışıyoruz, karşılayamadığımızı da Sayın Başkana gidiyoruz. Daha evvel de Ünal Başkana 

gidiyorduk. O da sağ olsun, hiçbir zaman bizi geri çevirmedi. Başkan dedi ki, “Ya biz bu işle 

uğraşmayalım. Sportif A.Ş.’den size 20 bin liralık bir sponsorluk anlaşması yapalım, aylık. 

Buradan maaşlarını verin, buradan şeylerini halledin.” Dedim ki, “Başkan, siz bilirsiniz. 

İstiyorsanız ben size sekreteryalık yapayım.” “Yok, sizden gitsin.” dedi. Böyle 3-4 ay aldık galiba, 

bir 20 bin lira. Son 9 aydır, kulüpte hiç para olmadığı için biz de alamıyoruz. Biz onlara maaş 

veriyorduk, aylık veriyorduk. 8 kişiye aylık veriyorduk. Onların aylığını veremiyoruz şu anda. Ev 

kirası veriyorduk, hastane paralarını veriyorduk. Onları mümkün olduğunca yapıyoruz şimdi. 

Yani para o paradır, kimsenin cebine girmez, ondan kat kat daha fazla para harcanır. O konuda 

da sizleri bilgilendirmiş olayım.  

Gerçekten, tarzımdan dolayı, kırdığım insanlardan özür diliyorum. Ali Sami Yen’in koltuğunda 

oturan Sayın Başkandan da özür diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Galatasaray adabına uygun şekilde teşekkür ederek, özür dileyerek ayrıldığı için ben de 

arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Helvacı, siz görüşmek istediniz. Kısa, cevabi... 

Mehmet Helvacı 

Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Kusura bakmayın, sizi yoruyorum, ama Sevgili Levent Nazifoğlu’nun sözleri üzerine bu 

konuşmayı benim de yapmam lazım. Bana bunun için tahammül edeceksiniz.  

Ben Levent Nazifoğlu’nu şahsen severim, bugüne kadar kendisi ile ilgili bir sorunum olmadı. 

Zaman zaman konuşuruz da, beni arayabilir, fakat mesela bu duyumu ile ilgili beni arayıp 

kendisi bir şey sormadı. Sorsaydı, bugün burada size söyleyeceklerimi ona da söylerdim. Bunun 

için Başkandan özür diliyorum, Yönetim Kurulundan özür diliyorum. Ama sizin de bildiğiniz gibi, 

ben bu kulüpte 7 sene yöneticilik yaptım. Kulübün çok önemli işlerinde hukukçu olarak 

bulundum. Birçok operasyonu bizzat ben yürüttüm. Özellikle Sermaye Piyasası meselesi 

konusunda da ihtisas sahibi olduğumu hepiniz biliyorsunuz, benim işim bu. Ve Sayın Başkanla 

da, Levent kardeşim müsterih olsun, hiç futbol konuşmadık. Konuştuğumuz şeyler, hepsi 

benim uzmanlık alanım ile ilgiliydi. Başkanın daveti üzerine toplantıya gitmemek zaten bana 

hiçbir zaman uymaz. Diğer başkanlarımdan da özür dileyerek söyleyeyim, sadece Dursun 

Başkanımla değil, Duygun Başkanımla da, daha önce - karşı karşıya gelmiş olmamıza rağmen- 

Ünal Aysal Başkanımla da benzer konularda, benzer toplantıları sıkça yaptığımı bilmenizi 

isterim. Bundan sonra da, yine davet olduğu müddetçe, başkanlarla bu toplantılara gideceğimi 

de yine bilmenizi istiyorum. Ama hepsi benim uzmanlık alanımla ilgilidir. Hiç futbol 

konuşmadık. Levent kardeşim bana bir telefon edip ne konuşuyorsunuz diye sormuş olsaydı, 

pekala kendisine de bunları söylerdim. Tüm Galatasaraylıların bilgisine sunuyorum. Bu ifşaatı 

yaptığım için Başkanımdan da özür diliyorum. Saygılar sunuyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, açıklama için teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet Özdoğan, buyurun efendim.  

Ahmet Özdoğan 

Saygıdeğer Divan Başkanlığı, Sayın Galatasaray Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri ve 

Galatasaray Kulüp Üyeleri, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler ve Değerli Basın 

Emekçileri, 

Önce bu toplantıyı sağlayan değerli 44 üyeye ve kulübe gidip imza veren 24 üyeye teşekkürü 

bir borç bilirim, fedakârlıklarından dolayı. Siz de Ağustos ayında lütfedip geldiğiniz için ayrıca 

teşekkürler. Galatasaray fedakârlık ister, siz de bu fedakârlıkları yapıyorsunuz. Biliyorsunuz, 

daha önce biz, ikişer ay değil, birer ay tatile çıkardık. Bu sene 2 ay çıkınca ve şimdi biraz sonra 

sunacağım şeyleri görünce, değerli Divan Kurulu üyeleri mutlaka ve mutlaka olağanüstü 

toplantı istediler. Şimdi bakın, her şey gelip geçer. Şimdi Sayın Başkanım, değerli başkan olarak 

burada oturuyor, ama 5 yıl sonra, ama 10 yıl sonra, ama 3 yıl sonra o başkanım gidecek, 

içimizden herhangi biri sayın başkanım olarak gelecek. Mühim olan şey şudur. Galatasaray’ın 

sürdürülebilirliği önemlidir. Bizim Galatasaray’ın sürdürülebilirliğini tartışmamız lazım. Bu 

arkadaşlar, onun zor durumda olduğunu düşündükleri için bu toplantıyı istediler. Toplantının 

istenme nedeni oydu.  

Şimdi, bir bakış açısı var. Efendim, biz Şampiyonlar Ligi’nde oynarsak, Galatasaray para 

kazanıyor, Galatasaray artıya geçiyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

2015-16 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadık biz. Sportif A.Ş. olarak baktığınızda, yine zarar 

ediyoruz. Son dönemde ise Sayın Başkan 100 milyon euro’dan söz ediyor. Ama UEFA’ya 

gidemediğimiz zaman sadece 349 milyon lira bir gelir elde edebiliyoruz ki bu da aşağı yukarı 

80 milyon euro’ya geliyor ve Galatasaray tarihinin en büyük zararını ediyoruz, 279 milyon lira 

ile. Öz kaynaklarımız da eksi 663 milyon oluyor. O zaman, o zaman, işte Divan Kurulu üyeleri - 

çünkü hepsi birbirinden tecrübeli-  ne oluyoruz diyorlar. Ne oluyoruz, bakalım. Hep birlikte 

bakalım. Bu arada, biliyorsunuz, Sayın Başkanım daha önce de mali işlerden sorumlu başkandı. 

Yani UEFA’dan gelebilecek cezayı en iyi bilen insandı ve başkan olurken de bunu biliyordu. 

Onun için, bununla ilgili bir şey söyleme hakkımız yok hiçbirimizin.  

Şimdi efendim, görüyorsunuz, sponsorluk gelirlerimiz azalmış, stat gelirlerimiz azalmış, 

mağazacılık gelirlerimiz azalmış. Ayrıca burada bir şey söyleyeyim. Biz sponsorluk gelirlerinde 

Dumankaya ile yaptığımız 9 milyon TL’lik anlaşmada da mahkemeyi kaybetmişiz ve itiraz 

etmişiz. Yani bir 9 milyon daha ödeyeceğiz önümüzdeki dönemlerde. Onu da bilgilerinize 

sunuyorum.  

Şimdi, Mağazacılık. Sayın Başkan Şubat ayındaki konuşmada dedi ki, “Mağazacılık’ta stoklarla 

ilgili sorunlarımız var, stokları eritiyoruz. O nedenden dolayı, stokları erittiğimiz için zarar 

ediyoruz.” dedi. Ama burada stokların arttığını görüyorsunuz ve Mağazacılık’ı kapatsanız, 

bugün bütün mağazaları kapatsanız, 16 milyon lira kârdasınız.  

Biz satıldı dedik, Sayın Başkanım değerlendirdik dedi. Saygı duyarım, herkesin kendine göre bir 

şeyi var. Ama bu değerli kurul üyelerinin oy vermesinin en önemli nedeni finansman 

giderleriydi ve banka borçlarının yok edilmesi için oy verdiler. Peki, bakalım. 28 Şubat 2017: 
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Banka borcumuz 360 milyon TL. 31 Mayıs 2017: Banka borcumuz 488 milyon TL. Çünkü niye? 

Çünkü biz 150 milyon lira yeni kredi aldık. Finansman giderimiz -ikisinde de Sayın Başkan 

başkan- 111 milyon lira  -bu geçen seneki finansman giderimiz-, 135 milyon lira. Finansman 

giderimiz de artıyor. O zaman,işte bu değerli üyeler dediler ki, olağanüstü toplantı yapalım, 

Başkan bakalım ne açıklama getirecek dediler.  

Efendim, Sayın İrfan Aktar bizi uyardı, çok haklı. Ama bunların hepsi KAP’a yapılan açıklamalar. 

Onun için, hiç şey yapmayın, sakın ha, rahat olun. Biz bütün hesaplarımızı KAP’a yapılan 

açıklamadan aldık. KAP’a yapılan açıklamada deniyor ki... Bu arada, buradan Denetleme 

Kurulunu da uyarıyorum. Çünkü niye uyarıyorum? 14 milyon lira, kulübün parası, Sportif 

A.Ş.’de kullanılmış durumda. Yani bizim zararımız 297 artı 14. Denetleme Kurulunun bunu 

göstermesi lazım. Önümüzdeki dönemde bunun da takipçisi olacağız. Bunu ben yazmadım, 

bunu bağımsız denetçi yazıyor ve doğru muhasebe politikaları uygulamıyorsunuz diye yazıyor. 

Ben yazmadım bunu, asla böyle bir şey yapmadım.  

Şimdi herkes çok iyi biliyor. Eğer bu sene de zarar edersek, Yönetim Kurulu üyelerini seçme 

imtiyazını kaybediyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, bu sene zarar edersek ve Yönetim 

Kurulu üyelerini kaybedersek, son 3 yılın başkanı Sayın Dursun Özbek. Ondan önceki 1.5 yılın 

başkanı Sayın Ünal Aysal ama 6 aylık dönemde yine Sayın Dursun Özbek. Yani 3.5 yılın 

sorumlusu Sayın Dursun Özbek. Bunu sizlere arz ettim.  

