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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 17 Eylül 2015 Perşembe günü saat 13.30’da Galatasaray Adası’nda yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Üyeler,  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Eylül 2015 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, 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 

4272 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mehmet Yılmaz Demirağ, 4300 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Kısmet Erkiner, 5934 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Hüseyin Yaşat Manav, 

7609 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Esat Erdem, 5102 sicil numaralı kulüp üyemiz Gülgün 

Hamarat, 8199 sicil numaralı kulüp üyemiz Abdullah Hilmi Özmelek ve aramızdan ayrılmış 

tüm Galatasaraylılar için saygı duruşuna davet ediyorum efendim. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Teşekkür ediyorum, buyurunuz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Hazirun, 

Bugün 4 maddemiz var gündemde.  

Gündem   

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3.  Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2015 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloların 

Yönetim Kurulunca sunulması ve görüşülmesi, 

4. Güncel konular, dilekler ve kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Üyeler,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir.  

Değerli Üyeler,  

Lütfen cep telefonlarınızı ya sessiz konuma alınız veyahut da kapatınız. Gündeme geçmeden 

önce, size arz etmek istediğim 3 konu var efendim.  

Hepimizin bildiği gibi, ülkemiz çok zor bir dönemden geçmektedir. Normal toplantı günümüz 

olan 9 Eylülden 2 gün önce, büyük bir terör saldırısı ülkemizi sarstı. Otuzdan fazla asker ve 
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polisimizin şehit olduğu haberi hepimizi çok derinden etkiledi. Şehitlerimize Tanrı’dan 

rahmet diliyorum. Bu nedenle, Cumhuriyet değerlerine aşırı bağlılığı ile bilinen Galatasaray 

camiasının bu önemli olaya duyarsız kalması imkânsız olacağı için, Divan yönetimi olarak, 

toplantımızı bugüne erteledik. Bu konuyu anlayışla karşılamanızı bilvesile rica ediyorum.  

İkinci konumuz, tüzük tadil çalışmalarıyla ilgilidir. Bilindiği gibi, kulübümüzün 9 değerli üyesi 

uzun ve zahmetli çalışmalar sonucunda hazırladıkları tüzük taslağını 19 Mart 2015 tarihinde 

Divan yönetimine teslim etmişlerdi. Araya giren Divan ve kulüp seçimleri sebebiyle konu 

Temmuz 2015 Divan toplantısında ele alınmış ve tüm üyelerimize elektronik posta ile tüzük 

taslağı gönderilmişti. Yazılı kopya talep edenlere de Divan Sekreteri Erol Bey ulaştırdı. Bu 

taslaklarla ilgili, 30 Eylül 2015 tarihine kadar inceleme, gerekli itiraz ve düzeltme taleplerini 

komisyona yazılı olarak bildirme süresi tespit etmiştik. Bu konuyu önemle hatırlatmak 

istiyorum. 1 ila 15 Ekim tarihleri arasında Tüzük Tadil Komisyonu’na ulaşan yazılı itiraz, 

değişiklik talebi, iyileştirme önerisi ve benzeri müracaatlar, ilgilileri şahsen davet edilerek 

Tüzük Komisyonu’nda görüşülecek ve neticeye bağlanacaktır. Bu talepler gerekiyorsa tüzük 

taslağına dahil edilecek, nihai tüzük taslağı belirlenecektir. Daha sonra da Divan Kurulunda 

yapılacak bir olağanüstü Divan toplantısı sonucunda, tüzük taslağı Yönetim Kuruluna ve 

Genel Kurula sunulacak şekle gelecektir. Görüldüğü gibi, uzun ve zahmetli bir çalışma, ancak 

kulübümüz için önemli bir konu. Tüm değerli Divan üyelerinin ilgi ve katkılarını talep 

ediyorum.  

Unutulmasın, tüzük tadil görevi, kulübün yegâne bağımsız, tarafsız ve özerk kurulu olarak, 

Divan Kuruluna verilmiştir. (Tüzük, madde 99/4) Bu nedenle, tüm üyelerin katkısı bizim için 

değerlidir.  

Son konu, Divan Kuruluna tahsis edilen kombine kartlarla ilgilidir. Bu yıl, 279 Divan üyesi 

kombine kart, 140 Divan üyesi de otopark kartı almıştır. Daha önce 3 ayrı oturma bloğuna 

dağılmış olan yerler, bu yıl 114. blokta toplanmış ve şartları mümkün olduğu kadar 

iyileştirilmiştir. Bu konudaki gayretleri için Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alper Narman’a da 

teşekkürlerimizi sunarım. Ayrıca, yurt dışında oynanacak deplasman maçlarında, kulübümüze 

tahsis edilen bilet sayısı üzerinden % 5 Divan Kurulu üyelerimize, başvuru sırasına göre 

verilecektir. Üyelerimizin, pasaport ibraz ederek ve eş ve çocuklarına da bilet alma imkânı 

olacaktır. “Fazla talep olması hâlinde, imkânlar doğrultusunda ilave yapılmaya gayret 

edilecektir.” diye ifade eden bir notu biraz önce Alper Narman arkadaşım verdi. Hepinizin 

bilgisine sunuyorum efendim.  

Efendim, şimdi gündeme geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Toplantı tutanakları 36 sayfa olarak düzenlendi. 

Elektronik posta ile de gönderildi. Basılı olarak da girişte var. Tutanakları bu şekliyle oylarınıza 

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

İkinci madde, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği  

Sayın Divan Kurulu Başkanlığına,  
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Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıkları, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla ve aynı 

tarihte sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait özet, konsolide finansal bilgiler ve sınırlı 

denetim raporu ekte takdim edilmiştir.  

Saygılarımızla,  

Fatih İşbecer  

Genel Sekreter 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Süresi içinde, usulüne uygun şekilde hazırlanmış olan raporlar Divan Başkanlığına gelmiştir. 

Biz de bunları elektronik posta ile yayınladık. İlgilenen arkadaşlarımız usulüne uygun şekilde 

incelemişlerdir. 

Efendim, üçüncü maddemize geçiyorum, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve 

bağlı ortaklıklarına ait, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden 

geçmiş konsolide mali tabloların Yönetim Kurulunca sunulması ve görüşülmesi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yılda iki defa, bağımsız denetimden geçmiş raporlar bize sunulur. Birisi Eylül ayı 

toplantımızda, birisi Mart ayı toplantımızda. Eylül ayında 30 Haziran neticeleri -ilk 6 ay-, Mart 

ayı toplantısında da 31 Aralık neticeleri sunulur. Bu itibarla, önemli toplantılardır. Bu sunumu 

yapmadan önce, genel mali tabloyu size nakletmek üzere Sayın Başkan söz talep etti. Sayın 

Başkan, buyurun, söz sizin efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

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

Basın Mensupları,  

Hepinize şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygılarımı sunuyorum efendim. Bildiğiniz gibi, 

yaz nedeniyle bir süre Divan toplantılarına ara verildi. Bugün yeni sezondaki ilk toplantımızı 

yapıyoruz. Dolayısıyla, bu ara verdiğimiz dönemle ilgili olarak, uzun bir ara gibi geldi bana. 

Yönetime seçilişimizin de yaklaşık üçüncü ayı içindeyiz. Bu aradaki gelişmeler hakkında Sayın 

Divanı bilgilendirmek ihtiyacı hissettim. Onun için de, Divan Başkanımdan bir söz istedim. 

Geçtiğimiz 3 ay, şampiyonlukların, kupaların ardından çok dinamik bir 3 ay oldu. Bu arada ne 

yaptığımız, neyi hedeflediğimiz ve bugünkü geldiğimiz durum hakkında sizi bilgilendirmek 

istedim.  

Bildiğiniz gibi, Galatasaray Spor Kulübü’nün mevcut gündem içinde tartışılan bir sürü konusu 

var. Bunların başında, Galatasaray’ın bağlı bulunduğumuz UEFA ile ilgili problemleri 

gelmektedir. Bu konuyu özellikle basında muhtelif yerlerde defaatle açıklamama rağmen, bu 

konu hâlâ anlaşılmamış gibi gözükmektedir. Sayın Divanı, Galatasaray’ı sevenleri, 

Galatasaraylıları tekrar bu konuda bilgilendirmek ihtiyacı hissettim.  

Şimdi efendim, UEFA konusu nedir? Bildiğiniz gibi, 2014 Mayısından itibaren, Galatasaray,  

UEFA ile yaptığı bir protokol çerçevesinde izlemeye alınmıştır. UEFA’ya bağlı bütün takımlar 

inceleniyor ya da izlemeye alınıyor mu? Hayır. Kritik durumda olan, UEFA’nın mevcut 

kriterlerinde... Bu kriterler bir tane değildir. Mali, idari, altyapı gibi muhtelif kriterlerden 
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oluşmaktadır. UEFA tarafından, faaliyetlerin sürdürülebilir olması, kulüplerin başarı çizgisinin 

yukarıya çekilmesi, daha uzun vadede kulüplerin başarı göstergelerinin yükselmesi için 

alınmış kriterlerdir.  

2014’te ne olmuş? Galatasaray, Türkiye’nin UEFA nezdindeki turnuvalara en çok katılan 

takımı olması hasebiyle, UEFA da Galatasaray’ı bu durumu nedeniyle izleme ihtiyacını 

hissetmiş. Özellikle mali kriterlere burada büyük önem atfetmektedir. Mali kriterler deyince 

ne anlıyoruz? Mali kriter kısaca şu. UEFA 2014’te bize demiş ki, “Kardeşim, bugünden 

itibaren geriye dönük bakarım ben. Sen futbolu şirketleştirdiğin için, geriye dönük 3 dönem 

zarfında, bugün itibarıyla, 30 milyon eurodan fazla zarar edemezsin. Yani kümülatif olarak 

bakıyor. Peki bunu niye bize söylemiş? Durup dururken, yani ortada hiçbir şey yoktu da UEFA 

geldi, Galatasaray’a niye böyle bir şey söyledi? Olay şu. Galatasaray Sportif A.Ş., 2012-13 

sezonu itibarıyla 38 milyon zarar etmiş. Açıklamış bunu. Bu yetmemiş, 2013-14 sezonunda da 

yaklaşık 39 milyon euro tekrar zarar etmiş. Bu da yetmemiş, 2014-15 sezonunda da 30 

milyon euro zarar etmiş. Yani baktığımız zaman, topladığımız zaman, kriterlere göre, 3 sene 

geriye gittiğine göre, kümülatif olarak yaklaşık 107 milyon euro zarar etmiş Sportif A.Ş.. 

Bunun üzerine, UEFA 2014 Mayısında gelip, hop, dur kardeşim, sen ne yapıyorsun demiş. 

Bizim kriterlerimiz açıkken, son 3 sene itibarıyla 30 milyon euronun üzerinde zarar etmemen 

gerekirken, sen 100’ün de üstüne çıkmışsın. Dolayısıyla, ayağını denk al. Ben seni, 2014-15 

sezonu itibarıyla, 2014 Mayısından itibaren izlemeye alıyorum.  

İzlemeye alıyorum ne demek? İzlemeye alıyorum şu demek. Ben bundan sonra yaptığın her 

hareketi -mali konular için söylüyorum- takip edeceğim. Sana 2 sene süre veriyorum. 2 sene 

zarfında, bu mali hareketlerde iyileşme göstermek zorundasın. Bunları düzeltmek 

zorundasın. Eğer benim kriterlerime uyamıyorsan, yaptırımlarım var. Aman ha, dikkat et 

demiştir. Peki, izleme nereye kadar? İzleme 2014 Mayısında başladı, 2016 sezonunun 

bitimine kadar. Yani bu geçtiğimiz sezon dahil, birinci yılımızı doldurduk. Önümüzdeki sezon 

da bizi izleyecekler. Galatasaray’ın mali yapısı itibarıyla nereye gittiğine bakacaklar. İzlemeye 

bağlı olarak, 2014 Mayısından itibaren 6 ayda bir UEFA’ya raporluyoruz, anlatıyoruz. İşte biz 

şunu yaptık, bunu yaptık, işte şu tasarrufu yaptık. Bu açıklamalarda bulunuyoruz. 

Galatasaray’ı daha iyi bir mali yapıya, daha iyi bir yönetime ulaştırmak için çalıştığımıza onları 

ikna etmeye çalışıyoruz. Nitekim, son raporu geçen ay gönderdik. Bunun üzerine, 

kendilerinden bir görüşme talep ettik. Tabii raporun muhtevasını açıklamak durumundayız. 