Şimdi geldik transferlere. Daha önce biz bunu sunmuştuk, Mart’ta. Daha önce 20 ayda 20 

transfer yapmıştı Sayın Dursun Özbek ve 114.5 milyon euro, 446 milyon TL para harcanmıştı. 

Biz başka türlü bakıyoruz. Şimdi nasıl baktığımızı da size göstereceğim. Avrupa muhasebe 

düzeni ile bakıyoruz çünkü olaya. Şimdi, bizim hep söylediğimiz bir şey var. Hep bana 

soruyorlar arkadaşlar, “Futbol aklı, futbol aklı deyip duruyorsun. Ne oluyor bu?” diyorlar. Şimdi 

bakın, biz futbol aklımızın olmaması nedeniyle, geçen sene, sadece geçen sene, sözleşme fesih 

bedelleri için 10 milyon 400 milyon TL ödemişiz. Sözleşmesi feshedilen futbolcuların 

amortisman edilmemiş bonservislerinden de 10 milyon lira koyarsak, 20 milyon lira sırf ondan 

zarar etmişiz. Yani sporcuya biz diyoruz ki, beğenmedik, güle güle. Zararımız bu. Nasıl zarar 

ediyoruz, onları gösteriyorum. Bir başka nokta, kulüpten ayrılan futbolculardan alınamayan, 

ama Sayın Dursun Başkanın alacağı olan yerlerden, ödeme garantisi verdiğimiz alacakları oraya 

atmışlar, 16.7 milyon TL. Bir de ceza kesilen futbolculardan alacaklarımızı alamamışız. Toplam 

24 milyon gelir yazmışız, ama bu gelirin olup olmayacağı belli değil. Yani bu geliri ya tahsil 

edelim ya da gider yazalım. Muhasebemizi düzenleştirmemiz lazım.  

Bir başka nokta, bu kadar değerli sporcularımız var, sigorta ettirmiyoruz, orada tasarrufa 

gidiyoruz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Mümkün olmuyor. 

Ahmet Özdoğan 

Efendim, mümkün olmuyor değil. Dünyada mümkün, bizde de mümkün. Ama sadece bir şey 

var. Çok önemli bir olay var, o da şu. Biz o bakış açısı ile bakmıyoruz. Eğer bakarsak o mümkün. 

Şimdi burada Sayın Dursun Özbek’in sözleri efendim. Sayın Dursun Özbek diyor ki, Sayın 
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Başkanım, “Olcan Adın’ı iki kulüp istedi, ama gitmek istemedi. Biz de yolladık.” diyor. 

Karşılığında, sözleşme fesih bedeli olarak 10.8 milyon TL ödeyeceğiz. Kızgınlık bedelimiz 10.8 

milyon TL. 

Şimdi geldik toplam transfer maliyetlerine. Sayın Başkanım diyor ya, hani 4 milyon, 14 milyon... 

Değerli Galatasaraylılar,  

Siz bir ev aldığınızda, 1 milyon TL’ye ev aldığınızda, her yıl 100 bin lira da ödeseniz, sonunda 1 

milyon liraya ev almışsınız demektir. Sayın Başkanım bugün başkandır. Önümüzdeki 2018’de 

seçim vardır. Sizler farklı birisini başkan gördüğünüzde, Galatasaray’ın 5 yıl içindeki yaptığımız 

simülasyon, -menajer, stopaj, bunu çok istiyordu, özellikle Sayın Ayhan Özmızrak- 169 milyon 

500 bin euro’dur efendim. Şimdi diyecek ki Sayın Başkan, haksızlık yapıyorsun sen. Yani bu 169 

milyon hemen mi çıkacak? Hayır, hemen çıkmıyor. 169 milyon, biz bunu ortalaması size 

söyleyeyim, 42 ay gibi tutuyor bonservislerle. 45 milyon 460 bin lira her sene bu yeni alınan 

futbolculara ödeyeceğimiz. Yani 190 milyon lira ek olay olmuştur her sene içinde.  

Bunu nasıl bulduk, onu da söyleyeyim: Bir, futbolcuya verilen ücretimiz; iki, menajerlerin -4 

yıllık yapıldıysa- 4 yıla bölünmesi; üç, futbolcuya ödeyeceğimiz prim; beş, futbolcuya 

ödediğimiz bonservis bedelinin beş yılda biri ve stopajı. Baktığınız zaman, rakam bu çıkıyor. 

Toplamı yine 169 milyon 500 bin euro yapıyor. Efendim? Geleceğim efendim, gidenlere de 

geleceğim. Hiç merak etmeyin, o da var.  

Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Sayın Başkanımın bundan önceki Ünal Aysal 

yönetimine yaptığı eleştirilerden bir tanesi, dedi ki, “Sponsorluk anlaşması yapıyorsun, 2023’e 

kadar yaptın, ben gelirlerimi alamıyorum.” dedi, ki o, 2021’e kadardı. Sayın Başkanım, mesela 

Feghouli’de -ki biraz sonra göstereceğim- 5 yıllık yapıyor. Kendi dönemi 1 yıllık, önümüzdeki 

dönemi, 3 yıllığı da geçiyoruz, ondan sonraki dönemi de kapsıyoruz. Onu da takdirlerinize 

sunuyorum. Şimdi hiç unutmayın bunu, toplam finansman maliyetimiz 720 milyon TL’dir. Bunu 

hiçbir zaman unutmayın. 

Geldik şimdi, futbolcu bazında göstereceğim, bazı şeyleri de önemli olarak sizlere arz 

edeceğim. Biz bu Maicon’u aldığımızda 86 milyon TL ödüyoruz toplam olarak. Maicon’un 

Galatasaray’la sözleşme imzaladığının ertesi günü, Sao Paulo Başkanı, Brezilya’da en büyük 

gazeteye demeç veriyor ve “Çok büyük bir mucize gerçekleştirdik.” diyor. “2 milyon euro 

kazandık ve 29 yaşındaki bir futbolcuyu sattık Galatasaray’a.” diyor. “Bu bir mucize bizim için, 

çok sevinçliyim.” diyor. Gazeteyi, ne zaman isterseniz emirlerinize sunarım. Demin 

konuşmalardan bir tanesinde, Ndiaye... 

 Değerli Galatasaraylılar,  

Biz yurtdışından futbolcu getirdiğimiz zaman, orada 1 liraya oynuyorsa bizde 1.5 liraya 

oynaması çok doğaldır. Çok doğaldır, yani niye gelsin diye düşünürsünüz. Ama size şunu 

söyleyeyim. Ankara’da 450 bin euro’ya oynayan bir insanın, Galatasaray gibi bir markada 2 

milyon 750 bin euro’ya oynamasını takdirlerinize bırakıyorum. Bir sene önceki rakamı bu 

diyebilirler, geçen sene de hadi 1 milyon euro diyelim. Yahu 2.7, yani 2.7, biz, Ankara’nın bir 

takımından daha kötü bir takım mıyız ki, bu futbolcu bizde 2.7 milyon euro’ya oynuyor. Bunu 

kabul etmek mümkün değil.  
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Feghouli ile 5 yıllık sözleşme yapıldığı için... Daha önce arz etmiştim size, şimdi beyefendinin 

bir şeyi var. Buyurun efendim. Şimdi 14 milyon, Podolski bir kere daha önceki döneme girdiği 

için... Ben bu dönemi konuşuyorum. Daha önceki dönemi zaten 297 eksi ile kapattık. Podolski 

o döneme girmiş, onu bir kere bilgi olarak vereyim. Şimdi biz bonservislerden 14 milyon 700 

bin almışız. Ama amortisman değerlerini düşersek 11 milyon 800 bin, maaş ödemelerine 

bakarsak 7 milyon 750 bin, toplamı 18. Bonservis bedellerimiz de 46. Yani eğer maaş 

ödemeleriyle, ki onu da Başkanın lehine kullanayım ben, 28 milyon euro. Sizin sorunuzun 

cevabı, şu anda artıdayız, yani daha fazla para ödemiş oluyoruz.  

Slayt gösterisinden video sesi: ... transfer ... olarak, dolayısıyla Lucescu ... tam olarak, tüm ... 

onun istediği transferler, onun istediği oyuncuların alınması...  

Ahmet Özdoğan 

Efendim dikkat edin, Genel Sekreterimiz Can Topsakal, Lucescu ile görüşmeye giderkenki 

röportajında, Lucescu’yu üst akıl olarak getireceğini söylüyor. Yönetim Kurulu öyle karar 

vermiş, saygı duymamız lazım. Yönetim Kurulu bizi idare ediyor. Ama dikkat edin tarihe, 27 

Temmuz 2017. Yani bütün transferler aşağı yukarı bitmiş ve biz üst akıl alıyoruz.  

Şimdi ben size çok çabuk iki konuyu daha arz edeceğim. Bir tanesi 2017 bütçesi. Sayın 

yönetime bir daha arz ediyorum. Bu 2017 bütçesinde eğer farklılık olacaksa, lütfen Ekim veya 

Kasım ayında bir olağanüstü kongre yapıp ilave bir bütçe yapalım. Çünkü bu 0’laydı ve bu Genel 

Kurul kararıydı. Kendilerine arz ediyorum, bunun takipçisi olacağız.  

Bir başka nokta, Galatasaray Adası. Hemen onunla da ilgili şeyimi söyleyeyim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray Adası, Riva ve Florya değildir. Şunu hiçbir zaman unutmayın, Galatasaray Adası 

değeri bulunursa satılamaz. Galatasaray Adası niye satılamaz, biliyor musunuz? Galatasaray 

Adası, benim ve benim gibi bakışı olan insanlar için dedemden kalan, atamdan kalan istiklal 

madalyasıdır. Ben istiklal madalyasını sattırmam, bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bu 

yönetim böyle bir şey yapar filan demedim. Ama bunu kafasından geçirenler varsa, bunları 

şimdiden uyarıyorum. Ben yaşadığım sürece, insanlar yaşadığı sürece, onlara müsaade 

etmemek için hukuki çerçevede her şeyi yaparız. Onu söyleyeyim. Şimdi Sayın Başkanıma, 

dinlersek, (slayt video sesi) ...  

Şimdi efendim, burada şunu arz etmek istiyorum. Ben bir tıp adamıyım. Hepimiz, gün içinde 

yüzlerce şey unutuyoruz, yüzlerce. Sayın Başkan da çok yoğun çalışıyor, tabii ki unutmuş 

olabilir. Ben bunu niye getirdim buraya, biliyor musunuz? Bir tıp adamı olarak, şunu 

söylüyorum Sayın Başkana. Sayın Başkanım, yorgunsunuz. Yorgunsunuz. Dikkatli olun. İki kere, 

üç kere, dört kere düşünün. Bu hepimiz için geçerli olan bir şeydir, fizyolojik bir şeydir, ama 

yorgunsunuz. Lütfen dikkatli düşünün diyorum.  

Son olarak da, önümüzdeki 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, Mustafa Kemâl Atatürk’ün 

“Bir ulusta şerefin, onurun, namusun ve insanlığın var olması ve devam etmesi mutlaka o 

ulusun özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla mümkündür.” sözünü söyleyip, tüm sizlerin, 

tüm dünyanın ve Galatasaray’ın Kurban Bayramınızı huzur, sağlık ve mutluluk içinde 

geçirmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Özdoğan’a iyi dilekleri için çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız, Sayın Taner 

Aşkın.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Yönetim Kurulunun Değerli Üyeleri, Muhterem Hazirun,  

Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Kusura bakmayın, çok başka 

şeyler konuşacaktım, ama biraz evvel olan hadiselerden sonra, müsaadenizle bir dakika 

süreyle protesto mahiyetinde susma hakkımı kullanmak istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet Sayın Aşkın, kullandığınızı varsayalım, siz devam edin.  

Taner Aşkın 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Arkadaşların da anlayışına teşekkür ediyorum. 62 senedir 

Galatasaray’ın içerisindeyim. Malzemeciliğinden muhasebeciliğine kadar, üzerime düşen her 

şeyi yaptım. Bunu açık ve net söylüyorum ve iftihar ediyorum. Ama bugün yaşanan olayların 

hiçbirisine şahit olmadım. Bırakın böylesini, Galatasaray’da Divan üyesi olan insanların bir 

saygınlığı var, bir şahsiyetleri var, bir haysiyetleri var, bu kürsünün de bir değeri var. Herkes bu 

kürsüde konuşma hakkına sahip değil. Divan üyesi olarak bu kürsüye çıkan insanların öncelikle 

Galatasaray’a, sonra Divan üyelerine, sonra da tüm camiaya saygılı ve sevgili olmaları şarttır. 

Teşekkür ediyorum, bu bir hatırlatmaydı.  

Ben aşağı yukarı son 2.5 senedir, 3 şeyin üzerinde önemle duruyorum. Bunlardan bir tanesi, 

biz bir yönetim seçtiysek bunun arkasında duralım. Bunu biz seçtik. Dönem süresi içerisinde 

yanlışları varsa göreceğiz, sırası geldiği zaman da hesabını soracağız. İkazlarımızı memnuniyetle 

yapacağız. Acı ikaz da olabilir, acıtmayan ikaz da olabilir, hatta memnun edici tebrikler de 

olabilir. Bunların hepsi, bu hayatın içerisinde olan şeyler. Dolayısıyla, burada da olması 

mümkün. Şimdi burada önemli olan şu. Bundan sonra üzerinde durduğum diğer bir konu, 

Galatasaray’da bugün birlik ve beraberliğin olmaması. Çeşitli düşünce tarzına sahip olan 

insanların,  -hepimiz olabiliriz, olacağız da- herkesin aynı şeyi düşünmesi mümkün değil. Ama 

bakın, toplum kuruluşlarında çok önemli bir şey var. Eğer toplumun ekseriyeti bir şeyi ısrarla 

istiyorsa, bir şeyin peşinde koşuyorsa, orada birliğin ve beraberliğin olması şart. Birlik ve 

beraberliğin olmadığı yerde itimadı bulamazsınız. Birlik ve beraberliğin olmadığı yerde idareyi 

sağlayamazsınız, tenasüdü sağlayamazsınız ve bundan istifade eden nifak mihraklarına bal gibi 

done verirsiniz. Bunu istedikleri gibi kullanırlar, istedikleri gibi dejenere ederler ve faturasını 

siz ödersiniz.  

Galatasaray camiası, son derece kuvvetli, ananelerden gelen birtakım özellikleri olan bir 

kurum. Bizim hepimizin çok dikkat etmesi gereken bir şey var. Burada bir sürü şey söyleniyor, 

o öyle, bu böyle, şu şöyle. Tamam. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Yanlış var, ikaz ediliyoruz, 

o da olabilir. Ama bir üçüncü şey daha var ki, benim özellikle üzerinde durduğum ve 

yönetimden rica ettiğim, bugün bu noktaya gelmemizin sebeplerinden bir tanesidir. Özellikle 

rica ettiğim bir husus var. Hepiniz hatırlayacaksınız, bu kürsüye her geldiğimde bir şey 
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söylüyorum: Nakit akışı, nakit akışı, nakit akışı. Bu kadar basit. Eğer bu olmuş olsa, her şey 

ortada. Hiçbir şeyi tartışmaya gerek yok. Yani ben ne harcayacağım? Para nereden gelecek? 

Kime vereceğim? Ne zaman gelecek? Eğer siz bunları koyarsanız ortaya, bugün burada olan 

hadiselerin hiçbirisinin olmasına mahal vermezsiniz. Ama maalesef, maalesef diyorum, bugüne 

kadar olamadı. Olamadığının da birtakım sebepleri var, bunları da anlayışla karşılıyorum. Ama 

bunun da bir çözümü var. Yani ben ümit ediyorum, -daha doğrusu, ümit ediyorum demeyeyim, 

tahmin ediyorum- bir noktada da böyle olması lazım diye inanıyorum, şu anda Başkanın elinde 

iki tane enstrüman var. Bu iki enstrümanı burada söyleyemiyor. Neden? KAP ile, Sermaye 

Piyasası ile olan ilişkiden dolayı bunu söyleyemiyor. Tamam, olabilir, bir sıkıntı yok. Ama siz 

orada düşündüklerinizi, hiç değilse ileride yapacağınız yani seneye ve ondan sonraki senelere 

sari nakit akışı tablosunda gösterebilirsiniz. Buna adet, rakam da koymayın, tarih de koymayın. 

Ama hiç değilse biz oralarda bunları görelim. Bakın, o zaman böyle bir sefalet çıkmayacak. Ben 

garanti ediyorum, böyle bir sefalet çıkmayacak. Hiç öyle bir şey yok, korku da yok bende. Ben 

belki Başkan gibi düşünemiyorum, ama bir farklı düşünüyorsam, bir yerde biz kesişiyoruz Sayın 

Başkanla. Yok öyle bir şey, Galatasaray’ın mal varlığı var elinde, Galatasaray’ın imkânları da var 

elinde. Ama şöyle söyleyeyim, biz bunları göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Sadece burada 

yazılı olan şeyler borçlar. Bakın, iki tane faktör söylüyorum. İki tane enstrüman var. Başkan bu 

iki enstrümanı kullandığı andan itibaren, Galatasaray son derece başka yerlere gidecek.  

Ha, bir şey daha söyleyeyim. Futbol takımı, 3 sene başarısız olmuş bir takım. Tamam, bunu 

muhakkak yenilemeniz lazım. Başka çaresi yok, çünkü orada bazı kokuşmuşluklar var, bazı 

dejenerasyonlar var. Özellikle hâkimiyetinizin dışına taşan birtakım hususlar var. Bunları 

toparlamak yönetimin görevi. Yönetim bir karar almış, yeni bir takım yapmış. Bunu yaparken 

de birtakım borçlanmalar olmuş. Bakın beyler, bir tek futbolcu alınıyor, 220 milyon euro 

veriliyor. Siz 30 milyon euro ile aynı ligde oynuyorsunuz. Biraz insaflı olalım, biraz insaflı olalım. 

Yani eğer orada oynamak istiyorsanız, orada kalmak istiyorsanız, o paraları kazanmak 

istiyorsanız, harcamadan geri almak yok. Önce harcayacaksınız, sonra geri alacaksınız. Ütopik 

olmayalım. Hayal çok güzel bir şey, her şeyi hayal edelim. Ama bir yerde realist olmaktan da 

asla kaçınmayalım.  

Uzun lafın kısası, ben şunu söylemek istiyorum. Kötümser olacak herhangi bir şey 

görmüyorum. Bu toplantıyı tertip etmek isteyen arkadaşların hassasiyetlerini de, samimiyetle 

söylüyorum, yerinde buluyorum. Ama Sayın Helvacı’nın değindiği bir husus var. Özellikle 

olağanüstü toplantılar sebebi haricine taşarsa, olağan toplantılardan farkı olmaz, hatta olağan 

toplantıların altında bir kıymete sahip olur. Biz Galatasaray olarak bunlara çok dikkat etmek 

zorundayız. Yani şunu söyleyeyim. Bu yönetimin veremeyeceği bir hesap varsa, zaten 6 ay 

sonra seçim var. Gelecekler orada, biz beğeneceğiz, evet diyeceğiz, beğenmeyeceğiz, hayır 

diyeceğiz. Bunun başka bir şekli yok. Ha, yanlış yönetim... Başkan kendisi de söyledi, “Hatalar 

yapmış olabiliriz, yapıyoruz da. Olabilir.” dedi. Bizim görevimiz ikaz etmek, doğru yola teşvik 

etmek.  

Efendim, ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Ama sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Sayın 

Helvacı’nın söylediği bir laf var, o laf bana ait, açıkça söyleyeyim: “Ne alaylı, ne saraylı, herkes 

Galatasaraylı!” İstirham ediyorum, inşallah ben yaşadığım sürece, Galatasaray Divanında ve 
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Galatasaray camiasında bir daha bugünkü olaylar gibi bir olaya şahit olmayayım. Hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyoruz. Okan Böke burada mı efendim? Sayın Okan Böke, 

buyurun, sıradaki konuşmacı. Sayayım efendim. 8 Kişi var efendim şu anda kayıtlı. Buyurun 

efendim. 

Okan Böke 

Başlayayım mı Sayın Başkan?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Vallaha geldiğimden beri, konuşacağım şeyler çok değişti. Ama hani şu deminden beri bir üst 

akıl geçip duruyor ya şurada, zannedersem benim bir üst akla ihtiyacım var. Bunu da, Başkan 

gitti galiba, Yönetim Kuruluna sorayım. Biz 30 senedir bu finanstan hiçbir şey anlamamışız. 297 

milyar TL zarar, 663 milyar eksi öz kaynak, biz denk bütçeden filan konuşuyoruz. Benim kafam 

karıştı biraz. Bir gün bana da bir üst akıl tutup bunu anlatırsınız inşallah. Çabuk anlarım ama 

biraz şey lazım. Bu bir liranın da hikmeti galiba, Ayhan ağabey, seni tenzih ederek söylüyorum, 

hayaller 1 TL kârdı, gerçekler 300 milyon TL borç. Yani başka hayal mayal yok.  