Zannediyorum Ekimin beşinde, Galatasaray Spor Kulübü’nü temsilen bir heyet UEFA’ya gidip, 

yaptığımız, yapabildiğimiz tasarrufların, mali hareketlerin açıklamasında bulunacağız. Süreç 

orada bitmiyor tabii. Bilahare, ondan sonra tekrar bir board olacak. Orada yine yüzbeyüz, 

UEFA kriterlerine uyum politikamızı, neler yaptığımızı tekrar anlatmak zorunda olacağız.  

Benim ve yönetimimin tek arzusu, Türkiye’nin iftihar ettiği bir marka olan Galatasaray Spor 

Kulübü’nün, UEFA gibi nezih bir organizasyonun bir şekilde dışında kalmamasına çalışmaktır. 

Ben bunu bir görev addediyorum ve bunun başarılı sonuçlanması için elimden geleni 

yapacağım. Benin ve yönetimimin bu konuda çok sıkı çalışmalarımız var.  

Peki, UEFA kriterleri ne zaman ortaya çıkmış? 2009 senesinde. 2009 senesinde bu kriterler 

ortaya çıktıktan sonra, Galatasaray’ı yönetenler UEFA kriterlerinin hiç farkında olmamışlar. 
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Yahut da bunu ciddiye mi almamışlar? Bu, bugün için önemini kaybetmiştir. Neden 

kaybetmiştir? Çünkü Galatasaray’daki yönetimlerin sürekliliği çerçevesinde, bu bizim 

önümüze, çözülmesi gereken, halledilmesi gereken bir konu olarak gelmiştir. Bunun en 

büyük amili nedir? Niye böyle olmuştur? Durup dururken bir kulüp niye bu kadar büyük 

zararlara sebebiyet verir, yahut da ne amaçla bu yapılır? Orasını ben sizin yorumunuza 

bırakıyorum.  

Fakat açıklamak zorunda kaldığım bir husus var. Galatasaray Spor Kulübü’nü UEFA 

nezdindeki bu pozisyona getiren en büyük AMİLLERDEN bir tanesi, yapılan transferler. 2011-

12 sezonunda yapılan transferlerde, kulübün aldığı ve sattığı oyuncuların balansını yaptığınız 

zaman, -bonservis bedeli itibarıyla- yaklaşık 9 milyon euro zarar etmiş. Yani transfer 

yapıyorsunuz, bonservis ödüyorsunuz. Bir kısım oyuncularınızı satıyorsunuz. Bu dönem, 

Arda’nın Atletico Madrid’e satılış dönemini kapsamaktadır. 9 milyon euro gibi bir zarar 

yapılmış. Müteakip sezon, 2012-13’de yapılan transfer aktiviteleri çerçevesinde, kulüp 43 

milyon dolar zarar etmiş. Bazı oyuncuları transfer etmiş. Almış, satamamış. Pahalı almış, ucuz 

almış, ama transfer balansında 43 milyon dolar zarar var. Müteakip sezon, 2013-2014’te bu 

zarar 61 milyon dolar olmuş. Yani öyle bir transferler yapmışız ki, ödediğimiz bonservis 

bedeli, sattığımız oyuncuları mahsup ettiğimiz zaman 61 milyon dolar. 2014-15’e gelince, 

2014-15 sezonu yönetimlerin değiştiği bir sezon. Ama yeni yönetim geldiği zaman, eski 

yönetim zaten transfer faaliyetlerini sürdürmüştü. Buradaki zarar 10 milyon dolar.  

Yani yaklaşık bir hesap yaptığınız zaman, son 3-4 sezon içinde 130 milyon dolarlık bir transfer 

zararı söz konusu. 60’a yakın futbolcu transfer edilmiş. Birçoğunun ismini dahi 

duymadığınızdan çok eminim. Tabii bunun üzerine menajerlere ödenmesi gereken paraları, 

maç başına ödenenleri, maaşları da eklediğiniz zaman, ortaya çok hacimli bir rakam 

çıkmaktadır.  

Bu dönemde, bizim yönetime geldiğimiz dönemde, büyük bir futbolcu stoğu ile karşı 

karşıyaydık. Mümkün olduğu kadar, bunu futbolcu ideal kadrosu seviyesine çekmeye çalıştık. 

Bu dönemdeki faaliyetimizden dolayı da artı 18 milyon dolar verdik. Yani hiç 

kullanmadığımız, hiç oynatmadığımız bazı futbolcuları satmak suretiyle, bu transfer balansını 

artı 18 milyon dolara getirdik. Galatasaray’ın bu sarmaldan çıkması lazım. Evet, transfer 

yapılmaz mı? Transfer tabii yapılır. Ama bir kıyıdan da, Galatasaray Sportif’in balansını, hazır 

durumunu, mali yapısını da dikkate almak lazım. Eğer siz almazsanız, UEFA bunu dikkate 

alacaktır.  

Bugün bu söylediğim rakamlar çerçevesinde, biz UEFA’yı şuna ikna etmeye çalışıyoruz. 

Tamam kardeşim, geçmişte bunlar yapılmış. Yani tarihi geriye çevirmek mümkün değil. Ama 

biz yönetim olarak 3 seneliğine seçildik. Biz bu dönem zarfında, bu balansı, bu eksi rakamları 

pozitife çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Yazdığımız raporda bunları izah ettik. 

Nitekim hep yaklaşık 90-100 milyon çerçevesinde gerçekleşen zararı, bu dönemde 80’ler 

seviyesine çekmeye çalıştık. Yani UEFA’yı bu konuda, düzelen bir matematiğe ikna etmeye 

çalışacağız.  

Bütün bunları yaparken, biliyorsunuz, 23 Mayısta seçim oldu. Önce şunu vurgulamak 

istiyorum. Bu UEFA kriterleri ve bu mali tablo karşısında, bugünkü yönetim hem transfer 
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yaparken son derece dikkatli, hem de sportif başarıdan geriye düşmemek için, sportif 

başarıda mümkün olan üst seviyeyi yakalamak için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. 

Ama maalesef, geriye dönük olan bu tabloyu, bu yönetimin bir anda düzeltmesi çok zor. 

Onun için, biz UEFA’ya giderken, bu düzeltmeyi ancak önümüzdeki 3 yıllık periyotta  

yapabileceğimizi, bunun için de ilave olarak izleme süresini artırmalarını isteyeceğiz. Yani 

diyeceğiz ki, kardeşim, sen beni 2 sene daha izle, bu 2 sene zarfında göreceksin ki, ben bu 

mali tabloyu senin istediğin kıvama getireceğim diyeceğiz kendilerine.  

Biz bu dönemde ne yapmışız? 23 Mayısta seçilip geldik. 23 Mayıstan bugüne kadar, 

Galatasaray’da yaklaşık 420 milyon TL’lik bir alışveriş olmuş, bir aksuata olmuş. Bu 427 

milyon TL’nin aşağı yukarı 220 milyonu kredi olarak kulübün kasasına girmiş, 200 milyon lirası 

da kaynak yaratılmak suretiyle, yönetimin yarattığı kaynaklardan elde edilmiş gelirlerdir. Bu 

parayla ne yapmışız? Bu parayla, 2013-14 sezonundan gelen basketbol borçları var, bunları 

kapamaya çalışmışız. Geçmiş dönemden gelen futbolcu borçları var, onları ödemeye 

çalışmışız. Geçmiş dönemden gelen menajer ödemeleri var, bunları bir yapılandırma ile 

kısmen ödeme ile hizaya sokmaya çalışmışız. Kulübün genel harcamalarını, bütün sportif 

dallardaki aktivitelerini en üst seviyede devam ettirmesi için gereken harcamaların 

yapılmasını sağlamışız. Tabii bu arada yapılandırılan vergiler var. Bunların hepsi yaklaşık 427 

milyon TL tutuyor.  

Şimdi bütün bunları size biraz kısa boyutu itibarıyla, mali aktiviteler olarak yansıtmaya 

çalıştım. Bu aynı hızla devam edecek. Zannediyorum son 10 yıla baktığımız zaman, kulüp ilk 

defa, özellikle futbol takımının, futbolcu ödemelerinde  à jour vaziyete gelmiştir. Yani şu anda 

futbol takımı ile ilgili -sporculara yahut da onunla ilgili teknik kadroya- hiç kimseye vadesi 

geçmiş 5 kuruş borcumuz yoktur. Aynı zamanda, diğer amatör şubelerin de ödemeleri bu 

kapsamda günlük hâle gelmiştir. Sadece basketbolda geçmişten gelen, 2013-14 sezonundan 

sarkan 28 milyon TL gibi bir borç vardı. Bunun yaklaşık 13 milyon TL’sini ödedik. Diğerlerini 

de bu kısa vadede kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz.  

Şimdi mali yapı ile ilgili bu kısa bilgilendirmeden sonra, biz bu 3 ay zarfında başka ne yaptık? 

Biliyorsunuz, seçim yarışında Genel Kurula bazı sözler verdik, bazı vaatlerde bulunduk. Dedik 

ki, gelirsek şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunlar hakkında sizi kısaca bilgilendirmek 

istiyorum.  

En önemli asetlerimizden bir tanesi stadımız. Ali Sami Yen Türk Telekom Arena, 

Galatasaray’ın en önemli asetlerinden bir tanesi. İlk çalışmalarımızdan birisi de buydu, çünkü 

Türk Telekom Arena şu anda Galatasaray’ın uhdesinde bir stat değil. Evet, stat yapılmış, şu 

anda içinde oynuyoruz, barınıyoruz, fakat üst kullanım hakkı Galatasaray’a henüz 

verilmemiştir. Bunun endişesi ile, seçilir seçilmez ilk ziyaretimi Sayın Bakana, Gençlik ve Spor 

Bakanına yaptım. Kendisine, bu durumun camiayı, taraftarı, yönetimi rahatsız ettiğini 

söyledim. Galatasaray’ın hakkının korunması gerektiği noktasında, ne yapmamız gerektiği 

konusunda kendisi ile görüştüm. Önüme şöyle bir tablo çıkardılar, Ankara’da, bakanlıkta. 

Dediler ki, ya kardeşim, haklısın da, bak biz 4 seneden beri, 5 seneden beri size çan çalıyoruz. 

17 tane dava var. Stadın üzerinin kapanma problemi var. Biz sadece bu talepleri, 

mahkemeleri, bu davaları açıyoruz. Bugüne kadar kimse bize gelip, ya bir dakika, bu davayı 
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açıyorsun ama kardeşim, bu davayı açmadan bunu çözebilir miyiz şeklinde yaklaşmadı. 

Dedim, biz geldik şimdi, tamam. Yani biz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile davalı 

olmaktansa, nedir bunun esası, bunları çözelim. Tabii açılan 17 davanın büyük bir kısmı bizim 

lehimize sonuçlanmış, ama onlarla yaptığımız protokoller çerçevesinde kendilerine bazı 

gelirlerden ödememiz gereken payların hiçbirisini ödememişiz. Buna bağlı olarak da, bu 

Demokles’in kılıcı gibi tepemizde duruyor. Biz üst kullanım hakkını ver bana dediğimiz zaman, 

karşımıza hem bu mali tablo, protokole bağlı gereken ödemeler çıktığı gibi, ayrıca yine 

taahhütte bulunduğumuz, stadın üzerinin kapanması olayı da önümüze çıkıyor. Bunlar 

olmadan kesinlikle bu üst kullanım hakkının verilemeyeceğini, bunun bir yasal boşluk olduğu 

konusunda tartışmalar yaptık.  

Peki, ne yaptık? Yani bu durum zaten bizce malumdu. Kendilerine bir proje götürdüm ben. 