Onun dışında, -demin Atalay Bey’i birazcık tenzih edeyim- ben okullu filan değilim, ama doğma 

büyüme Galatasaraylıyım, Allah’a şükürler olsun ki. Hiçbir toplantıda da, okullu olmayarak 

gelip de konuşma hakkına sahip olmadığımı görmedim. Oldukça da demokratik bir yer 

Galatasaray. Hatta biz Başkanın yönetimini beğenmediğimiz için imza filan da toplamaya 

başladık, ona da katılmadım. Katılmamamın sebebi de, Galatasaray Başkanının ne kadar 

başarısız olduğunu benim imzam değil, kendinin görmesi gerektiğini düşündüm, ama o da 

olmuyor. Biz son gaz devam ediyoruz.  

Şimdi bakın, bu 663 milyar TL öz kaynak, eksi milyon, pardon. Artı 300 milyon TL zarar. Kim 

dedi burada olağanüstü durum mu var diye? Vallaha eğer bu rakamlar bizim için olağan ise, o 

zaman bizim hâlimize vay ki ne vay. Yani ben alışık değilim, toplam zararı bir senede etme 

başarısını gösterip, öz kaynağı 663 milyara indirdiğiniz vakit, eksi, bu olağandan filan beter 

yani, olağanüstünden falan beter. Anlatılmasına da imkân yok.  

Şimdi bakın, burada herkes konuşuyor, ama hiç kimse bilmiyor. KAP, kup diyorlar, SPK diyorlar 

filan, hiçbir tanesinin haberi yok. Bakın, Galatasaray Sportif A.Ş.’yi -demin Mehmet Helvacı 

zannedersem dedi ki- Galatasaray Spor Kulübü değil, Sportif A.Ş.’yi Sportif A.Ş. yönetiyor. Ben 

de şimdi anladım, demek ki bütün başarı buna bağlıymış. Yani Sportif A.Ş.’nin bilançosundaki 

üstün başarı, demek ki kulübün değil, başkalarının sevk ve idaresinde olmasıymış... Felaket ya, 

yani başka bir şirket de olsanız, öz kaynağı bu kadar eritip, bu kadar zarar yaparsanız, sizi 

kapının önüne çat diye koyarlar. Kimse de arkanızdan ağlamaz bile yani. Hadi bakalım, yeni 

şans, yeni oyun, derler. Bizde hiç öyle bir şey yok. Güya eskiye bakacaktık. Hâlâ bakıyor muyuz, 

bakmıyor muyuz, ne durumda, bilmiyorum. Herhâlde bakmamayı yeğliyoruz. Zaten hani battı 

balık yan gider, eksi 663, ne olacak ki yani... Bu arada euro 6 filan olursa, biz euro bazında 100 

milyon euro seviyelerine çekeceğiz eksi öz kaynağı. Herhâlde öyle bir bakış açısı var.  
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Bu senenin ne kadar kritik olduğunu görelim. 2018’e filan gitmeyin ya, en kritik sene bu sene 

kardeşim. Bu sene de zarar ettiğimiz takdirde, önümüzdeki sene yok. Yok. Şimdi ben teker 

teker futbolcu adına, madına girmeyeceğim.  Maicon’muş, muykonmuş... İşte Ahmet ağabey 

demin dedi işte, mucizevi bir satış diyor falan. Yani eyvallah, Pazartesi ben de takımdan çok 

memnun kaldım. Ama bakın, benim bir oğlum 17 yaşında olacak, onun Galatasaray’a bakış 

açısı benimkinden çok farklı. Ben Galatasaray’ı ilelebet görmek istersem, o Kayserispor’u 

yendiğimiz zaman, şeni şen, “Baba, maça artık bu şapka ile geleceğim.” diyecek kadar bir 

çocuk. Anlatabiliyor muyum yani? Demek istediğim, Kayserispor’u Galatasaray’ın 4-1 yenmesi 

için senelik... 

Deminden beri burada bir hata daha oluyor, onun da altını çizeyim. Biz sadece şu yeni gelen 6 

adam üzerinden bütçe yapıyoruz. Diğer geri kalan 20 tanenin 16 tanesi filan bedava 

oynamıyor. Tudor, yeni Zidan filan, yani onlar bedava değil. Bir de onlar var ha, maliyette ona 

da bir bakın.  

Şimdi, şu 100 milyon euro’luk gelirleri ben de çok merak ediyorum. Şimdi herkesin anlattığı, 

yine KAP’la pek alakamız yok, yazıp çiziyoruz da biz bu KAP’a, yani ben de 27-30 senedir bu 

işteyim. Ya SPK gelip de sormuyor mu, kardeşim, sizin bu Sportif A.Ş. halka açık, bir sürü ortağı 

var, 663 milyar TL eksi öz kaynağı nasıl hâle yola koyacaksınız, ya da 297 milyar TL zararı nasıl 

sıfırlayıp artıya geçireceksiniz diye? Ayhan ağabey, paran gitmiş buradan... Kimse sormuyor 

herhâlde, çok şaşırıyorum.  

Ha tabii, Galatasaray’ın özel bir statüsü vardır. Baktığınızda, en büyük sivil toplum 

kuruluşlarından bir tanesi. Ama bu konumdaki bir şirketin rakamsal anlamda ifadesi iflastır. 

Yanlış mı? Tamam. Ama bize herhâlde bu plan verildi. Taner ağabey de dedi, iki tane şey var, 

abra kadabralık hikâye var, dedi, onları saklıyoruz, sonra çıkartacağız ortaya kâr etmek için. 

Herhâlde İsviçreli bilim adamlarının buluşu filan olsa gerek. 297 milyar TL zararı ne çevirecek 

kâra, bilmiyorum. Ben de keşke öğrenseydim, zamanında yaşadığımız bankacılık krizlerinin 

çoğunu yaşamazdık. Ha bakın, deminden beri anlatıyorsunuz. Şuraya gelen rakamlar, ben 

ezbere filan bilmiyorum. Sağ olsun, bütün arkadaşlar yolluyor. Yanılmıyorsam, her sene 45 

milyon euro filan yazıyor, önümüzdeki 5 sene. Bu hesabı siz nereden yapıyorsunuz? Bugün cari 

kur zannedersem 4.17, 4.20 filan. Burası Türkiye, 5 sene sonra Allah kerim diyebilirsiniz. Zaten 

bilanço Allah’a emanet de yani, sermaye kediye yüklü, sermaye filan yok. Eksi 663 milyar TL, 

yani bunu da bir düşünelim. Ya insan bir kere gelir, Allah aşkına ya, Okan, sen birkaç şey 

yapıyorsun, bankacısın, mankacısın, gel bir danışalım ya, sen ne düşünüyorsun bu konuda, der. 

Hani liyakat, miyakat anlatıyoruz ya, ben merak ediyorum, -Yönetim Kurulunun hepsi çok 

değerli, çoğu da arkadaşım zaten- Allah aşkına, para işlerine kim bakıyorsa, hani mümkün 

mertebe uzak duralım, tanıştığımıza sevindim diyelim, yanından geçmeyelim, çünkü cepteki 

para da gider. Çok net, açık ağabey. 663 milyar TL eksi öz kaynağı getir, ondan sonra yeni 6 kişi 

için 220 milyon euro, 5 seneye yayılmış vadeli borca gir. Euro/TL de Allah’a emanet nasıl olsa, 

bir şey yok, bize bir şey olmaz, Türküz, onun ötesinde Galatasaray. Bize bir şey olmaz. Böyle 

bir şey var mı ya? Yaptınız mı hesabınızı? Türkiye’nin gelirleri, Galatasaray’ın gelirleri TL, 

borçlar euro, mismatch, incurrency, yani parada uyumsuzluk ciddi bir sıkıntı doğurabilir. Faiz 

geliri, gideri filan onun yanında devede kulak kalır, rahat olun.  
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Ama şimdi ben, bir de başından beri geldim. Bir kere, burada olmaktan çok memnunum. 

Tekrardan, o 44 kişiden biri benim, ama 24 kişiden biri olamadım, çünkü yanımda nüfus 

kâğıdım yoktu. Gidersem, sen, sen değilsin diyebilirlerdi, onun için gitmedim. Ama o 24 kişiye 

de çok teşekkür ediyorum. Çok, çok büyük bir olağanüstü toplantı bu. Ama ben çok olağanüstü 

şeyler öğrendim bugün burada. Çok net bir şekilde polyannacılığın geldiği son raddeyi 

görüyorum. Ama şimdi bu bana neyi hatırlatıyor, biliyor musunuz? Bir kere, her şeyden önce, 

rakibe saygısızlık ya. Demin, Levent’ti zannedersem, 3-5 takım saydı. Ya bu ligde 18 tane takım 

mücadele ediyor, hepsinin şampiyon olma şansı var. Yani matematiksel olarak 1/18 için, biz 

kalkıp da bu sene Feghouli’ler, falan filan... Bakın, diyorum, oğlum acaip memnun. O memnun, 

ben de memnunum, ama ben biraz daha ileri düşünüyorum bu paraları harcarken. Bana neyi 

hatırlatıyor, biliyor musunuz? Şampiyon olacağız, gruplara gideceğiz... Ya bir de bir sene var 

ya, bizim ceza aldığımız sene, Allah’ıma şükürler olsun ki, o sene ceza almışız ya. Almasaydık 

ne olacaktı, gördük. Östersunds faciasını gördük, iki hafta sonra İsveç’teydim. Zurnanın son 

deliği bir adam bana “Östersunds!” filan demeye başladı ya. İyi ki gitmemişiz. Yani biz 

geleceğiz, Şampiyonlar Ligi’ne giriş parasını alacağız, geri kalanında da -hani her sene yarı final 

oynuyoruz ya- Şampiyonlar Ligi’nde gelirler artacak. Ya bırakın... Bu bana çok net bir şekilde, 

Nasreddin Hoca’nın hani bir hikâyesi var ya, onu hatırlatıyor. Biliyorsunuz, Kurban Bayramı 

geliyor, hani bu çit çakıyor filan. Ondan sonra, ne yapıyorsun Hoca, filan diyorlar. İşte koyunlar 

geçecek, yün takılacak, onları eğireceğiz, yün yapacağız, ondan sonra dev bir fabrika 

yapacağız... Bu hikâye yani, Allah aşkına... Yani kimin gönlü istemez!  

Taner ağabeye % 100 katılıyorum. Başkanıma % 100 katılıyorum. You have to pay to play, 

oynamak için ödemek zorundasın. Ama daha önceden atalar ne demiş? Ayağını yorganına göre 

uzat. Ya baba, bu sene biz Östersunds’a elendik ya. Ee, peki bu aldığımız çocukların, bu milyon, 

milyon euro’ların uçuştuğu çocukların hangisi oynadı? Yanlışsam düzeltin. Maicon, bir de 

Gomis, bir de Berhanda belki. 3 gol yedik, ikisi Maicon’un. Önemli değil, ben futbol detayına 

filan girmeyeceğim. Benim için asıl olan Galatasaray’dır ve Galatasaray’ın devamlılığıdır, 

Galatasaray’ın ait olduğu yerde kalmasıdır. Her zaman da şunu söylüyorum, -bir Galatasaraylı 

olarak da her zaman gurur duyacağım- iyi ki bu okul -okullu olmamama rağmen- var, çünkü biz 

oradan çıktık. Buna da saygı duymak lazım. Hiçbir zaman da böyle alaylı, mektepli filan işlerine 

ben girmiyorum.  

Huzurlarınızdan ayrılmadan önce, tekrardan bu şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Umarım iyi günler yakındır, çünkü Galatasaray ve Sportif tarafından, bunun daha kötüsünü 

düşünmek bile istemiyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum, hepinize iyi bir 30 Ağustos 

Bayramı diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz. Sayın Ömer Tümay, buyurun efendim. Siz yanlış anladınız herhâlde, Sayın 

Ömer Tümay’ın sırası efendim. 

Özer  Berkay  
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Bir kulağım sağır benim, biliyorsunuz. Özür dilerim, ama ben artık çok yoruldum, çok bekledim. 

Galatasaraylılık, bu. Galatasaraylılık, küçüklerin büyüğe saygısı, sevgisi bu. Deminki hâl değil 

herhâlde. Hakikaten, bu konuda çok kısa şey yapacağım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Peki efendim. 

Özer Berkay  

O şeyimi getirsene, çantamı. Oradan bir şey göstereceğim arkadaşlara. Galatasaraylılık bu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim. 

Özer Berkay  

Arkadaşlar, burada –saydım- 3-4 kişiyiz. Ben 70 senelik kulüp üyesiyim, 70 senelik. Benim gibi 

iki kişi daha var 70 senelik. Hesap vermem, siz hesap edin. Ve 70 senedir de bu toplantılara 

geliyorum. Galatasaray’da Divan Kurulu demek, en üst aşama demek, artık ondan ötesi yok. 

Hatta kulüp başkanından bile daha sorumlu, daha dikkatli, daha tecrübeli ve daha olgun 

olmamız lazım, daha da sevecen. Sözlerimizi, benim bir kardeşimin dediği gibi, hakikaten bir 

aşk şarkısı gibi söylememiz lazım. Hassas olmamız lazım, duygusal olmamız lazım, birbirimizi 

aşık gibi sevmek lazım.  

Bunun dışında, burada demin gördüğüm, ben yanlış yere geldim. Biliyorum, burası değil, 

çıkınca zaten rahatlayacağım. Galatasaray böyle değildir, Galatasaray’da para konuları filan 

için birbirimize girmeyiz; tesisler için, futbolcular, yenildik, şampiyon olduk, olmadık için, 70 

senelik ömrümde görmedim. Burada Selahattin ağabey var, benden biraz büyük, Ali ağabey 

var, söylesinler. Böyle şey olmazdı. Seçimler yapılır, kazanılır, kaybedilir, her şey güler yüzle, 

tatlı dille olurdu. Onun için, bir ağabeyiniz olarak, bir büyüğünüz olarak -değer verseniz de, 

vermeseniz de- bunları sizlere söylemek zorundayım. Bu benim görevim. Nasıl ki evde 

çocuklarıma, torunlarıma aynı şekilde, bazı kusurlarını görünce söylüyorsam, en birinci vazifem 

budur. Gerisi, bu paralar, şampiyonluklar filan halledilir. 15 sene şampiyon olmadık, -ben 

yaşadım- borcumuz, morcumuz da vardı. Bir yüksek sesle konuşan olmadı, yüksek sesle. 

Başkanlar geldi, gitti. Nedir bu hâlimiz yarabbi? Ben yine kabahati bizlerde buluyorum, bizim 

nesilde. Demek ki sizlere, -kardeşlerim, ağabeylerim, Allah rahmet eylesin, hepsi, çoğu- bu 

eğitimi vermemişiz, bu alışkanlığı vermemişiz. Nasıl, nasıl, nasıl olur da, siz birbirinize, sen 

kimsin, ben kimim, oradan Başkan kalkıyor, öbürü yürüyor üstüne, bağırmalar, oradan 

alkışlar... Sayın Başkan şaşırmış, Ya böyle şey olur mu? Burası arabacılar toplantısı değil, 

Galatasaray toplantısı burası. Her zaman burada, şerefle benim Galatasaray Divan üyeliği 

şeyim duruyor. Bununla övünüyorum, başka bir şeyim yok. Bu memlekette, ben 

Galatasaray’dan başka bir şey tanımıyorum. Tanımıyorum ya. Sizlerden değerli kimseyi 

görmüyorum. Lütfen, böyle şeyler konuşulmuyor çoktandır, kusura bakmayın o yüzden.  

Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize şey yaptımsa özür dilerim. “Yaşasın Galatasaray!” 

diyeceğim. Bakın, Galatasaray’da kimler var: Atatürk, Türkiye, bayrak... Şu ambleme bakın 
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yarabbi, şu sarı-kırmızı renk... Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun, çok teşekkür 

ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, duygusal konuşması için teşekkür ederiz. Sayın Ömer Tümay’a da teşekkür ederiz, 

centilmenliği için. Buyurun Ömer Bey, söz sizin. 

Ömer Tümay  

Değerli Divan,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6081 Ömer Tümay. Özer ağabeye tabii ki sıramı vereceğim. 

Özer ağabeyin kızıyla ben, ilkokulda aynı sınıfta okuduk 5 sene. Rahmetli babam da Özer 

ağabeyle mesai arkadaşıydı. Onun için, tabii ki vereceğiz, mecburen.  

Efendim, şimdi söyleyeceğim ve anlatacağım birçok konu vardı, ama bunlar defaten dile 

getirildi. Kıymetli hazirunun vaktini almak istemiyorum. Sadece bir iki tane nokta var, onlara 

kısaca temas edip konuşmamı tamamlayacağım.  

Sayın Başkanın ifadeleri, ilk yönetime gelirken, “Para sorunu yok, yönetme sorunu var. Parayı 

yönetme sorunu var Galatasaray’da.” dedi. Aradan bir sene geçti, deniz bitti, Galatasaray 

karaya oturdu. Bunlar Galatasaray Başkanının ifadeleri. Aradan biraz daha zaman geçti, evet 

Riva, Florya satışı, “Biz bu para ile faizden, finansman giderlerinden kurtulacağız. Bu para ile, 

gelen para ile direk banka borçlarını kapatacağız.” dedi. Ve de hemen akabinde, Odeabank’tan 

149 milyon lira borç alındı, 135 milyon TL + 2.9 milyon euro. Şimdi, Sayın Başkanın bir 

söylediklerine bakıyorum, bir de yaptıklarına bakıyorum. Hangisine inanmamız lazım, 

hangisinin peşinden gitmemiz lazım, hakikaten tenakuza düşüyorum.  

Bir konu var. Zararlara hiç girmiyorum. 297 milyon filan, bunlar çok konuşuldu. Bir 90 imza 

konusu var. Bu iş açığa kavuşmadıkça, biz bunun takipçisi olacağız. 90 imzayla, biz geçmiş 

dönem transferlerin araştırılmasını talep ettik kendisinden. Biz bunu her dile getirdiğimizde, 

Başkan farklı bir argümanla yaklaştı bize. Önce dedi ki, “Ben bu konuyu araştırıyorum. 4 tane 

şirket var, birinde karar kılacağız.” E peki, hadi Başkan! Hemen arkasından, işte “Biriyle 

başladık, devam ediyoruz.” Bir sene geçti, bu sefer “Sizin bildiğiniz bir konu varsa, ona geçelim, 

çünkü saat başı ücrete geçti araştırma firması.” Ya biz 2.5 milyon euro Donk’a vermişiz, bunun 

saati kaç paradır? Kaldı ki, Adnan Polat Başkanımız, “Ben bu işi cebimden vereceğim. Benim 

dönemim de araştırılsın, kaç paraysa ben vereceğim.” dedi. Bunu da kendisine ifade etmiştim.  

Şimdi geldik Sayın Başkanın ve bu yönetimin dönemine. Ee, bu transferler, korkunç paralar 

bunlar. Biz böyle pat diye ödedik 8 milyon euro’yu, bonservis ücretlerini. Bu futbolcuları bugün 

kapının önüne koysak kaça satabiliriz, çok merak ediyorum. Ortada scout ekibinin bulduğu 

futbolcular mı var, yoksa Türkiye’nin kanayan yarası, menajerlerin işi midir bu? Menajerlerin, 

onların bulduğu futbolcular mıdır? Takımı gençleştireceğiz, geleceğin takımını kuruyoruz 

diyoruz, takım 30 yaşında. Bunlarla 4 senelik de sözleşme yapıyoruz. 4 sene sonra, bu adamlar 

bastonla çıkacak sahaya herhâlde. Yani geldiğimiz nokta ile yapılanlar, söylemler hiç birbirini 

tutmuyor.  

Bu geçmişin araştırılması konusu yılan hikâyesine döndü. Sayın Başkanın, zannediyorum Nisan 

Divanında yaptığı açıklama enteresandı. “Birinci dönem bitti, ikinci dönem başladı.” dedi. Ya 
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bu neyin gizliliği, neyin dönemi başlıyor? Nedir bu kadar uzun süren? İki senedir bitmeyen bir 

yılan hikâyesi. Bakın, size bir şey söylemek istiyorum, Antalyaspor bunu başardı. 

Antalyaspor’da da aynı şeyler gündeme geldi. Bir denetleme şirketine gitti, denetleme 

şirketinin verdiği raporla şu anda birtakım eski Antalyaspor yöneticileri de dahil mahkemeye 

sevk edildi. Olay hukukta. Bu iş çıktı ortaya, çok net ve çok kısa bir zamanda. Bizde nedense hiç 

çıkmıyor. Çıkmıyor mu, çıkarılmıyor mu? Ben her defasında farklı bir şey duyuyorum Sayın 

Başkandan. “Şimdi cebimizde”, “Şimdi yaptırıyoruz. Kim dedi yaptırmıyoruz?”, “Birinci aşama 

bitti, ikinci aşama geldi.” Eminim, Mayıs ayı gelecek, biz kongreye gideceğiz, daha üçüncü 

aşama başlamamış olacak. Eminim buna.  