Dedim ki, Sayın Bakanım, bizim bu borcu, stadın kapanması meselesini yapılandırmamız 

gerekiyor. Stadın üstünü nasıl kapatacağımı kendisine anlattım. Çünkü daha önce bu konuda 

çalışmalar yapılmış, ihale aşamasına kadar gelinmiş, fakat orada durmuş. Dedim ki, “Eğer 

bana müsaade ederseniz, stadın hemen yanındaki boşlukta, -çünkü arsa Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü’nün malı olduğu için onlardan izin almak suretiyle- yaklaşık 15 bin kişilik bir 

kapalı arena yapmak istiyorum.” dedim. Bunun projesi de, ön çalışması da, avan projesi de 

yapılmış, fakat o seviyede kalmış. “Peki,” dedi, “senin bu kadar borcun var, bu kadar şeyin 

var, bunu nasıl yapacaksın? Yani hem bize borçlusun, hem işte mali durum ortada.” Dedim ki, 

“Sayın Bakanım, bu çok kolay. Yeter ki siz bana bu izni verin. Ben konuştuğum finansman 

kuruluşlarından şu sözü aldım. Malum, bu tip yerlerin, arenaların isim hakları çok önemli bir 

aset. Buraya eğer bu izni verirseniz, bugünden itibaren iki işi bir arada yapacağım. Burayı 

yapacak kişi, bu isim hakkına binaen borçlanmamı sağlayacak. Hem stadın üzerini kapatacak, 

hem de bu arenayı yapıp bana verecek.”  

Peki, bunu yapmakla neyi hedefliyorum? Projede bir de ufak tadilat yaptık. Basketbol için 15 

bin kişilik, çok güzel bir kapalı salon. Bir defa, Abdi İpekçi’den kurtuluyoruz, çünkü oraya 

yaklaşık 1 milyon TL’nin üzerinde bir kira ödüyoruz. Kendi yerimize geleceğiz. Aşağı doğru da 

antrenman sahaları, spor okullarına hizmet edecek salonlar ve yeteri kadar da Galatasaray’a 

irat getirebilecek alanlar çıkıyor. Bu manada Galatasaray’ın kullanacağı yaklaşık 24 bin 

metrekare alan var.  

Sayın Bakan, bunu son derece olumlu karşıladı. Şu anda projemiz de bitti. İnşallah bayram 

ertesi tekrar bakanlığa gidip bu konuyla ilgili olur alacağız. Yani burada yapacağımız bu salon 

vasıtasıyla hem stadın üzerini cebimizden para çıkmadan kapatacağız, hem de muhteşem, 

modern bir kapalı salona sahip olacağız. Bu bize artı bir değer daha getirecek. Maç saatlerini 

ayarlamak suretiyle, seyircilerin arenadaki basket maçından sonra futbol maçına kolayca 

intikalini sağlayacaktır.  

Bu projenin çok sıkı takipçisiyim ve çok önemli buluyorum, çünkü dağılmışlık var. Basket 

takımı bir tarafta, voleybol takımı bir tarafta, futbol takımı bir tarafta. Bu mesafeler idari 

harcamaları da son derece yüklü hâle getirmektedir.  

Voleybolla ilgili, biliyorsunuz, Taç spor, oradaki işletme şirketinin % 51 hissesini aldık. Orada 

bir kapalı salon vardı. Bunu voleybol antrenmanlarını yapacağımız, voleybol maçlarını 
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oynayacağımız bir salon şekline dönüştürüyoruz. Bugün startı verdik. Zeminde küçük bir 

değişiklik yapmak suretiyle bunu sağlayabiliyoruz. Kamp tesisleri var orada. Bugün dünya 

kadar para ödüyoruz, maç günü öncesi yapılan kamplar için. Orayı da onun için kullanacağız.  

Başka ne yaptık? Riva’ya gittik. Biliyorsunuz, Riva’da 1 milyon metrekarenin üzerinde, 1 

milyon 200 bin metrekare üzerinde çok kıymetli bir arsamız var. Bundan 6-7 sene evvel, 

orayla ilgili bir proje çalışması yapılmış, 850 tane villa projesi yapılmış. O gün itibarıyla, o 

proje çok uygun görülmüş ve ruhsat alınmak suretiyle kısmi imalata da başlanmış. Son 

zamanlarda Riva’ya gittiniz mi, bilmiyorum. Ama Riva’daki arsanın konumu bugün itibarıyla 

farklılık arz etmektedir. 3. köprüye bağlı olarak yapılan otoyollar tam arsamızın yanından 

geçmektedir ve otoyoldan Riva bölgesine olan çıkış da arsamıza çok yakın bir kavşaktan 

yapılmaktadır. Buna bağlı olarak, Riva bugünkü konumu itibarıyla, önümüzdeki 5 yılda çok 

büyük değişikliklere hedef olacaktır. Bunu da zaten yatırımcıların birçoğu görmektedir. Bu 

itibarla, hem Beykoz Belediyesi, hem de Büyükşehir nezdinde, mevcut lejandı -çünkü mevcut 

lejant sadece konut lejandı olarak alınmış- konut + ticarete çevirmeye çalışıyorum. Çünkü 

bölgede ticari faaliyetlerin öneminin de artacağını düşünerek, bunların da sağlanması üzerine 

böyle bir proje çalışmasına da başladık Riva’da.  

Bu 3 yıllık dönem içinde, Riva’da mutlaka bir hareket olacak. Alındığından bugüne kadar 

yaklaşık 30 yılın üzerinde zaman geçmiş, sadece Riva arsasının ismi ile, onun etrafında 

dolaştırdığımız laflarla kalmışız. Ama Genel Kurulda da vadettiğim gibi, benim dönemimde, 

benim arkadaşlarımla beraber yaptığım yönetimde, burada mutlaka bir hareket almak 

zorundayız, çünkü Galatasaray’ın yeni kaynaklara ihtiyacı vardır.  

Mevcut otel projemiz zaten yürüyor. Belki önünden geçiyorsanız görmüşsünüzdür. 

Subasmanın üzerine çıktık, 2., 3. kata kadar geldik. Zannediyorum Ocak 15 gibi, kaba 

inşaatımız bitecek. Dekorasyon projeleri aşağı yukarı bitti. Galatasaray Kulübü, 200 odalı, 5 

yıldızlı bir otele bundan yaklaşık 12, 13 ay sonra, vadettiğimiz maliyetin de altında sahip 

olacaktır.  

Başka ne yaptık? Hasnun Galip’te çok kıymetli bir arsamız var, 325 metrekare. Bir de binamız 

var üzerinde. Şu anda sadece ofis olarak kullanılan, en üst katında voleybolcuların idman 

yaptığı bir yer var. Yani şu anda atıl demek mümkün. Bununla ilgili bir avan proje çalışması 

yaptırdık. Anıtlar Kurulu’nun bölgesinde kalıyor. Beyoğlu Belediyesine müracaatla, Anıtlar 

Kurulu’ndan burayla ilgili imar durumunu istedik. O da geldi. Yaklaşık 5 katlı, iki bodrumlu bir 

bina yapacağız. Şu anda oradaki talebi inceliyoruz. Bu talep çerçevesinde ne gerekiyorsa, 

kolayca kiraya verebileceğimiz, kolayca Galatasaray’a gelir elde edebileceğimiz bir tarzda, 

fleksibl bir bina yapıp Galatasaray’a irat getiren bir gayrimenkul şekline dönüştüreceğiz.  

Bu arada, şunu da söylemekte fayda görüyorum. Galatasaray Adası ile ilgili çalışmalar 

yapıyoruz. Ne çalışması yapıyoruz? Genel Kurulda vadettiğim gibi, Ada’yla ilgili karar 

yönetimin kararı olmayacaktır. Genel Kurulun kararı olacaktır. Bunun için de Kasım ayı 

itibarıyla olağanüstü bir Genel Kurul hazırlığı içindeyiz. Bu Olağanüstü Genel Kurula muhtelif 

alternatifler getireceğiz. Genel Kurula diyeceğiz ki, Sayın Genel Kurul, bakın, biz şu anda 

hukuki boyutu itibarıyla buradayız. Böyle yaparsak şöyle oluyor, bu alternatif biraz daha 

farklıdır, bunu yaparsak bu oluyor, Ada’yı tahliye edersek şu oluyor. Bütün bu senaryoları 
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hazırlayıp Genel Kurulun önüne koyacağız ve Genel Kurulun kabul ettiği senaryo 

çerçevesinde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu arada da, hukuki boyutu itibarıyla hiçbir 

şeyi ihmal etmiyoruz ve sürekli Galatasaray’ın menfaatlerini koruyacak tarzda hukuki 

çerçevedeki tasarruflarımız devam etmektedir.  

Kalamış’la ilgili bir kelime söylemek istiyorum. Kalamış’ta bir müstecir hususu var. Daha önce 

yapılan konuşmalarımız çerçevesinde, Kasım ayına kadar bu konunun halledileceğini 

söylemiştik. Yani şunu yapacağız. Kasım ayı itibarıyla, Kalamış’taki tesislerimizin işletmesi için 

Galatasaray’ın menfaatlerini artıracak bir ihaleye gitmeyi düşünüyoruz. Bu ihaleyi davetiye 

şeklinde yapacağız. Belli, Genel Kurulun da uygun gördüğü insanları davet etmek suretiyle, 

burada Galatasaray’a daha yüksek seviyede menfaat getirecek bir işletmeyi oraya koymak 

istiyoruz.  

Şimdi 3 aylık kısa dönemde, 3 sene için seçilmiş olmamıza rağmen, seçildiğimizin daha 1. 

haftasından itibaren, bu yönetim istifa etmeli, bu yönetim beceriksiz, bu yönetim onu 

yapamaz, bunu yapamaz... Bunu Genel Kurulun göstermiş olduğu tasarrufa da saygısızlık 

addediyorum. Ha, bunlardan etkileniyor muyuz? Hayır, tövbe. Daha fazla keskinleşiyoruz, 

daha fazla şey yapıyoruz. Bu itibarla, bugün geldiğimiz noktada, Galatasaray Spor Kulübü 

Genel Kurulunun bize emanet ettiği hususlarda her zaman Galatasaray’ın menfaatlerini en 

ön planda tutarak -yönetim arkadaşlarım da öyle- hayatımda hiç olmadığım kadar özveri ile 

Galatasaray’ı mevcut yapılaşmasında, mevcut mali statüsünde en üst seviyeye çıkarmak için 

elimizden geleni yapacağız.  

Tabii Galatasaray’ın bir spor kulübü olması hasebiyle, ana faaliyetleri arasında sportif 

faaliyetler öncelik taşımaktadır. Futbol da bu seviyedeki en önemli asetimiz. Maalesef son 

haftalarda alınan neticeler taraftarımızı, sizleri üzdüğünden çok daha fazla yönetimi de 

üzmektedir. Ama Galatasaray kenetlenmesi, Galatasaray’ın birlik ve beraberliği bunun da 

üstesinden gelecektir. Biz yönetim olarak, son haftalardaki gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde 

izliyoruz. Bu manada, Galatasaray futbol takımının özellikle bugünkü geldiği durumdan yine 

Galatasaraylı futbolcuların, Galatasaraylı teknik kadronun bunun üstesinden gelmesini 

gözlüyoruz. Bunun için de, yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Konuyu çok dikkatle 

izliyoruz. Konunun çok dikkatle üzerindeyiz. Galatasaray’ın başarı odaklı bir takım olması 

hasebiyle, şampiyonlukların her zaman en kuvvetli adaylarından birisi olması hasebiyle, hiçbir 

zaman medyanın yansıttığı gibi duyarsız değiliz. Son derece duyarlıyız ve konuyu çok dikkatli 

olarak izlemekteyiz.  

Dikkat ederseniz, geçtiğimiz dönemde, yani Duygun ağabey döneminde, Galatasaray’ı tenkit 

etmek isteyen medya şöyle yazıyordu: Galatasaray’ın bu kadar milyar, bu kadar milyon dolar 

borcu var, bu kulüp batmış, bu kulüp iflah olmaz, bu kulüp bu borcun altından kalkamaz. Bu 

söylemler bugün ortadan kalkmıştır. Bugün bu söylemler artık yoktur, çünkü Galatasaray mali 

yükümlülüklerini harfiyen yerine getiren, bir mali disiplin içine oturmuş bir takım hâline geldi. 

O zaman başka bir şeyler icat etmek lazım. Şimdi konu Galatasaray’ı yıpratmak ya, ne icat 

edebiliriz? Diyelim ki, Ahmet ile Mehmet kavga etti. Yaz, yönetim boşluğu, Ahmet ile 

Mehmet kavga etti. Bak, hiç bu konuda sesi çıkmıyor, yönetim uyuyor mu? Veya işte bu 

yönetim şunu yapsaydı, şunu getirseydi, bunu götürseydi... Bu yönetim Galatasaray Genel 
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Kurulundan aldığı emanetin, bu kutsal emanetin bilincindedir. Galatasaray etiğine uygun 

olarak, Galatasaray’ın menfaatine uygun olarak kulübü en iyi şekilde yönetmektedir.  