Galatasaray’ın mali yapısını mutlaka oturtmamız lazım. Sayın yönetim, bundan sonraki 

yönetime daha şimdiden 100 milyon euro bir borç bıraktı 3 sene zarfında. Bundan sonraki 

yönetim 3 sene için yönetime gelecek, onlar bile giderken bu yönetimin bıraktığı borçla 

gidecekler, çünkü borç, Sayın Hocamın da söylediği gibi, 42 ayı, yani 3.5 yılı kapsıyor.  

Bir menajerler konusu var, demin birazcık değindim. Futbolun kanayan yarası diye, % 10 

menajerlik komisyonu diye hep geçiyor. Herhâlde bunun azami % 10 olması lazım. Bu 

Avrupa’da, 4 yılda her yarım sezon için ödeniyor. Futbolcunun ne kadar devam edeceği belli 

olmadığından, aldığınız futbolcuyu satabilirsiniz, sözleşmeyi feshedebilirsiniz diye yarım sezon, 

yarım sezon ödeniyor. Siz eğer 4 milyon euro bonservisle aldıysanız futbolcuyu, bu 4 milyon 

bölü 4, o da yarısı, her sene menajerlere böyle bir rakamda ödeniyor. Bizde ise takır takır 

ödeniyor. Bu menajerlerle olan ilişki hakikaten çok enteresan, araştırılması lazım. Bunların 

hepsinin offshore şirketlerde hesapları var. Bakın, çok enteresan bir şey söylüyorum. Offshore 

şirketler, bunlar belirli ülkelerin, belirli adalarda, -malum o adaları biliyorsunuz, vergi cenneti 

olan yerler- buralarda hesaplar var. Trabzonspor bu menajerlere verilen komisyonları açıklıyor. 

Bayağı, kitapçıkta açıklıyor. Ben de buradan, huzurlarınızda yönetimden talep ediyorum. Kime 

ne ödediniz, bunları bilmek istiyoruz. Bu menajerlere ödediğiniz paraları takır takır takır 

açıklayın. Bu bizim hakkımız. Galatasaray’ın parası savruluyor.  

Ya bu olağanüstü kongre de nereden çıktı, diyenlere de iki laf etmek istiyorum. O 24 kişiden 

biri de benim. Hem de 1.400 kilometre yoldan gelip verdim ıslak imzayı ve tekrar gittim. Eğer 

biz böyle bir durumda olağanüstü toplantı yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Mal ortada, 

hesaplar ortada işte, defalarca gösterildi. Tekrar tekrar konuşmayacağım bunları. Durum 

vahim. 

Son olarak söyleyeceğim şey şu. Biraz evvel, Sayın Başkan, mikrofondan da hitap etti. Aynı 

şekilde, dün de televizyonda gördüm. UEFA’ya gidemememizin kendi hataları olmadığını 

söyledi, bir önceki yönetimin bıraktığı bir miras olarak nitelendirdi. Şimdi buradan da sormak 

lazım. Siz de sizden sonra gelecek yönetime 100 milyon euro bıraktınız. Bu ne olacak? Sizin de 

bıraktığınız bir miras var. Niçin kendi döneminize ait işler yapmıyorsunuz? Niçin sizden sonraki 

yönetimleri bu kadar büyük rakamlarda borçlandırıyorsunuz? Futbol takımı başarılı, başarısız, 

orada değilim ben. Ben Galatasaray’ın doğru yönetilip borçlandırılmamasının yanında 

duruyorum.  

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Ömer Tümay’a. Sayın Sedat Doğan.  

Sedat Doğan 

Sevgili Dostlar,  

Şu anda böylesi bir ortamda konuşmak esasında çok zor, çok da üzücü. Herhâlde 

doğduğumuzdan beri bu Galatasaray camiasının içerisinde böyle bir olayla karşılaşmadık. 

Hepimizin Galatasaray kardeşliği içerisinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Ama bu 

toplantının başlangıcı dahil, maalesef Galatasaray kardeşliğini biraz aşarak, 42 tane verilen 

imza yok sayıldı ve 24 Galatasaraylıyı, -ortalama herhâlde 40 yıllık tecrübe eder- 800 küsur 

yıllık tecrübeyi, illa kulübe geleceksin diyerek, kulübe getirerek, -şahsım da dahil olmak üzere- 

ben incindiğimi söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ama biz eğer 

kardeşliğimizi koruyacaksak, birlik ve beraberliğimizi koruyacaksak, bize öğretilen her türlü 

konuya, aile bilincine, sevgiye ve saygıya her aşamada, her görevde dikkat etmemiz lazım.  

Bu gergin ortamdan sonra konuşmamayı çok düşündüm esasında, ama maalesef birtakım 

konulara parmak basılmadığı için burada tekrar söz almak istedim. Şimdi, Sayın Başkanı dün 

seyrettim NTV’de, son derece mutluydu. Biz de mutluyduk Sayın Başkanım., Galatasaraylı 

olmak demek, Galatasaray’ın formasının yer aldığı her ortamda, sadece futbolda değil, başarılı 

olduğunda sevinmek, başarısız olduğunda üzülmek demektir. Hiç kimse, hiçbir Galatasaraylı, 

bir yönetimin başarısız olmasını istemez, çünkü yönetimin başarısızlığı, Galatasaray’ımızın 

başarısızlığı demektir ve Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan insanların sosyal hayatlarındaki 

en önemli unsur Galatasaray’dır. En önemli unsur Galatasaray’dır. O yüzden, bir kere şunu 

bilmenizde fayda var. Bu toplantıyı düzenleyenler, bunların tamamı, esasında birlik beraberlik 

için bu toplantıyı düzenlediler. Siz çok rahattınız, çok mutluydunuz. “Kayseri’yi 4-1 yendik.” 

dediniz, “Takımımızın nasıl oynadığını ifade etmeye sözler bulamıyorum.” dediniz. Bu kulüp 

UEFA Kupası’nı aldı, çok çok büyük başarılar yaşadı. Tabii ki Kayseri’yi küçümsemeyelim. 

Kayseri çok güzide bir rakibimiz, çünkü geçen sene Kayserispor bizi yendikten sonra Riekerink 

Bey’i gönderip Tudor Bey’i getirdik. O yüzden, Kayseri’yi yenmek son derece önemliydi. Ama 

gelgelelim, Kayseri’yi yenmek veya bundan sonraki takımlara da 4 atmak, 5 atmak -inşallah 

böyle devam ederiz- kulübün genel sorunlarını ortadan kaldırmıyor maalesef.  

Bir soru sordunuz Sayın Başkanım, dediniz ki, “İnsaf edin, şu ortamda neden bu toplantıyı 

düzenlediniz?” Maalesef hukuk gereği, buraya bir gündem yazılması gerekiyordu. Herhâlde iki 

maddede toplam 6 veya 7 satır olması lazım. Ama ben bunu tek kelimede özetleyebilirim, 

korkuyoruz. Bu kulüp, bildiğimiz şekilde, bu topluma sadece biz sporla hizmet etmiyoruz, bu 

topluma biz dik durmayı gösteriyoruz. Bu toplumun 1980’lerde ezildiği dönemlerde, ülkenin 

insanı başını dik tutamadığında, Galatasaray, aklı ile -parayla değil, aklı ile-, zekası ile, 

organizasyon becerisi ile, Türkün de yapabileceğini, başını dik tutabileceğini gösterdi. Bunu da 

fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ve belli kalitede bir topluluk olduğumuz için yapabildik. Ve bu 

ülkenin insanının % 14’ü üniversite mezunu iken, % 90’ı üniversite mezunu olan, dünyaya açık 

insanlar olduğumuz için ve sorgulayabildiğimiz için yapabildik. Onun için, bundan sonra da 

sorgulamaya devam edeceğiz.  

Şimdi, siz “Bir lira dahi olsa kâra geçireceğim.” dediniz. Bu toplum size inandı ve şahsım da 

dahil olmak üzere, oy verdik. Şimdi bir lira kâra geçiremediniz maalesef. Ama Kayseri’ye 4 attık, 



42 
 

güzel bir şey. Bir liraya kâra geçiremeyince ne oldu? Biz o kâra muhtemelen yine 

geçemeyeceğiz ve 5 yıl üst üste kâra geçemediğimiz için, artık Yönetim Kurulunu kendi 

bildiğimiz irfanla, vicdanla, hür bir şekilde idare edemez hâle geleceğiz. Onun için, 1 lira kâra 

geçmek çok önemliydi. Peki, ne oldu? 250 milyon lira borç oldu ya da zarar ettik. Başka ne 

oldu? Yine değinilmeyen bir şey belki, -siz Duygun ağabeyin yönetiminde de mali işlerden 

sorumlu olduğunuz için o dönemden itibaren alıyorum- Ünal Aysal yönetiminden 60 milyon 

finansman gideri ile devraldınız, bugün 135 milyon lira finansman gideri yaşıyoruz, size bağlı 

olmayan sebeplerle. Yani bu ülkenin ekonomisinde bir gerileme var, ülkemizin insanının alım 

gücünde bir gerileme var, o yüzden de gelirleriniz düşüyor, kurlar artıyor, sizin satışlarınız Türk 

lirası ile, onun için de zarar yazıyorsunuz ve yazmaya devam edeceksiniz.  

Şimdi bakın, 7 futbolcu 128 milyon diyoruz ya, ben size bir örnek vermek istiyorum. Diğer 

futbolcuları, oyuncuları bir kenara bırakayım. Bir Türk takımının, UEFA Şampiyonlar Ligi grup 

aşamasında kazanabileceği maksimum rakam 35 milyon euro. 

Sevgili Galatasaraylılar,  

Bunun üzerinde bir para almanız mümkün değil. Yani 128 milyon euro’yu, bu 7 oyuncu, hani 

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz ya, 3 sene üst üste gidilmesi hâlinde, maalesef bunların 

bonservis bedelleri -vergileri vesaire saymıyorum- çıkmıyor. Ve 3 yıl üst üste grup aşamasına 

gitmeniz lazım. Peki, grup aşamasına gidebilecek misiniz? Ben Galatasaray’ın çok uzun yıllar 

UEFA konuları ile ilgilenmiş bir görevlisi olarak, Yönetim Kurulunda da bununla ilgilenmiş bir 

görevlisi olarak, çok büyük bir tehlikeye burada değinilmedi. Esas konuşma amacım da bu, 

tehlikeye dikkat çekmek istiyorum.  

Bakın, Sayın Başkan sürekli bir 65 milyon maaştan bahsediyor. Geçen sene tutturduğumuzdan 

bahsediyor. Esasında Sayın Başkanım, hepimiz biliyoruz ki, tutturamadık. Çünkü neden? Olcan 

Adın’ın keyfî gönderilmesi dediğiniz konu keyfî gönderme değil, mecburduk göndermeye ki, o 

65 milyonu bir yere yazalım. Yazmak için gönderdik. Sneijder’e verilen ceza da aynı şekilde. 

Ben bunları eleştirmiyorum, yapabilirsiniz. Bazen yönetimler, top kaleye giriyordur, topu taça 

atmak için birtakım şeyleri yapmak zorunda kalabilirler. Ama 65’i tutturamadınız, fakat olay 65 

milyon euro değil. 

Sevgili Galatasaraylılar,  

Biz neden katılamadık? Bir sene ceza aldık UEFA’dan, 30 milyon zarar sınırını aştığımız için. 

Bakın, bugün hiç kimse buna değinmedi. Son 2 senedeki zarar toplamınız, geçen sene işte 250 

milyonu böldüğünüzde 75, bir önceki yıl da yanılmıyorsam 25 milyon euro, toplam 100 milyon 

euro zararınız var. Yani her yıl 35 kazanacağınızı düşünelim, şampiyon olup, grup aşamasına 

kalıp. O 35’i kazanamayacaksınız muhtemelen, çünkü UEFA’nın radarına yakalanacaksınız. Bir 

şey daha söyleyeyim. Bizim mali dönemimiz Mayıs ayından Mayıs ayına olduğu için, UEFA’nın 

denetimine daha girmedik. Ama maalesef ki bu sene oynadığımız için, biz o denetime Ekim 

ayında gireceğiz ve Ekim ayında, size soracaklar. Bir önceki sefer önümüze geldiğinizde, diğer 

yönetimler hatalıydı, bileklik satacağız, dediniz, biz daha iyi yöneteceğiz, dediniz. Ama sonuç 

başka. Evet, 4-1 yendik Kayserispor’u, takım da ümit verdi. Peki sonra? Bu işin altından nasıl 

kalkacağız?  
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Bakın, bu toplantı -siz de televizyonda esasında çok haklı bir şekilde söylediniz- kadük kaldı, 

dediniz, 1.100 imza. Keşke başka türlü ifade etseydiniz Sayın Başkanım. Galatasaraylılar o 

1.100 imzayı “Galatasaray Yeniden” diye topladı, “Dursun Özbek istifa” diye toplamadı ve bu 

imzayı toplarken o Galatasaraylılar, Galatasaray Spor Kulübü’nün geleceği adına, 5 kişisi 

eksilmiş bir Yönetim Kurulunu tamamlayın, birlik beraberlik içerisinde tekrardan arkanıza tüm 

camiayı alın, aday olun, yeni, basiretli, çalışkan, işinde uzman insanlardan güçlü bir yönetim 

kurun diye, o imzayı, tüzüğe uygun olarak toplamadılar, tüzüğe uygun olmayan bir şekilde, yani 

zorla sizi Genel Kurula götürmek için toplamadılar, Galatasaray’ın demin olmayan, ama 

gerçekte olması gereken nezaketi içerisinde, Galatasaraylılara yakışan nezaket içerisinde. 

Sayın Başkanım, bin küsur üye Galatasaray’da önemli bir ağırlıktır. Bizim genel kurullarımıza 

1.100, 1.200 üyemiz gelir. Siz dediniz ki, aynı grup bunu düzenliyor. Evet, burada 1.100 kişi yok, 

Mart ayında olacak o 1.100 kişi ve korkarım Mart ayında, -geçen Mart’ta güzel bir hediye verdi 

size Galatasaray Genel Kurulu, doğum günü hediyesi- bu sefer hediye biraz farklı olabilir. Yani 

Galatasaraylılar bundan sonra, top çizgiyi geçti diye ve biz çok mutluyuz diye bu işlerin peşini 

bırakmayacaklar.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Galatasaray tarihi, özellikle son 20 senesi, -burada Hayri ağabeyimi gördüm demin, hâlâ 

burada mı, bilmiyorum- Hayri ağabey, Kemâl Onar, bir nebze Taner Aşkın ağabeyim -hatta 

kendisi dava da etmiştir zamanında, ibrasızlık, kendi ibra etmemesi sebebiyle- topun kaleyi 

geçtiği çok iyi dönemlerde, top kaleyi geçiyor ama büyük borçlanmalar yapıyoruz, kulübü zora 

götürüyoruz diye, son derece antipatik konuşmalar yapan ama maalesef o konuşmaların doğru 

çıktığı örneklerle dolu. Aynı bugün olduğu gibi... Biz sizin arkanızdayız, bunu bilin. Biz her 

yönetimin arkasındayız. Her Galatasaraylının görevi, evet sizi eleştirebiliriz, bu eleştiri yön 

gösterme şeklindedir. Ben şahsen, çok uzun yıllardır kulübe hizmet etmeye çalışıyorum. Benim 

gibi birçok arkadaşım var. Biz şu geldiğimiz ortamda, aramızda konuştuğumuzda, ciddi bir çıkış 

göremiyoruz maalesef, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. O yüzden, ben bu konuşmayı nasıl 

bağlarım diye düşünürken, aklıma bir örnek geldi. Sadece o örneği söyleyeceğim. Galatasaray 

tarihinde yaşanmış bir konudur, onunla bitireceğim.  

Sayın Alp Yalman’ın ikinci döneminin ilk yılıydı. Mali Genel Kurulda, Sayın Alp Yalman ibra 

edilmeme tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Burada herkes hemen hemen 40 yıllık Galatasaraylı, 

bunu çok iyi hatırlar. O tarihte çıkan hatipler, 9 milyon doların -yani bugünün alım gücüyle, 50 

küsur milyon dolarlara baliğ olacağını düşünüyorum- ödenmesini istediler, Galatasaray’ı 

borçlu bırakamazsınız diye. Sevgili Alp Başkan, çok asil bir insandır. Bütün Galatasaray 

başkanları asildir ve Galatasaray başkanları, bir söz söylediklerinde o asalet içerisinde söylerler. 

Sevgili Alp ağabey, o zaman çıkıp dedi ki, “Değerli Galatasaraylılar, bir yıllık daha dönemim var. 

Ben seçime girsem dahi, bir sene sonra bu kulübü bu seçime götürürken, bu 9 milyon doları 

ben ödemiş olacağım.” dedi. Kendisi zona çıkarttı, ama o 9 milyon doları ödedi -evet, Mustafa 

ağabeye de rahmet dileyelim buradan- ve Galatasaray asaletinin gereğini yaptı. Galatasaray 

başkanlığı budur. Siz de bütün camiaya bir söz verdiniz, sizin sözünüz. Şunu da hatırlatayım. 

Aynı toplantıda, birtakım hatipler “kayda geçsin” dedi. “Sayın Alp Yalman’ın sözleri kayda 

geçsin, imza atsın.” diyenler oldu.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Senet versin diyenler bile oldu. 

Sedat Doğan 

Evet Sayın Başkanım. Ancak Galatasaray’ın o günkü duayenleri çıkıp dediler ki, “Galatasaray 

Başkanının sözü senettir, başka hiçbir şeye gerek yoktur.” Sayın Başkanım, buradaki bütün 

Galatasaraylılar, belki genç Galatasaraylılar bunlara çok yetişmediler, ama bizler için sizin 

sözünüz senettir. Siz bize bir söz verdiniz, bu kulübü bir lira dahi olsa kâra geçireceğim diye. Bu 

sözünüzü lütfen tutun. Bu 1 lira ile arada ne fark varsa, gereğini yapmayı şahsınıza bırakıyorum. 

Saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, sıradaki konuşmacı Sayın Akın Ketenci. Geliyor. Sonraki konuşmacı da Ahmet Kalafatoğlu, 

bu yakında bir yerde olsun. 

Akın Ketenci 

Sayın Divan Başkanım, Başkanlık Divanı Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve Üyeleri, 

Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Kulüp Üyelerimiz, Sevgili Basın Mensupları ve Misafirler,  

8440 Haşmet Akın Ketenci. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, 

Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan bir arzım var. Dikkat ediyorum, katıldığım toplantıların 

hiçbir tanesinde kendisi not almıyor. Oysa bu tür toplantıların usulündendir, sorulara cevap 

verilir. Genel kurullarda zorunludur, Divan kurullarında da, tüzüğümüz gereği en son söz Divan 

Kurulu üyelerinindir, der. Bunun sebebi de, zannediyorum cevap verilmeyen sorular içindir. 

Arz ediyorum, notlar alırsa sevinirim.  

Sayın Başkanım, 31 Mayıs 2017 tarihli bilançomuz yayınlandı. Bilançoyu ve ekli bağımsız 

denetim raporlarını 2016 figürleriyle, ayrıca 13 Mayıs 2015 tarihli Divan Kurulundaki seçim 

vaat konuşmanızla karşılaştırdığımızda, bakın bize neler taahhüt ettiniz, neleri 

gerçekleştirdiniz? “Sizlere eksiklerin değil, eksilerin değil, artıların yer aldığı, madalyonun diğer 

yüzünü göstermeye çalışacağım.” dediniz, bilançolarımızda artı değerleri bize hasret bıraktınız. 

Bu arada, bu söylediklerimin hepsi, o tarihli Divan Kurulu, siteden aldığım cümlelerdir. 

“Galatasaray ilk 20’ye girmeyi başaran tek Türk takımı olmuştur.” dediniz, ilk 40’a dahi giremez 

olduk. “Önemli olan, gelirleri nasıl sarf ettiğiniz, nereye harcadığınızdır. Har vurup harman 

savurursan, iki katını da kazansan yetmez.” dediniz, bugün ise “500 milyon kazanırsam 100 

milyon euro transfere harcarım.” diyorsunuz, ama yıllık gelirimiz 350 milyonu zaten geçmiyor. 