Hiç kimse şunu düşünmesin. Ben ve benim yönetimim bu göreve 3 yıllığına geldik. Hayatımda 

hiçbir zaman, hiçbir işi yarım bırakmadım. Arkadaşlarım da öyle. Kimse şöyle bir zehaba 

kapılmasın; biz bu yönde saldıralım, nasıl olsa onlar pes eder. Hayır. İstedikleri kadar 

saldırsınlar. Saldırılar çok daha fazla kenetlenmemizi, çok daha fazla keskinleşmemizi 

sağlıyor. Bu manada, camiadan ve Genel Kuruldan gördüğüm destek de benim koltuklarımı 

kabartıyor. Şu kadarını söyleyeyim. 3 yıl için, bana ve yönetimime neye mal olursa olsun, 

Galatasaray’a verdiğim sözlerin, Galatasaray’a verdiğim vaatlerin hepsini harfiyen yapacağım. 

Bundan müsterih olun. Hiçbir zaman, söylediğimiz, vadettiğimiz şeylerin dışına çıkmayacağız. 

Herkes de bunu böyle bilsin. Saygılarımı sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Başkana teşekkür ediyoruz, genel çerçeveyi ve 3 aylık geçmiş süreyi değerlendirdiği için. 

Şimdi işin sayısal tarafına geçeceğiz. 87/14’e göre düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 

raporun sunumunu Muhasip Üyemiz Tayfun Demir arkadaşımız yapacak. Sayın Tayfun Demir, 

buyurun efendim, söz sizin. 

Yönetim Kurulu Muhasip üyesi Tayfun Demir 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Sunumuma başlamak istiyorum. Fazla sıkmamaya çalışacağım. Zaten kitapçıklar dağıtılacak 

size, 57 sayfa. Ben 7 sayfa özetlemeye çalışacağım.  

Evet, ilk bakacağımız tablo, gelir tablosu. Size göre sağ tarafta 2014 yılı 30 Haziran, sol tarafta 

da 30 Haziran 2015. Tek tek bakalım şimdi. Satış gelirleri 30 Haziran 2014 itibarıyla 212 

milyon 300 bin lira, Haziran 2015 itibarıyla 227 milyon 600 bin lira. İlk önce şunu ifade 

edeceğim. Biliyorsunuz, biz 23 Mayısta göreve geldik. Konuştuğumuz tarih aralığı 37 gün. 

Yani 37 gün için bu rakamları oluşturabiliriz. Satışların maliyeti noktasında, 2014’de 281 

milyon 800 bin lira görüyorsunuz. 2015 30 Haziranda da 267 milyon 800 bin lira 

görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi, brüt kâr/zarar 69.5’tan 40 milyon 200 bin TL’ye 

düşürülmüştür.  

Devam ediyorum, genel yönetim giderleri. Görüyorsunuz, 30 Haziran 2014 itibarıyla 31 

milyon 800 bin lira, 2015 Haziran sonu itibarıyla da 17.8 milyon. Burada da bir iyileşme söz 

konusu, yaklaşık 14 milyon lira.  

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2014’te 6.7 milyon lira, 2015’te 5.6 milyon lira. Burada 

da 1 milyon 100 bin lira bir düşüş var. Esas faaliyetlerden, diğer gelirler ve giderler 2014 30 

Haziranda 8.4 milyon, 2015 30 Haziranda da 13 milyon 100 bin lira. Toplamda da faaliyet kâr 

ve zararı 2014 30 Haziran itibarıyla 99 milyon 700 bin lira iken, 2015’ te 76 milyon 700 bin lira 

olarak görüyorsunuz.  

Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderlere bakıyoruz. 2014 30 Haziranda 700 bin lira, 2015 

30 Haziranda da 6 milyon 600 bin lira görüyorsunuz. Finansman gideri öncesi faaliyet zararı 

2014 30 Haziranda 100 milyon 400 bin lira, 2015’te de 83 milyon 300 bin lira olarak 
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görülüyor. Finansal gelirler, giderler 2014’te 23.6 milyon, 2015’te de 54.2 milyon. 

Biliyorsunuz, kur farkı ve faiz buradaki rakamları artırıyor.  

Dönem kârı/zararı, 2014’te 124 milyon lira, 2015 30 Haziran itibarıyla 137 milyon 500 bin lira. 

Vergi gelir ve giderleri de 2014’te 1.8 milyon, 2015’te de 800 bin olarak gözüküyor. 30 

Haziran 2014 itibarıyla dönem kârı ve zararı 122.200 bin lira iken, 2015’te de 136 milyon 700 

bin lira olarak gözükmekte.  

Evet, özet bilançoya geçiyorum. Burada birleşik, konsolide özet bilanço. Önce aktifler, 

varlıklar. Dönen varlıklar 30 Haziran 2014 itibarıyla 117 milyon olarak gözükmekte, 30 

Haziran 2015’te de bu rakam 107 milyon 700 bin olarak gözükmekte. Altta da kırılımları var. 

Tek tek okuyayım isterseniz. Nakit ve nakit benzerleri 15.3 milyon 2014’te, 2015’te 11.2 

milyon. Ticari alacaklar 2014’te 61.5, 2015’te 62. Diğer alacaklar 2014’te 1.5, 2015’te 1.6. 

Stoklar  2014’te 27 milyon, 2015’te 18.9 milyon. Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar 2014’te 

700 bin, 2015’te 1 milyon 500 bin. Peşin ödenmiş giderler 2014’te 5 milyon 700 bin, 2015’te 

4 milyon 600 bin. Diğer dönen varlıklar 2014’te 5 milyon 500 bin, 2015’te de 7.9. Toplamı 

biliyorsunuz, 2015’te 107.7, 2014’te de 117.  

Duran varlıklara geçiyorum. Duran varlıklar 2014 yılında 947 milyon 200 bin lira, 2015’te de 

906 milyon 100 bin lira. Diğer alacaklar 2 yılda da yok. Yatırım amaçlı gayrimenkuller 2014’te 

629 milyon 700 bin lira, 2015’te 631 milyon 500 bin lira. Maddi duran varlıklar 2014’te 121 

milyon 300 bin lira, 2015’te 118 milyon 400 bin lira. Maddi olmayan duran varlıklar 2014’te 

194 milyon 600 bin lira, 2015’te 154 milyon 500 bin lira. Peşin ödenmiş giderler 100 bin lira 

2014’te, 2015’te yok. Ertelenmiş vergi varlığı 2014’te 1.5, 2015’te 1.7. Toplam varlıkların 

hacmi 2014’te 1 milyar 64 milyon 200 bin, 2015’te de 1 milyar 13 milyon 700 bin lira.  

Pasiflere geçiyorum. 30 Haziran 2014 itibarıyla kısa vadeli yükümlülükler 634 milyon 200 bin 

lira, 30 Haziran 2015’te 700 milyon 600 bin lira. Finansal borçlar 2014’te 211.2, 2015’te 

267.7. Ticari borçlar 2014’te 143.2, 2015’te 128.7. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 

borçlar 2014’te 94.7, 2015’te 77.8. Diğer borçlar 2014’te 76 milyon, 2015’te 100 milyon 500 

bin lira. Ertelenmiş giderler 2014’te 95 milyon 200 bin, 2015 yılında 107 milyon 700 bin. 

Karşılıklar 2014 yılında 13.8, 2015’te 18.2.  

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 2014’te 100 bin lira, 2015’te yok. Uzun vadeli yükümlülükleri 

anlatıyorum. 30 Haziran 2014 itibarıyla 392 milyon, 30 Haziran 2015’te toplamı 412 milyon. 

Finansal borçlar 2014’te 287.2, 2015’te 314. Ticari borçlar 12.3 2014’te, 9.1 2015’te. 

Ertelenmiş gelirler 2014’te 75.9, 2015’te 72.4. Diğer borçlar 2014’te 12.6, 2015’te 12.4. 

Karşılıklar 2014’te 2.7, 2015’te de 2.7. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 2014’te 1.4, 2015’te 1.3.  

Öz kaynaklar 2014 yılı 38.1, 2015’te eksi 98.9. Alt kırılımını açıklıyorum. Diğer kapsamlı gelir 

ve giderler 493.4 2014’te, 2015’te 493.2. Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler 2014’te 14.1, 

2015’te 14.1. Geçmiş yıllar zararları eksi 289.1 2014’te, eksi 444 2015’te. Dönem kâr ve zararı 

2014 yılında eksi 154.6, 2015’te eksi 121.5. Kontrol gücü olmayan paylar 2014’te eksi 25.8, 

2015’te 40.6. Toplamda da 2014 yılı rakamı 1 milyar 064 milyon 200 bin, 2015 yılı rakamı da 

1 milyon 13 bin 700.  

Geçiyoruz banka kredilerine. Evet, 31.12.2014, takvim yılı sonu itibarıyla -görülüyor burada 

da- kısa vadeli borçlarımız 211.2, bunun da payı % 42. 2015’te bu rakam 267.7, bunun da 



12 
 

payı % 46. Uzun vadeli, 31.12.2014 yılı itibarıyla 287.2, bunun da payı % 58. 2015’te uzun 

vadeli borcumuz 314, bunun da payı % 54. Para birimleri cinsinden de bakarsak, 2014’te 

dolar olarak 29.2, bunun da payı % 14, 2015’te 30.1 dolar olarak, % 14 bunun da payı. 

2014’te euro cinsinden bakarsak % 20, o da 36 olarak gözüküyor. 2014’te yüzde olarak 32, 

rakam olarak da 62.4 gözükmekte. TL olarak rakamlara da bakarsak, 2014 yılında 328.8, o da 

% 66’ya tekabül ediyor. 2015 yılında da 314.8, o da % 54’e tekabül ediyor.  

Altta da bir yazımız var, gördüğünüz gibi. Banka kredilerinin yapılandırılması kapsamında, 

2014 döneminden sonra, önceki dönemlerin aksine, uzun vadeli banka kredilerine 

yönelinmiş ve yabancı para cinsinden kullanılmış krediler TL’ye çevrilerek, yeni kredi 

kullanımlarında yerel para birimi tercih edilerek, oluşabilecek kur farkı riski elimine edilmeye 

çalışılmıştır. Yine altta kırmızı ile yazmışız, 494 milyon 600 bin TL’lik finansal borç bankalara 

temlik edilmiş, gelir sözleşmeleri ile ödeme garantisi altına alınmıştır.  

Bir sonraki sayfamız, konsolide temlik ve teminat. Temliklerimiz 31 Aralık 2014, yıl sonu 

itibarıyla 496.3, 2015 30 Haziran itibarıyla, 494.6. Rehinler 31 Aralık 2014 itibarıyla 117.9, 30 

Haziran 2015 itibarıyla rehnimiz 216.3. İpotekler 31 Aralık 2014 itibarıyla 605.4, 2015 30 

Haziran itibarıyla 680. Kefaletler 31 Aralık itibarıyla 52.7, 30 Haziran itibarıyla 115. Teminat 

mektupları 31 Aralık 2014 itibarıyla 2.5, 30 Haziran itibarıyla 1.9. Nakit blokaj 31 Aralık 

itibarıyla 11.5, 30 Haziran itibarıyla 0.1. Toplam TL olarak söylüyorum: 31 Aralık 2014 

itibarıyla 1 milyar 286 milyon 400 bin, 30 Haziran 2015 itibarıyla 1 milyar 507 milyon 900 bin. 

Dolar cinsinden söylüyorum: 2014 yıl sonu itibarıyla 554 milyon 700 bin dolar, 2015 30 

Haziran itibarıyla 561 milyon 300 bin dolar. Teminatın krediye rasyo oranı 2014’te 2.58, 2015 

yılında da 2.59.  

Bir sonraki sayfamıza geçiyorum, konsolide borç/alacak tablosu. 31.12.2014 takvim yılı sonu 

itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinde borç/alacak farkımız 32.6, 2015 30 Haziran itibarıyla 

24.2. Ticari alacaklar 31.12.2014 itibarıyla 21 milyon 100 bin, 2015 30 Haziran itibarıyla 41 

milyon 700 bin. Gider tahakkukları ve diğerleri 2014 yıl sonu itibarıyla 549 milyon 400 bin, 

2015 30 Haziran itibarıyla 603 milyon 600 bin. Toplamda 2014 yıl sonu 603, 2015 30 Haziran 

669.5.  

Finansal borçlar 2014 yıl sonu itibarıyla 496 milyon 800 bin, 2015 30 Haziran itibarıyla 581.6. 

Ticari borçlar 31.12.2014’te 167.6, 30 Haziran 2015’te 141.9. Gelir tahakkukları ve diğerleri 

2014 yıl sonu itibarıyla 769.7, 2015 30 Haziran itibarıyla 865.4. Toplam borçlar ve 

yükümlülükler 2014 yıl sonu itibarıyla 1 milyar 434 milyon 100 bin, 2015 30 Haziran itibarıyla 

1 milyar 588 milyon 900 bin.  

Net borç/alacak farkı 31.12.2014 itibarıyla 831 milyon 100 bin, 2015 30 Haziran itibarıyla 919 

milyon 400 bin. Burada biz dolar kurunu 2.68 ile aldık 2015’te, 2014’te de 2.3 aldık. Tabii 

bunun da değişkenleri olacak. TL olarak, burada 3 aşağı 5 yukarı, 2014 doğru tabii, 358 

milyon 400 bin, 2015’te şu an itibarıyla, 30 Haziran itibarıyla 342 milyon 200 bin.  

Diğer tabloya geçiyorum, kulüp merkezi ve sportif şubeler gelir karşılaştırmaları, Ocak-

Haziran 2015.  

Kulüp merkezi ve tesisler: Onaylanan bütçe 36.44, gerçekleşen 33.80, fark eksi 2.64.  
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Basketbol şubesi: 15.22 onaylanan bütçe, gerçekleşen 13.08, aradaki fark 2.14 eksi. Erkek 

basketbol: Onaylanan bütçe 10.10, gerçekleşen 8.9, fark, eksi 1.20. Bayan basketbol: 

Onaylanan bütçe 4.85, gerçekleşen 4.06, fark eksi 0.79. Tekerlekli sandalye basketbol: 0.27 

onaylanan bütçe, gerçekleşen 0.11, fark eksi 0.16. 

Voleybol şubesi: Onaylanan bütçe 3.48, gerçekleşen 2.36, fark eksi 1.12. Erkek voleybol: 1.35 

onaylanan bütçe, gerçekleşen 0.83, eksi 0.53 aradaki fark. Bayan voleybol: 2.12 onaylanan 

bütçe, gerçekleşen 1.53, fark eksi 0.6. 

Su sporları şubeleri: Onaylanan bütçe 1.41, gerçekleşen 0.80, aradaki fark eksi 0.61.  

Diğer sportif şubeler: Onaylanan bütçe 0.36, gerçekleşen 0.25, fark 0.11 eksi.  

Spor okulları: Onaylanan bütçe 0.62, gerçekleşen 0.60, fark eksi 0.02. 

Toplamda onaylanan bütçe 57.52, gerçekleşen 50.89, aradaki fark eksi 6.63. 

Son sayfamıza geçiyorum, kulüp merkezi ve sportif şubelerin gider karşılaştırmaları, Ocak-

Haziran 2015 dönemi.  

Kulüp merkez ve tesisler: Onaylanan bütçe 13.93, gerçekleşen 12.28, fark 1.65. 

Basketbol şubesi: Onaylanan bütçe 29.38, gerçekleşen 27.78, fark 1.6. Erkek basketbol:  

Onaylanan bütçe 21.11, gerçekleşen 19.75, fark 1.36. Bayan basketbol: Onaylanan bütçe 

6.72, gerçekleşen 6.32, fark 0.40. Tekerlekli sandalye basketbol: Onaylanan bütçe 1.55, 

gerçekleşen 1.71, fark eksi 0.16.  

Voleybol şubesi: Onaylanan bütçe 7.74, gerçekleşen 7.79, fark eksi 0.05. Erkek voleybol: 

Onaylanan bütçe 3.25, gerçekleşen 3.27, fark eksi 0.02. Bayan voleybol: Onaylanan 4.49, 

gerçekleşen 4.52, fark, eksi 0.03. 

Su sporları şubeleri: Onaylanan 4.75, gerçekleşen 4.90, fark eksi 0.15.  

Diğer sportif şubeler: Onaylanan bütçe 0.77, gerçekleşen 0.73, fark 0.04.  

Spor okulları: 0.12 onaylanan bütçe, 0.11 gerçekleşen, fark 0.01.  

Toplamda giderlerde onaylanan bütçe 56.7, gerçekleşen 53.6, fark 3.09.  

Ben bunu bitirmeden önce, son olarak da biraz müspet şeyler konuşalım. Store, yani 

Mağazacılık’la ilgili biraz rakamlara değinmek istiyorum. Buranın rakamları güzel, o nedenle, 

biraz paylaşmak istiyorum sizlerle. Hemen soru cevap şeklinde, birkaç şey söyleyeceğim 

sizlere.  

Galatasaray Mağazacılık A.Ş. 3 ay içerisinde ne kadar forma sattı diye sorabilirsiniz. Haziran, 

Temmuz ve Ağustosta toplam satışımız -3 ayda, net söylüyorum- 250 bin adedi geçti. Ne 

durumdayız diye bir soru var forma konusunda. Forma siparişleri yaklaşık 10 ay önce, 3 

kupanın henüz konuşulmadığı günlerde ve içinde bulunulan sezon formalarında yoğun stok 

varken oluşturuldu. Dolayısıyla, adet bazında çok konservatif bir sipariş geçildi. Başarılar ve 4 

yıldız sonrasında formaya çok yoğun bir talep var. Biz ne yaptık bu talebe karşılık? Tüm yılı 

kapsayan sevkiyat programını 2 ay öne çektik. Bugüne kadar, tüm sezon için planlanmış olan 

yıllık sevkiyatın % 80’inin tamamlanmasını sağladık. Buna rağmen, talebi karşılamakta 

zorlanıyoruz. Dolayısıyla, ek olarak 125 bin adet forma siparişi geçtik. Bu siparişin de Nike 

tarafından en hızlı şekilde ulaştırılması için çalışıyoruz.  
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Şampiyonluk sonrası ne kadar ürün satıldı diye bir soru geldi. Şampiyonluk sonrası 

Galatasaray markalı toplam ürün satışı, ilk 6 haftada -formalar hariç- adet bazında 400 bini 

geçti.  

Büyüme planlarımızla ilgili bir iki rakam vermek istiyorum. Eylül ve Ekim aylarında 6 tane 

mağaza açılıyor. Bunları da şöyle yazıyorum, söylüyorum. Akbatı - Bahçeşehir tarafında, 

biliyorsunuz- 5 Eylülde bu açıldı. Mall of İstanbul, İzmir Havaalanı, Bodrum Havaalanı, Bursa. 

Flagship mağaza, İstiklal’de bir mağazamız var, biliyorsunuz. Bununla ilgili sorular geliyor. 

Bunu da Ekim ayının sonuna doğru, yani 1 ay içerisinde açmayı planlıyoruz, 11 katlı bir bina. 

İstiklal’deki mağazamız Galatasaray’a yakışacak bir mağaza olacak diye düşünüyorum.  

2014 ile 2015 yılını mağazacılık olarak karşılaştırdığımızda, ilk 7 ay içerisinde, Nike firmasına -

biliyorsunuz, onlara yaptırıyoruz formalarımızı- toplam 16 milyon TL borç ödemesi 

gerçekleştirdik ve geçmiş dönemle ilgili hiçbir borcumuz kalmadı.  

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla toplam 14 milyon zarar açıklamıştık, Galatasaray Mağazacılık 

A.Ş. olarak. İlk 8 ay itibarıyla 10 milyon civarında kâr gerçekleştirdik, Mağazacılık’ta. Son 

durumu nedir? 31 Mayıs 2015 - 2016 mali yılımızın ilk çeyreğinde -Haziran, Temmuz, 

Ağustos- 26 milyon TL ciro, 4.5 milyon TL net kâr elde ettik. Yıl sonu hedefimiz nedir? 

Mağazacılık’ın yıl sonu -Mayıs-Mayıs diye gidiyoruz- 31 Mayıs 2015-31 Mayıs 2016 hedef 

ciromuz 120 milyon TL. 25 milyon TL kâr hedefliyoruz. Son olarak basayım.  

Ben sunumumu bitirdim. Hepinize teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de değerli Muhasip Üye arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Verdiği ek bilgiler için 

de ayrıca teşekkür borçluyuz, çünkü raporun dışında bunlar.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu raporlarla ilgili söz vereceğim. Yalnız size hatırlatayım, raporla ilgili olan arkadaşlarımız söz 

alsınlar. Güncel olaylarla ilgili söz alacaklara daha sonraki maddede söz vereceğim. Onun için, 

lütfen iki maddeyi birbirine karıştırmayın, ben de kesme mecburiyetinde kalmayayım. 

Efendim, raporlarla ilgili ilk söz isteyen, Hayrettin Kozak. Buyurun efendim. Başka söz isteyen 

var mı? Erdal Bey. Peki efendim.  

Hayrettin Kozak  

Sayın Başkanlarım, Yönetim Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, Sevgili Galatasaraylılar,  

Öncelikle şehitlerimize rahmet, aileleri başta olmak üzere Türk milletine ve tabii camiamıza 

baş sağlığı diliyorum. Geçtiğimiz günlerde ciddi bir rahatsızlık geçiren Sayın Başkanımıza da 

geçmiş olsun diyorum ve sağlıklı bir gelecek diliyorum. Atletico maçı ile kendisine istifa çağrısı 

yapan, bence düşüncesiz kitlelere biraz sabır diliyorum. Galatasaray’da bugüne kadar -ben 45 

yıldır yaşadım- henüz daha ikinci, üçüncü ayında veya dördüncü, beşinci ayında -birçok 

başarısız başkan da geldi geçti- hiçbir başkandan kitle hâlinde istifa istenmedi. Bunun için, 

Sevgili Dursun Başkanımı evvela tebrik ediyorum, bir ilke imza attığı için. Ama bunu asla 

henüz hak etmiş olmadığını da ifade etmek istiyorum.  

Şimdi, Divan toplantılarımızda, dolayısıyla bilgilenme, bilgilendirme toplantılarımızda, bayağı 

bir aralık vardı, Başkanın da söylediği gibi. Ve bir televizyon programında bayağı detaylı 
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açıklama yaptı. Bugün de yaptı. Aynı günlerde Sayın Fatih İşbecer arkadaşımız da bir röportaj 

yapmak suretiyle bazı bilgiler verdi. Bunlardan benim dikkatimi çeken, öne çıkan bazılarını 

kısaca söylüyorum size.  

Başkan çok net olarak, Galatasaray’ın mali yapısı sağlam, Galatasaray’ın düzlüğe çıkması için 

bir yıl yeter diyor. Bunu daha önce de söyledi, kararlı. İnşallah diyeceğiz tabii.  

İkinci söylediği benim için çok değerli. Cenk Ergün’ün -kulübümüzde 2006’dan beri görev 

yapan, son derece değerli, eğitim düzeyi yüksek, çalışkan, pırlanta gibi bir kardeşimiz- 

resmîleşti mi bilmiyorum ama sportif direktör olarak atanması bu kulüp için çok çok büyük 

kazançtır diyorum. Fatih İşbecer kardeşim, finansal fair play konusu için geceli gündüzlü 

çalışıyoruz diyor. Giderleri optimize ettik diyor, gayret ediyoruz diyor, israfı kesmeye 

odaklandık diyor. Galatasaray’ın kupanın da, şampiyonluğun da en büyük adayı olduğunu 

ifade ediyor. Bunlar Başkanımız ve diğer arkadaşımız İşbecer’in söyledikleri.  

Dernek, bireysel ve grup konsolide denetim raporlarını çıkardı. Zaten arkadaşlarımız da 

okudular. Başkanımızın, Genel Sekreterimizin söyledikleri de belli. Okuduk, dinledik. Şimdi 

bakalım, benim yorumumla, bizim raporlarımız ve rakamlarımız ne diyor? Ben değerli mali 

işler sorumlumuzun yaptığı gibi, bütün detaylar, rakamlar da önünüzde, çok özetle, size mali 

durum hakkında net bilgi vermek istiyorum.  

30 Haziran itibarıyla karşılaştırmalı, konsolide finansal sonuçlar için şöyle bir karşılaştırma 

yaptım. Bir sene öncesi, yani 2014’ün ilk 6 ayı, -eşit bazda olması için- devamında 2014’ün 12 

ayı, 3. veri, 2015’in ilk 6 ayı, böylece üçlü şekilde, bir sene içinde ne kadar olacağını ve ne 

göreceğimizi de rakamsal olarak anlayacaksınız. Giderleri söylüyorum, en büyük belamız. 