“Doğru bir şekilde disiplin, dayanışma, denetim mekanizmalarını işleterek yol alırsanız maddi 

sıkıntı yaşamazsınız, borçları belli bir kademede eritirsiniz.” dediniz, Riva satışına rağmen 

toplam yükümlülükleri % 40 büyüttünüz, öz kaynakları eksi 105 milyondan eksi 663 milyona, 

batma noktasına getirdiniz. “Dursun Özbek olarak size garanti ediyorum, en geç 2 yıl içerisinde 

borç diye bir sorun kalmayacak. Galatasaray’da borçlar değil, her manada elde ettiğimiz 

başarıların konuşulmasını sağlayacağım.” dediniz. Buna yorum yapmıyorum, sayın üyelere 

bırakıyorum. “Harcadığından daha fazlasını kazanan bir Galatasaray karşınızda olacak.” 

Dediniz, 297 milyon yıllık net zarar ile rekor kırdınız. “Riva, Ada, Mecidiyeköy, Florya, Beyoğlu 
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Hasnun Galip binamız ve sahip olduğumuz diğer mülkler çok önemli değerlerdir. Amacımız, 

günü kurtarmak adına bunları satmaktır.” dediniz ve sahiden de satmaya başladınız. Gerçi 

diliniz sürçmüştü, düzelttiniz aynı konuşmada, “Bunları satmak değil, Galatasaray lehine en iyi 

şekilde değerlendirmek üzere kulübümüze çok uzun vadede hizmet edecek gelir noktaları 

yaratmaktır.” dediniz, ama nafile. Florya’yı, Riva’yı satmak zorunda kaldık, Ada’nın yıkılmasına 

da seyirci kaldık. “200 odalı, 5 yıldızlı bir otelin Galatasaray’a yıllık getirisi 5 milyon dolardır.” 

dediniz, 15 milyon dolar kredi aldık, şimdi oteli atıl bıraktık. “Hasnun Galip’te yeni bina 

yapacağız.” dediniz, ne yaptığınızı bilemiyorum. Bilgi de alamadık. Bu arada, konuşmam 5 

dakika içinde sonlanacak, merak etmeyin. “Genel Kurul bana yetkiyi verirse, Galatasaray 

Adası’nın, Galatasaray’ın bir sosyal tesisi olma niteliğini kaybetmemesi için bugünkü 

görüntüsünden sıyrılarak, Galatasaray’a hizmet veren sosyal tesis olması için çalışmaya devam 

edeceğim.” dediniz, biz de sizlere yetkiyi verdik. Malum, Ada da o günkü görüntüsünden 

sıyrıldı. “Parolam belli, daha güçlü, daha başarılı, daha büyük Galatasaray!” dediniz, daha 

dertli, daha borçlu bir Galatasaray ortaya çıkarttınız. Bizlere 15 Yönetim Kurulu adayınızı 

tanıttınız sonra o toplantıda. “Bu yapıdan ileride en az 2 başkan adayı çıkacak.” dediniz, onları 

da sanırım yönetimden çıkarttınız.  

Sayın Başkanım, televizyon programlarına çıkıp Divan Kurulu üyelerinizi şikâyet etmek fayda 

getirmez efendim. Şikâyet ettiğiniz konu, tüzüğün size verdiği bilgi verme sorumluluğudur. 

Bizim de bu bilgileri talep etmek ve Yönetim Kuruluna tavsiye vermek, tüzük gereği 

görevimizdir. Bizleri görevimizden alıkoyamazsınız. Özellikle sizi ibra etmenin boynumuzun 

borcu olduğunu söyleyen üyelerimizin dahi aciliyetini ifade ettikleri bir zamanda, bunu hiç 

yapamazsınız. Şimdi ben de görevimi yerine getiriyor ve Genel Kurulda 51 üyenin sorularını 

cevaplamadığınız gibi beni de yanıtsız bırakırsınız, tüzüğün 101/6. maddesine istinaden 

yeniden söz talep edeceğimi arz ederek, size net 9 adet sorumu soracağım. Bu arada, 

sorularımın bir iki tanesini çizdim, tekrar olmasın diye, belki adet değişmiş olabilir.  

“Bir TL de olsa, net kâr edeceğiz.” dediniz. 31 Mayıs’a kadar bunu yapamazsak, SPK 

mevzuatının olası yaptırımları malumumuz. Maliyetimiz ortada, 350 milyon gelirimiz ortada, 

bu durumda maliyetleri karşılamak için 650 milyon gelirimiz olmalı. Rakamlarla söyler misiniz 

efendim, 31 Mayıs 2018’e kadar nasıl zarar etmeyeceğiz?  

İkinci sorum. Denetim raporunun 35. sayfasında, disiplin suçu işledikleri için 16.7 milyon lira 

para cezası kesilen ve sözleşmesi sona ermiş futbolculara Dursun Özbek olarak kefil 

olmuşsunuz. Bu tutar, şirketin alacakları içinde görünmekte. Tutar ne zaman tahsil edilecek? 

Siz mi ödeyeceksiniz?  

Üç, “Riva’dan gelen paralarla banka kredilerini kapatacağız.” demiştiniz. Şubat 2017 

rakamlarında krediler 360 milyon, Mayıs’ta yine 488 milyona çıkmış. Güncel banka borcu ne 

kadardır? Riva’dan bundan sonra gelecek para 550 milyon civarında olduğuna göre -o da 4 yıl 

içinde gelecek olan-, banka kredilerini nasıl eritmeyi düşünüyorsunuz? Son 10 yıldır, ticaret 

hayatında % 20 ile kullanılmış banka kredisi, % 30 ile kullanılmış faktoring kredisi duydunuz 

mu? Bu oranlar normal midir?  

Son 4 soruma geçiyorum. İki futbolcunun Galatasaray aleyhine açtığı davalar sonuçlanmış, 

şirket bu iki futbolcuya ödenecek bedel için 12.6 milyon lira karşılık ayırmıştır. Bunlar 
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futbolcuların sözleşmeleri tek taraflı feshedildiği için oluşan tutarlardır. Bunları Sayın Başkan 

ödeyecek midir?  

Son 3 yılın mali ve finans yönetimi Sayın Başkandadır. UEFA da son 3 yıla bakıyor. Yine zarar 

edildiğine göre, UEFA ile olan anlaşma nasıl gerçeklenecek? Bir çeşit protokol yeniden 

imzalayacak mıyız, ceza alacak mıyız? Bu ceza sadece kupalardan men edilmek gibi anlaşılıyor, 

yansıtılıyor, fakat futbolcu ve bonservis kısıtlaması gibi maddeler de söz konusu olabilir. Bu 

konuda da bir cevap arz ediyorum.  

Yine dün, televizyonda, “Avrupa Kupası’nda mücadele etmeyeceğimizi bildiğimiz için, bütçeyi 

ve transferi ona göre yaptık.” dediniz. Ben mi yanlış anladım efendim, yoksa kastınız sahiden 

bu muydu?  

TV’de son olarak “20 gün sonra olağan Divan Kurulu var.” dediniz. 5 Eylül’de Divan Kurulu 

toplantısı var mıdır? Olağanüstü toplantı isteyenler gerekçelerini, dilekçelerini yazmışlardı. 

Fakat siz “Zımnen başka bir mesaj vermek istiyorlar.” dediniz. Aldığınız mesaj nedir Sayın 

Başkan?  

Sözlerime son verirken, Sayın Başkanım, sizden bir istirhamım daha var. Lütfen her ortamda, 

“Riva’dan gelen paralar ile sadece borç ödüyoruz, başka yere gitmez.” söylemine son veriniz. 

Aklımızı hafife almayınız. Yeni banka kredileri kullanınca hiçbir inandırıcılığımız kalmıyor.  

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Ketenci’ye teşekkür ederiz. Sayın Başkan, buyurun. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hakikaten olağanüstü bir Divan yaptık. Allah aşkınıza, şu güne yakışacak bir toplantı oldu mu? 

Özellikle konuşmamın başında sizden rica ettim, dedim ki, ya arkadaşlar, bir birlik olalım. Ger 

Allah ger! Başkan 10 sene evvel bunu söyledi, ger, şunu söyledi, ger... Ya lütfen, bu olağanüstü 

bir toplantı, bu toplantıda daha itidalli, daha birleştirici olalım. Bunlar Divan toplantıları, her 

ay yapıyoruz. 15 gün sonra yine var ya. Şimdi dışarıda, bakın arkadaş, gere gere, gere gere 

şimdi bizi bekliyor, dışarıdaki gelsin, hesaplaşalım filan. Hiç bunlara dikkat etmesini bilmiyor 

musunuz ya? İşin nezaketine bağlı olarak, zaman zaman bazı şeylerde biraz daha az 

konuşmanın kulübün menfaatine olacağını düşünemiyor musunuz? Hepimiz büyük iş 

adamlarıyız. Değerli, okumuş, yetişmiş kişileriz. Bu kadar aklımız tutuldu mu ya, Allah aşkına? 

Galatasaray Başkanını, Galatasaray Yönetim Kurulunu ne kadar döverseniz, Galatasaray ne 

kadar fayda kazanır ya? 20 konuşmacı çıktı, 5 tanesi aynı şeyi söylüyor. Bir yumruk da ötekisi 

atsın. Ötekisi gelsin, ötekisi atsın. 1 lira kazandırdın, 5 lira kazandırdın.  

Bugünkü olaylardan dolayı ben sizden Başkan olarak özür diliyorum. Galatasaray’ın Divan 

Kurulunun böyle olmaması lazım. Galatasaray Divan Kurulunda konuşanların bu kadar ortamı 

germemesi lazım. Başkan olarak yönetimde olduğum süre içinde, her gün, her Divana geldim. 

Her Divana geldim. Geriye dönün bir bakın, daha önceki başkanlar içinde bu kadar müdavim 

olan birisi var mıydı? Ben her zaman buradayım. Bana her zaman vurabilirsiniz, her zaman 

tenkit edebilirsiniz, her zaman küfür edebilirsiniz, ama ben her zaman buradayım. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah, öyle bir şey olmaz.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Bu konuşmamın başında, bu olağanüstü toplantının gergin olabileceğini söylememe rağmen, 

toplantıyı germek için arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Kulübün tarihine kara leke olarak 

geçecek bir toplantı oldu. Ben bu toplantıyı bu hâle getiren bütün Divan Kurulu üyesi 

arkadaşlarımı kınıyorum ve hazirundan Galatasaray Başkanı olarak özür diliyorum. Lütfen 

özrümü kabul edin efendim. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

İfade özgürlüğü, hakikaten kutsal bir hak, ama bu bize, hepimize sorumluluk getiriyor. 

Galatasaray Spor Kulübü’nün kıdemli üyeleri olarak bu sorumluluğun bilincinde değilsek, bu 

işe devam etmeyelim. Bugünkü toplantıyı kapatıyorum efendim. 
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