Sizin karşınıza onlarca defa geldim, bıktırdım sizi. Hep bunu söyledim, bugün tekrar 

söylüyorum. Biz giderimizi adam etmedikçe, bu kulübün öyle bir senede, 10 senede adam 

olması mümkün değildir diyorum. Tabii gelirler de bu seviyede kaldığı sürece.  

Şimdi bakın giderlere. 2014 ilk 6 ay 352 milyon, 2014 12 ay 712 milyon, 2015 ilk 6 ay 374 

milyon. Yani bir önceki senenin 6 ayında 352 milyon olan gider bu sefer 374 milyon. Şimdi bu 

böyle ise tasarruftan filan bahsetmek söz konusu olmaz. Birazdan güzel tasarruflara, 

hakikaten doğru olaylara da geleceğiz.  

Gelirler tekrar aynı dönem için aynı dengede, 230 milyon, 524 milyon geçen senenin sonu ve 

bu sene 215 milyon. 230 ilk 6 ayda, bu sene 237 olmuş. Giderlere baktığınız zaman, maalesef 

çok büyük fark var. Şimdi bir de zararlara bakıyoruz, hemen aynı süreçlerde. 30.6.2014 122 

milyon. Yıl sonu 188’e çıkmış, 31 Aralık. 30 Haziran 2015’te de 136 milyon. Yani burada da bir 

önceki 6 aya göre 14 milyon kadar fazla zararımız var. Çok önemli bir veriye geliyoruz. Benim 

kanaatimce, son derece kritik bizim için. 2014 ilk 6 ay 402 milyon, 2014 12 ay 498 milyon, 

2015 ilk 6 ay 402 milyon. Tabii 6 ay derken, 6 ayın son günlerini ifade ediyoruz. Yani 402, 180 

milyon ilave ile 581 olmuş, banka borcu olarak, finansal borç olarak.  

Konsolide borçlara gelince, aynı düzende, 2014 ilk 6 ay 717, yıl sonu 831, 2015 ilk 6 ay 809. 

Gördüğünüz gibi, hep ilerlemiş. Gelelim teminatlara, çok önemli ve anlamlı. 2014 ilk 6 ay 

sonu 941 milyon. Bunlar içinde temlik var, ipotek var, rehin var. Bir iki detay var, hemen 

söyleyeceğim. 2014 12 ay 1 milyar 286 milyon TL ve 2015 ilk 6 ay sonunda 1 milyar 507 

milyon TL. Teminatların artışı mutlaka bu süreç içerisinde yeni kredilerin kullanıldığının da 
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net ifadesi oluyor ki, zaten banka borçlarına baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. 

Karşılaştırmalı bir şekilde teminatlara baktığınız zaman, bu 3 dönemde, bir şey hemen 

dikkatinizi çekiyor. 30.6.2014’e, rehin olarak... Yani rehin deyince, biz Sportif hisselerini 

veriyoruz, değil mi Ebru Hanım? Sportif hisselerini veriyoruz, başka bir şeyimiz yok zaten. 

Hemen yanına geldiğimiz zaman, 31 Aralıkta 117 milyona çıkıyor rehinler. Yani rehin hisseleri 

vermişiz, krediyi almışız. Gelmişiz 30 Haziran 2015’e,  bir sene önce sıfır olan rehinler şimdi 

216 milyona çıkmış. Sene sonuna göre de bin hisse artmış. Şimdi temlik, rehin ve ipotek, 3 

ana ve en tehlikeli teminatlarda en öndeyiz maalesef. Son tarihi söylüyorum, altıncı ayın 

sonunu: 494 temlik, 216 rehin, 680 ipotek. 680’e de ilk defa ulaşıyoruz.  

Şimdi, bir de bizim meşhur şarta bağlı, yabancı veya yerli sporcu borçlarımız var. Biliyorsunuz, 

hesaplara geçmez. Hani biz seviniyoruz ya, borcumuz yok. Efendim biz günü gelmiş 

borçlarımızı ödemişiz. Tabii memnun olacağız. Ama arkadaki dağa bakın, dağa. 2015-16, yeni 

sezonda biz bir yılda 139 milyon para ödeyeceğiz futbolculara. Bunlar tahakkuk etmiş 

borçlardır. Devamında da, diğer yıllarda, 2019, 2020 yılında toplam olarak biz 

futbolcularımıza 344 milyon, şu anda tahakkuk etmiş borç ödeyeceğiz. Bunlar muhasebe 

rakamlarına intikal etmiyor, biliyorsunuz, şekil olarak, şarta bağlı yükümlülük olduğu için.  

Hemen bunun yanında, çok hızlı bir şekilde, bir de bizim Sportif A.Ş.’miz var. Şu ana kadar 

konuştuklarımız, kulüp artı bağlı şirketleri söyledik, konsolide bazda ve 30 Haziran sonu 

itibarıyla. Şimdi bir de Sportif A.Ş.’ye baktığımız zaman, biliyorsunuz, 12 ayı 1 Haziranda 

başlar, 31 Mayısta sona erer. 2015 yılının, yani 2014-15 yılının mali yılı da 31 Mayıs 2015’te 

sona ermiştir. O veriyi size söylüyorum şimdi. Diğerlerinden daha önemli bir veridir bunlar. 

Son 2 yılı söyleyeceğim sadece. Hepsini de söylemeyeceğim, üzülmeyin. Giderler 493 

milyonmuş, 504 milyon olmuş. Net zarar 117 milyonmuş, eksi 87’ye düşmüş. Yalnız burada 

detayına girmeyeceğim. Bunun tahakkuk etmesinde bir borç ödeme değil, bir mağaza 

satışının rol oynadığını da belirtmek isterim. Şimdi devam ettiğimiz zaman, finansal borç 347 

imiş, 510’a çıkmış. Toplam yükümlülükler 711 imiş, -hep bunlar milyon TL, döviz yok burada- 

884 milyona çıkmış. Hisse fiyatları 2014 sonu 23’müş, 21’e düşmüş. Zaten o bizim kaderimiz. 

Biliyorsunuz, gidiyor, geliyor ve şirketin değeri de sonunda 464 milyona düşmüş vaziyette. 

Biliyorsunuz, milyarlardan geldik buraya.  

Şimdi şunu söyleyeceğim. Rica ediyorum, buna büyük dikkat gösterin. Bu bizim belki de 

gelecekteki en önemli, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dört gözle bakacağımız en 

önemli faktördür, Galatasaray Spor Kulübü’nün kül olarak, bu hâlde olmasının ana sebebi. 

Şimdi bakın, size 2011 yılından itibaren her yılın fiili olarak tahakkuk etmiş profesyonel futbol 

artı amatör futbol giderlerinin fiili rakamlarını söylüyorum. Bunlar hepsi size dağıtılmış olan 

yıl sonu faaliyet raporlarında vardır. Sadece futbolun bütün detayıyla vardır. Ben dip 

rakamını söyleyeceğim size, orada trajediyi göreceksiniz zaten. O rakamı, o tek sayfayı bizim 

faaliyet raporlarına koydurmak için, çok samimiyetle söylüyorum, canım çıktı benim. Helvacı 

da bunu iyi bilir. Şimdi siz baktığınız zaman, ne yapmışız biz futbolda, hepsini rahatlıkla 

görüyorsunuz. Bakarsanız tabii. Ben 4 seneye baktım. Bakın, ne çıkıyor?  

2011’de toplam giderimiz 236 milyon TL. Futbola 132 milyon harcamışız, % 56.  

2012’de toplam giderimiz 317 milyon. Futbola 246 milyon harcamışız, % 77.  
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2013’de 373 milyon toplam gider. Futbola 309 milyon harcamışız, % 82’ye tekabül ediyor. 

Dikkat edin, toplam gelirin % 82’si.  

2014 yılı, 493 milyon. 347 harcamışız, % 70.  

4 yılın ortalaması, profesyonel futbol Galatasaray’ın gelirlerinin % 72’sini götürmüş. Şimdi biz 

buna konsantre olmazsak, dört elle, akıl yoluyla, vicdanla üzerine düşmezsek bu kulübün 

geleceği yoktur, yoktur, yoktur. İddia ile söylüyorum.  

Bununla ilgili çok önemli bir adım atıldı, ona geleceğim birazdan. Tabii bu raporlar çıkıyor, bir 

de bunlara paralel olarak Sportif A.Ş.’nin raporları çıkıyor. Sportif A.Ş.’nin, işte elimizde olan 

raporlarının hemen başında 3 sayfalık denetim raporları vardır. Size, Yönetim Kurulumuza, 

Başkanımıza, bütün Genel Kurul üyelerine, Sportif A.Ş.’nin bu 2-3 sayfalık denetim raporlarını 

mutlaka ama mutlaka okumalarını öneririm. 3 sayfadan bahsediyorum. Raporun tamamı 40 

sayfa, 50 sayfa. Sadece şu 3 sayfayı okuyun, ne durumda olduğumuzu anlayın. Şimdi size 

onun hepsindeki birer çarpıcı cümleyi okuyacağım, öyle geçeceğim.  

Bakın, anlatıyor işte, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar, bir sürü verileri sıralıyor. 30 

Haziran 2015 dernek bireysel raporunda -bireysel, sadece kulüp- şöyle bitiriyor. “Bu durum 

derneğin sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetini 

göstermektedir.” diyor. Gelelim 30 Haziran 2015, 6 aylık, bu defa konsolide. Kül hâlinde, 

beraber. Bakın, burada da ne diyor. Yine raporun sadece 3 satırını okuyorum. “Bu durum da, 

grubun -yani dernek artı şirketler- sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli 

belirsizliklerin mevcudiyetini göstermektedir.” deniyor. Son 30 Mayıs 2015, yani yıllık resmî 

raporu, -resmî derken, hepsi resmî de- yani Sportif A.Ş.’nin 12 aylık solo, sadece ona ait 

raporunun sonunda diyor ki, “Sınırlı sorumlu görüş içeren bağımsız denetçi raporu sunmuş, -

yani denetçiden bahsediyor- ve bu hususların grubun sürekliliğine, devamına ilişkin ciddi 

şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetini göstermektedir.” demiş.  

Şimdi benim sizden ricam, bunun üzerinde durun, yönetimimiz de dursun. Hepsinin 

okumadığına eminim ben. Çok önemli bu, çünkü bakın, hep aynı şeyler geliyor 3 ayrı raporda. 

Bir gün gelecek, bir dakika beyler diye bir şey duyarız. Efendim, UEFA’nın işte bilmem ne şu 

kadar şeyi, Eylüldeki raporlar filan, o geldi, tamam. Esas kulüp gidiyor ya, kulüp gidiyor 

diyorum ben.  

Şimdi gelelim yönetimin doğrularına. Bütün samimiyetimle, onları da ortaya koymamız lazım. 

Yani yönetim hiçbir şey yapmıyor değil. Öyle öldüresiye eleştiriyi de hak ettiğini söyleyemem. 

Biliyorsunuz, ben biraz didikleyen bir adamımdır. Birkaç şey söyleyeceğim.  

Kısmen söyledi zaten yöneticiler de, hemen hızlı geçelim. 2014-15 sezonunda profesyonel 

futbolun sözleşmeli kadrosu 49 kişiydi. 2015-16 bugünkü mevcut kadro 25 kişi. Yani 24 

kişinin mukavelesi ya feshedilmiş, ya sona ermiş, yahut da geçici mukavele ile transfer 

edilmiş. Şimdi tabii bunları alt alta koyduğunuz zaman ciddi bir tasarruf görünüyor. Sayın 

Başkanın da söylediği, mali işlerden sorumlu arkadaşın, bu benim hesabıma göre 16 milyon 

euro. Ancak bunların içinde örneğin 5-, 6 futbolcunun sözleşmesi bitmişti zaten. Bunların 

tasarrufla alakası yok. Nedir? Eboue, Gökhan, Engin Baytar, Pandev gibi. Diğerleri, bu 24 

futbolcunun 13’ü kesin gitti, geri gelmemek üzere. Diğer 11’i geçici sözleşme ile gitti, yani 

tekrar geri gelme ihtimalleri var. Bu bir sene sonra belli olacak.  
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Bu sezon transferde uçuk transfer bedellerinden kaçınılarak biri Türk 8 futbolcu satın aldı 

yönetim. Toplam bonservis tutarı olarak 6.5 milyon euro ödediler veya ödeyecekler. Ama 

fatura bu. Bu futbolculara, bu 7 futbolcuya verilecek olan yıllık garanti para 9.3 milyon euro. 

Bunu geçmiş yıllarla karşılaştırdığımız zaman, tabii oldukça düşük bir tutar. Ayrıca, burada 

nasıl titiz olduklarını da biliyorum. Son o Almanla başımıza gelen, o aptal derdi de ifade bile 

etmiyorum, olan oldu. Ama mesela o adam bile çok değerli bir futbolcu bizim için. Yani 

benzeri futbolcular da var yine onlarla beraber. Şimdi bu 2015-16 sezonunda, 25 kişilik 

kadronun Galatasaray Spor Kulübü’ne -yıllık ücret olarak- bir yıldaki toplam maliyeti 39.7 

milyon eurodur. Yani buna siz 40 milyon euro deyin. Ne olursa olsun, biz yıllardır çok yüksek 

yıllık ücretlerle futbolcular transfer etmiş olduğumuz için ve bunların sözleşmesi de hâlâ 

devam ettiği için bu rakamın altına düşemiyoruz. Maalesef düşemiyoruz. Ayrıca da bunun 

dışında, maç başı olarak da yaklaşık yine 7 milyon daha ödeyeceğiz. Yani 45 milyon, 44 

milyon civarı bir ödememiz var.  

Mağazacılık, rakamlar söylendi. Kısaca, Mağazacılık cidden iyi adımlarla gidiyor, onu 

söyleyelim. İşte 26.3 milyon 2015 gelir, bir sene önce 19. Yani 5-6 milyon kâr var. Daha 

önemlisi, Beyoğlu’nda 9 katlı bir binayı kiralamışlar, harika bir bina yapmak için. Şu anda faal 

şekilde çalışıyorlar. Önemli gelişmeler olacak diye görüyorum ben şahsen.  

Genel yönetim giderleri, bu da önemli giderlerden. Bu, tasarruf göstergesinin önemli bir 

faktörüdür. 2014’te 6 aylık dönemde 31.4 milyon olan genel yönetim giderleri 2015’te 17.8 

olmuş. Yani 6 ayda 13.6 milyon tasarruf yapmışlar. Bunun içinde tabii 166 kişinin işine son 

verilmesi var.  

Cenk Ergün’e sportif direktörlüğün verilmesi, bana göre, -gayet açık söylüyorum- Sayın 

Başkanın söylediği yapılmış işler içinde en önemli, en hayati işlerden biri. Bunu ısrarla 

söylüyorum. Cenk’i iyi tanıyın, CV’sini alın. Biz Galatasaray’ın futbolunu ve geleceğe yönelik 

transferlerin hepsini dahil, bu çocuğun yönetimine bırakmakla büyük isabet ederek başladık. 

Ama bunun çok çok önemli bir şartı var, işine karışılmazsa. Bizim Florya’yı bilenler bilir. 

Futbol şubesinin her yöneticisinin kapısından günde kaç tane üye girer, kaç tane Divan üyesi 

girer, bunu gayet iyi biliriz. Bunların ayağı kesilecek, bu çocuğa teslim edilecek. Olağanüstü 

kıymetli, olağanüstü değerli. 

Bir de orada scouting ve araştırma grubu var. Bu çocuklar pırıl pırıl adam olarak orada 

oturuyorlar. Yıllarca önleri kesildiği için, vermeleri gereken verimi veremediler. Bu arkadaşlar, 

affedersiniz, Emre bir tanesi, diğeri de Marco diye bir İtalyan. 4-5 arkadaş daha var. Bunlara 

teslim edin futbolu. Ama sabırla bekleyelim ve sonuçlarını görelim diyorum ben.  

Şimdi benim sizlerden ricam, mali raporlardaki bana göre çok kötü tabloyu -belki siz öyle 

bakmıyorsunuz- nasıl bir yılda düzeltecekseniz, bunu anlatın. Tabii bunu anlatırken, bizim 

elimize bir doküman verin. O da şu. Vereceğiniz doküman, buradan itibaren bir yıl sonrası, 

Eylül olduğuna göre, 1 Eylül 2015, 1 Eylül 2016, lütfen nakit akış tablolarınızı bize verin. Onlar 

bize göstersin. Bu kadar felaket gördüğümüz -benim gördüğüm tabii- mali tablonun 1 yıl 

içinde düzeleceğini öyle görebiliriz. Yani bu mali tablo bizi korkutmuyor, bizim sıkıntımız yok 

demek, kusura bakmayın Başkan, çok kolay olur. Bunu bir dokümana bağlayın. Zaten sizler 

düzelteceğinize göre, bunu lütfen hazırlayarak verin.  
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Şimdi, bir Yandex olayı var. Biliyorsunuz, Türkiye yerinden oynuyor. Çok önemli bir olay. Bu 

Yandex çıktığı zaman, ben ilk önce şunu dedim. Ya biz niye yapmadık diye kendi kendime 

sordum. Sordum bazı bu işlerin uzmanı arkadaşlara, sordum bazı ilgili arkadaşlara, 

çoğunluğun cevabı şu: “Ya Hayri’ciğim, o Rus şirketi, öbür tarafta Google var.” Tamam da, 

bana ne ya Google’dan, bana ne. Ben alırım. Ayağımıza gelmiş adam. Bizim Genel Kurul 

üyemiz, 12 senelik Genel Kurul üyemiz adam. Gelmiş, bunu sizinle yapalım demiş. Biz 

beğenmemişiz ve üstelik demişiz ki, “Sen Aziz Yıldırım’a git, o yapsın.” demişiz. Lafını da 

dinlemiş adam, şimdi Aziz Yıldırım’la yapıyorlar. Aziz Yıldırım, -beğenelim, beğenmeyelim, 

sevelim, nefret edelim, geçin- her Allah’ın günü, dikkat edin, halkın içinde, bu işin peşinde 

koşuyor. İki günde bir de son durum yayınlanıyor. Efendim, onlar palavra rakamlar, 36 milyon 

filan olmaz. Ya kardeşim, 2 milyon kazansaydık ya, bizim olurdu. Kaybımız neydi, riskimiz 

neydi? Ben bunun neden kaçırıldığının cevabını yönetici arkadaşlardan bekliyorum. Bunu siz 

de duyun yani, bunu bilmemiz lazım. Yarın öbür gün, bu olay söyledikleri gibi patlayıp o 

devasa rakamlar gelirse, bunun arkasından çok dizimizi döveriz diye düşünüyorum.  

Hepinize çok teşekkür ediyorum, beni dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, 

Hayrettin Kozak’a biz de teşekkür ediyoruz, çünkü yayınlanmış olan raporları inceleyip 

hepimize özet olarak getirdi. Çok teşekkür borçluyuz kendisine. Bu konuyla ilgili söz almak 

isteyen var mı? Yönetim Kurulu söz ister mi? Evet, söz istemediklerine göre dördüncü 

maddeye geçiyorum, güncel olaylar ve dilekler maddesi. Lütfen söz almak isteyen 

arkadaşlarımız işaret buyursunlar. Arkadaşlarımız yazacaklar. Buyurun efendim, sırayla 

alayım. Yok efendim. Evet, kim var? Serhat Özalemdar, buyurun efendim.  

Serhat Özalemdar  

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Üyeler,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben de değişik bir konu ile birlikte, Hayri ağabeyin söylediği 

gibi, batıyoruza getirmek istiyorum. Niye batıyoruz? Tabii ki ekonomide şöyle bir durum var. 

Ekonomide üretim yapmazsanız batarsınız. İşte devletler de böyle, aileler de böyle, toplumlar 

da böyle. Biz spor kulübü olduğumuza göre, bizim üretimimiz nasıl olacak? Bizim sporcu 

yetiştirmemiz lazım. Kendi sporcumuzu kendimiz yetiştirmemiz lazım. Şimdi bireysel sporları 

düşünürsek, yelken, yüzme gibi, burada senelerdir Türkiye şampiyonuyuz yüzmede veya 

yelkende. Bunu hatırlayan kaç kişi oluyor veya ne kadar önemli oluyor? Biz olimpiyatta 

yarışacak sporcu yetiştirebiliyor muyuz? Bunu sorgulamak lazım. Kulübümüz kurulduğundan 

beri, bireysel sporlarda, yelkende, yüzmede bir olimpik yarışmacı yetiştirebildik mi? Şöyle 

söyleyeyim size. Futbolda 2000’den beri, altyapıdan çıkıp da milli takımda oynayacak 

düzeyde kaç oyuncu yetiştirdik? Voleybolda ve basketbolda son 20 senede kendi 

yetiştirdiğimiz kaç sporcuyu milli takımlara taşıdık? Özellikle A milli takım olarak diyorum. 

Gençlerde oynayan oluyor, ama mühim olan A takımda. Bir de bunu şöyle söyleyeyim. 

Transfer edilip de oynayanlar değil, bizim bünyemizde altyapıdan yetişmiş kaç tane milli olan 

veya olimpiyatlara giden, yarışan bir sporcu yetiştirdik?  
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Şimdi bunun sebebi, Yönetim Kurulunun şunu araştırması lazım ki, altyapılarda çalışan 

antrenörler ne kadar yeterli? Ya da senelerdir olduğu gibi, o onun arkadaşı, o onun ahbabı, 

böyle antrenörler seçmekle bu olaylar gerçekleşmez. Bunun araştırılmasını isterim. Altyapıda 

bizim nasıl sporcu yetiştirmemiz lazım, onun bir çalışmasını yapmak lazım. Yönetim bu 

çalışmayı yapıp bir toplantı ile bunu bir masaya yatırsa, biz üretim yapmaya nasıl geçerizi 

konuşsa, biz de bu kadar felaketin içine düşmeyiz. Şöyle bir örnek anlatayım size. Yani su 

topu takımına yabancı oyuncu transfer ediyoruz. Niye? Yani gidip de Avrupa şampiyonu 

olacak bir kadro mu kurduk? Yok. Kürekte rakibimizi geçmek için yurtdışından Bulgar veya 

Romen kürekçi alıyoruz. Bunu yapacağımıza 2-3 tane çocuğu alırız, her türlü imkânı sağlarız, 

gideriz 3 sene sonra, 5 sene sonra olimpiyatta kürek çeker. Ama biz yetiştireceğiz. Bu konu ile 

ilgili fazla konuşmayayım. Bunu takip edeceğim.  

Yönetimin bu işleri araştırıp, altyapılarda çok iyi anrenörleri seçmesi lazım. Bunların da nasıl 

olması gerektiğini, geçen senelerde dedim, burada bir sürü eski sporcu var, özellikle 

komiteler kurulsun. Ama işlerine gelmiyor. Yani diğer yönetimler bunu kulak arkası yaptı. Akıl 

danışmak lazım, ortak akıl yapmak lazım ve bu sonucu almak lazım. 

Teşekkür ederim, hepinize saygılarımı sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Serhat Özalemdar arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, altyapı konusuna işaret ettiği için. 

Sıradaki konuşmacı Sayın Erdal Günsel. Sıradasınız beyefendi, istirahat buyurun.  

Erdal Günsel  

Burada bulunan herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum. Tüm şehitlerimize sonsuz 

saygılarımı sunuyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Son 2 

günde 5 güvenlik personelimizi daha şehit ettiler. Bugün de 2 polis şehidimiz var. 

Askerimizin, polisimizin, köy korucumuzun şehit olması, yaralanması aileleri gibi bizlerin de 

acılar içerisinde yaşamamıza sebep veriyor. Maalesef içinde yaşadığımız süreçte bu acılara 

katlanacağız. Terör yorgunu yapmak istiyorlar. Benim yönetime bir önerim var. Terör sona 

erene kadar, tüm Galatasaray tesislerinde Galatasaray bayrağını yarıya indiriniz. Öncü 

olunuz. Diğer kulüplerle iletişim kurarak bunun yaygınlaşmasını sağlayınız. Toplumsal 

farkındalığı, terörü protestoyu, terör ortamı tamamen sona erene kadar bu işlemi devam 

ettiriniz.  

Bizim Divan yönetimimiz geçen sene Soma şehitlerimizle ilgili bir erteleme yapmıştı. Geçen 

oturum da 16 şehidimiz dolayısıyla ertelendi. Biz sayıya bakmıyoruz. Bir şehit de bizim 

canımızdan gidiyor, binlercesi de canımızdan gidiyor. Onun için, bu terör ortamı sona erene 

kadar farkındalık yaratmak zorundayız. Bizim tesislerimizdeki bayrağı yarıya indirmemiz bu 

terör sona erene kadar o acıları paylaşmamız anlamına gelecektir.  

Bütçe ile ilgili, biraz önce söz almak istedim. Fakat Sayın Hayri Kozak zaten bir çoğuna 

değindi. Divan Kurulumuzda, Mali Genel Kurulda değerli üyelerimizi aydınlatıcı konuşmaları 

Sayın Hayri Kozak, Sayın Murat Ece her zaman yapıyorlar. Yönetimler borçlanmaların 

nedenlerini bizlere bugün olduğu gibi uzun uzun anlatıyorlar. Borçlanmalar azalmıyor. 

Yönetimler, borç miktarını 3 yılda % 30 azaltamazsak ekibimle birlikte görevden çekiliriz, 
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Galatasaray yönetiminde de bir daha görev almayız demiyorlar. Çünkü biraz sonra 

değineceğim, bizim tüzüğümüzde, sorumluluk ve sorumluluktan doğan yaptırımlar maalesef 

çok az.  

Burada yönetimin mali konulardaki açıklamalarını borsaya verilen mali tabloların bize 

aktarılması olarak görüyorum. Bunlar bizlere çok kısa özet olarak da açıklanabilir. Öz 

varlıklarımızın durumu, borç miktarı, alacaklar, banka faizleri, banka faizlerine, bankalara 

verilen faiz oranları, kiralanan tesislerin durumu, takipteki alacak miktarı, toplasanız A4 

boyutlarında bir sayfa içerisinde bunlar bize sunulabilir. Detaylı açıklamalar internet sitesinde 

yer almaktadır. İlgilenenler inceleyebilirler.  

Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, katıldığı bir televizyon yayınında, “Bana bir yıl yeter. 1 yılda 

Galatasaray’ı düzlüğe çıkartırım.” dedi. Bu bana, eski bir siyasetçinin, “Bana 3 ay müddet 

tanıyın, ekonomiyi düzelteceğim.” deyişini hatırlattı.  

Bildiğiniz gibi, yeni tüzük taslağı değerli üyelerimiz tarafından hazırlanıp Mart 2015 tarihinde 

Divan Başkanlığına teslim edildi. Bizlere düşen, tüzük maddeleri ile ilgili görüşlerimizi, 

önerilerimizi Divan Başkanlığına bildirerek son şeklini almasını sağlamaktır. Lütfen bu konu 

üzerine yoğunlaşarak, Galatasaray’ın gelecekteki sorunlarını da çözümleyecek bir tüzük 

yapılmasına katkıda bulunalım. Ben taslağı şu kriterlerle inceledim. Tüzük maddeleri açık ve 

net mi? Adil mi? Eşit mi? Sorumluluklar ve yaptırımlar var mı? Tüzük taslağı tüzük hukukunun 

arkasından dolaşıma kapalı mı? Son yıllarda yönetim kademesinde yaşadıklarımızı hatırlarsak, 

bu saydığım kriterlerin değeri ortaya çıkıyor. Hiç aklımıza gelmeyecek bazı olaylar yaşadık. 

Bunun örneklerini vaktinizi almamak için buradan saymak istemiyorum.  

Bir de son aylarda, hayatımıza istikşafi diye bir kelime girdi. Medyamız da çok beğendi, 

devamlı bu kelimeyi kullandı. Bunun Türkçesi de var tabii. İstikşafi, keşif görüşmesi anlamını 

taşıyormuş. Esas bir kelime var ki, onu da belki tüzüğümüze ilave etmemiz gerekiyor. O 

kelime nepotizm, akraba kayırma anlamına geliyor. Yönetime talip olanların, tüzüğümüzün 

58. maddesinde, hangi göreve, kimleri getirmeyi önerdiklerinin de bu maddede yer alması, 

belki çok yerinde olacak. Nasıl ki, Sicil Kuruluna, diğer kurullara şu şu şahısları getireceğim 

diye bildiriyorlar, o zaman ben yönetime geldiğim vakit, futbolun başına şu arkadaşımı 

getirmek istiyorum, mali konularda bu arkadaşımı getirmek istiyorum demeliler. Çünkü bizim 

Dernekler Kanunu’na göre yönetilmemiz, artık bu mali Porteler içerisinde maalesef güç 

oluyor.  

Bizim tüzüğümüzün hazırlanışı, yakın sayılır, yakın bir tarihte oldu. Şimdi yeniden bir tüzük 

yapıyoruz. Niye? İleride olabilecek olayları düşünmeden tüzüğü yapıyoruz. Yani bugün bu 

geçerli, buna göre bir tüzük yapalım. Ama yarın öbür gün neler olabilir, biraz şeytanın 

avukatlığını yaparsak, bu boşlukları doldurursak, birkaç sene değil, uzun seneler bize hitap 

edecek, birtakım problemlerimizi önleyecek tüzük maddelerini yapabiliriz. Bir örnek vermek 

istiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Günsel, bir toparlasanız iyi olur. 
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Erdal Günsel  

Evet, hemen bitiriyorum. Bakınız, tüzüğümüzün bir maddesinde, avans miktarı üzerine bir 

madde var. Sayın Helvacı mutlaka bunu göz önüne almışlardır grubuyla. 21 günlük avans 

veriliyor. Bugünkü mali Porteler içerisinde, bir kişiye 21 günlük avans vermek ve onu sorumlu 

tutmak biraz yanlış oluyor. Vereni de sorumlu tutmamız lazım. 21 gün çok uzun müddet, 

dünyayı 21 kez turlarsınız 21 günde. Dolayısıyla, bunları çok iyi irdelememiz lazım.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek bayramınızı şimdiden kutluyorum. Daha 

aydınlık günlere erişmemiz dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, tüzükle ilgili hatırlatmaları tekrarladığı için Sayın Erdal Günsel’e biz de teşekkür 

ediyoruz. Sayın Ergun Öztürk, buyurun efendim. 

Ergun Öztürk 

Sevgili Galatasaray’ımızın Sayın Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Büyüklerim, 

Sevgili Kardeşlerim ve Sayın Basın Mensupları,  

Yoğun bir çoğunlukla seçilen Saygıdeğer Yönetim Kurulumuzun bu yılki futbol transferinde 

gerekeni yapmadığı kanısındayım. Melo’nun transferi arap saçına dönmüşken, onun 

alternatifi olan bir futbolcuyu transfer etmemiştir. Ben şahsen, Melo’nun gitmesine 

üzülmedim. Televizyon kanallarındaki tüm yorumcular, Melo’yu malzeme yaparak 

Galatasaray’ımızı her zaman tenkit ediyorlardı. Mustafa Kemâl Atatürk diyor ki, “Ben 

sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim”. Bize de bu tip futbolcular yakışır. Kalbi 

Galatasaray sevgisi ile dolu, 20 yaşındaki Ozan Tufan’ın transferini yapmayıp, 34 yaşındaki bir 

futbolcunun transferinin yapılmasını ben esefle karşıladım. Ozan Tufan en büyük rakibimize 

gitmiştir ve göreceğiz ki, geleceğin bir Arda’sı olacaktır.  

Kevin Grosskreutz’un transferinde yapılan ihmallerin affedilir bir tarafı da yoktur. Transferin 

son gününe, son saatine kadar bekleyip, gerekli belgelerin imzalanmaması sorumsuzluğun 

daniskasıdır. Taraftarlarımızın tepkisini saygıyla karşılıyorum. Ancak bu tepkiyi göstermekte 

de haklıdırlar. Ancak tribündeki seyircilerimizin oyundan çıkan futbolcuyu yuhalamaları, 

yöneticileri istifaya davet etmeleri etik değildir ve bunu esefle karşılıyorum. Biz siyasi parti 

değiliz, bizde istifa edilmez. Gerektiğinde erken seçim kararı alınıp olağanüstü kongreye 

gidilir. Bu tip protestolar bize yarar değil, zarar getirir. Tenkitler yapılır, yapılmalı da. Ancak 

yapılan tenkitler yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. Seyirci ve hepimiz takımımızdan başarı bekleriz. 

Başarı için birlik ve beraberlik gerekir. Henüz kaybedilen bir şey de yoktur. Avrupa 

Şampiyonlar Ligi’nde 5 tane maçımız vardır. Geçen yılki ligde de durumumuz bugünkü gibi, iç 

açıcı değildi. Sonuçta 3 tane kupa sahibi olduk.  

Biz Galatasaray camiası olarak, sarsılmaz bir aileyiz. Şu an birlik ve beraberliğe ihtiyacımız 

vardır. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel ve başarı 

olamaz. Lütfen biraz sabırlı olalım.  

Sevgili Galatasaraylılar,  
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Bu arada, Sayın Başkanıma geçmiş olsun dileklerimi bildirmekte geciktim. Hayri ağabeyimin 

buradaki geçmiş olsun şeyiyle olaya muttali oldum. Geçmiş olsun. Sağlıklı, mutlu nice günler 

diliyorum.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Kurban bayramınızı kutluyorum. Hepinize derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ergun Öztürk’e de konuşması için teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız 

Sayın Sami Çölgeçen. 

Sami Çölgeçen 

Saygılar sunuyorum efendim. Bundan bir süre önce, ben kendime göre çok ilginç bir teknik 

bilgi edindim, stadın çatısının kapanması ile ilgili. Bunu Sayın Başkanla paylaşmak istedim ve 

telefon ettim. O gün çok meşguldü, “Ağabey, ben seni arayacağım.” dedi, ama arayamadı. 

Gocunmuyorumi çünkü hakikaten çok meşguldü. Unutmuş olabilir, bu problem değil.  

Biliyorsunuz, Esenler’de, Esenyurt Esenler’de muazzam bir tenis kompleksi var. Dünya 

çapında bir kompleks. 60 tane kort var, 30’u kapalı, 30’u açık. 6 bin kişilik de bir center court 

var. Ve tesadüf, Garanti Koza’dır bunun sahibi, yani bütün o kompleksin sahibi. Garanti 

Koza’nın sahibi de tesadüf, benim küçüğüm ve ahbabım. Orada Davis Kupası maçlarını 

izlerken, -bundan aşağı yukarı 2 ay evvel- çatısını kapatmaya başladıkların gördüm bu 5-6 bin 

kişilik kortun. “Ya Şükrü, kime kapattırıyorsunuz çatıyı?” dedim. “Sami ağabey, biz bir teknik 

geliştirdik. Bunu çok ucuza hallediyoruz. Kendimiz kapatıyoruz.” dedi. Çocuk da mühendistir. 

Şimdi onun üzerine, “Bu bulduğunuz, ucuz dediğin teknik daha başka, büyük yerlere de 

uygulanabilir mi?” dedim. “Gayet tabii, uygulanır.” dedi. Ben sustum orada, fazla 

konuşmadım.  

Benim arz etmek istediğim nokta şu. Bu çatıyı kapatmak için fiyatlar, teklifler alındığı zaman, 

orayı da gidip görüp, o firmayı da göz önüne almak lazım, çünkü “Biz bir metot bulduk, çok 

ucuza yapıyoruz.” dedi.  

Bir ikinci bilgi de, bu Şükrü İlkel olsun, Türkiye’nin en iyi tenisçilerinden olan 19 yaşındaki 

oğlu olsun, bütün bunlar benim kadar hasta Galatasaraylı, bütün maçlara giden çocuklardır. 

Bunu da bilgi olarak arz ediyorum. Benim maruzatım bu.  

Yalnız bir şeyin cevabını da çok merak ediyorum. Hiç konuşmak istemediğim bir konudur, 

böyle buradan futbol tenkit etmek. Ama hangi akla hizmet, sol tarafımızda Yasin diye, geçen 

sezon süper oynamış bir adamımız varken kalkıp aynı yere Podolski’yi aldık? Doldurulması 

gereken daha birçok boş yer varken, hangi akla hizmet bunu yaptık, anlayamıyorum. 

Teşekkür ederim efendim, saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sami Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen var mı efendim? Söz almak 

isteyen olmadığına göre... Yönetimin talebi var mı? Yönetimin de talebi yok.  

Efendim, önümüzdeki Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Hepimize hayırlı olur 

inşallah. Toplantıyı kapatıyorum. Teşekkürler.  
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Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

     Sekreter          Sekreter 

 

 


