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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 08 Mart 2017 Çarşamba günü saat 13.30’da, Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Mart 2017 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantıyı açmak için yeterli çoğunluğumuz 

vardır. Her zaman olduğu gibi, 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 ve 1 aylık 

süre içinde vefat etmiş olan 4820 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Savaş Bumin, 5441 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Mustafa Vural Bilge, 9028 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Nejat Harmankaya, 10965 sicil numaralı kulüp üyemiz Tijen Türegün ve aramızdan ayrılmış 

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

ederim, buyurunuz. Efendim, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in güncel konularla ilgili açıklamaları, 

4. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2016 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması, 

5. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, 

idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi, 

6. Gündemin 4. maddesinde sunulan rapor ve 5. maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve 

incelemeleri ile ilgili genel görüşme, 

7. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bilindiği gibi, tüzüğümüzün gereği olarak, 2016 yılına ait mali, idari ve sportif rapor 4 Mart 

Cumartesi günü kulübün internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu nedenle, bugünkü toplantımız 

bu kesin bilgiler ışığında ve gündemimiz gereği 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olacaktır. Yıllık 

genel kurullar, gündemi gereği, daha ziyade karar toplantılarıdır. Bu nedenle, Genel Kurul 

öncesi, Divan Kurulu konuları etraflıca ele alabileceğimiz bir platformdur. Bu istikamette 

değerlendirmenizi rica ederim.  
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İkinci konu, kulübümüzün eski başkanlarından Dr. Ali Tanrıyar’a ileri yaş yorgunluğu 

sebebiyle Acıbadem Koşuyolu Hastanesi’nde 1 haftalık bir tedavi uygulanmıştır. Bu hafta 

sonu hastaneden çıkarak evinde istirahate alınacağı ifade edilmiştir. Değerli Başkanımıza 

geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, tüm Divan üyelerinin sevgi ve saygılarını sunarız.  

Son olarak, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugünün bütün kadınlarımıza kutlu olmasını 

diliyorum efendim.  

Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait 

toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Toplantı tutanakları 24 sayfa olarak 

düzenlendi, girişte size takdim edildi. Ayrıca elektronik posta ile de gönderildi. Hazırlandığı 

şekliyle zabıtları oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. 

Teşekkür ederim.  

İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Divan Başkanlığına gelen bir 

kongre daveti vardır. Arkadaşım size takdim edecek. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Tüzüğümüzün 26. maddesi gereğince, kulübümüzün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 

aşağıdaki gündemle 18 Mart 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi 

Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise ikinci 

toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 Mart 2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte 

yapılmasına karar verilmiştir. Toplantının gündemi şu şekilde olacaktır.  

1. Açılış, 

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması, 

3. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesi, 

4. Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,  

5. Faaliyet Raporunun sunulması,  

6. Denetim Kurulu Raporunun okunması. Raporlar hakkında görüşme, 

7. Yönetim Kurulunun mali ve yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara 

bağlanması, 

8. Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,  

9. Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması,  

10. 2017 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,  

11. Dilekler ve kapanış şeklinde olacaktır.  

Bilgilerinize sunarız. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gördüğünüz gibi, yoğun bir gündemle toplanacak Genel Kurulumuz. Dikkatinizi çekerim, 

tekrar eski toplantı yerimiz olan Lütfü Kırdar Salonu’nda yapacağız toplantımızı. Bir yanlışlık 

olmasın. Son genel kurullarımızı farklı yerlerde yapmıştık.  
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Efendim, gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın 

Dursun Özbek’in güncel konularla ilgili açıklamaları. Sayın Başkan, buyurun efendim, söz 

sizin. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

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

Hepinize bu Mart toplantısının açılışında saygılarımı sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, 

Değerli Başkanımız Ali ağabeye şifalar diliyorum. Ayrıca bugün 8 Mart Kadınlar Günü olması 

dolayısıyla, bütün hanımefendilerin bugününü kutluyorum.  

Şöyle bir yol haritası yaptım, önümde. Bugüne kadarki gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendirmek 

için bir hazırlık yaptım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Birinci konuşma gündemi olarak, Riva ve Florya’da ne yaptığımız konusunda tekrar sizi 

bilgilendirmek istiyorum, çünkü camiamızda bir bilgi kirliliği olduğunu görüyorum. Defalarca 

izah ettim, bir kere daha izah etme gereğini duyuyorum. Biz Riva ve Florya’da ne yaptık?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfettiniz, değerli oylarınızla beni Galatasaray’a başkan seçtiniz, bu emaneti bana verdiniz. 

Ben de buna bağlı olarak, her seferinde size şu söylemle geldim. Dedim ki, Değerli 

Galatasaraylılar, ben emanetçiyim. Bu değerli emaneti bana emanet ettiniz. Dolayısıyla, her 

ne yaparsam yapayım, -yetkim varmış, yokmuş, bu hiç önemli değil- sizin önünüze 

getireceğim, tekrar tartışacağız, tekrar tartışacağız ve ortak aldığımız karar çerçevesinde 

hareket edeceğim. Seçilirken yahut da seçildikten sonra, bana şu yetkiyi vermişsiniz, bu 

yetkiyi vermişsiniz, hiç önemli değil. Çünkü çok dinamik bir dönemden geçiyoruz. Bir sene 

evvel alınan yetkinin bir sene sonra hükmü kalmayabilir, olaylar değişebilir, gündem 

değişebilir. İşi, asıl malın sahibi olan kişinin önüne getirmek kadar doğal bir şey olamaz. Onun 

için, geçtiğimiz 22 Ekim’de zannediyorum, bir Genel Kurul yaptık. Bu Genel Kurulda çok net, 

şeffaf bir şekilde ne yapmak istediğimi anlattım. Geldiğimiz durumu da anlattım. Şu ifadeyi 

kullandım. “Son kurşunumuz” diye ifade ettim, “yolun sonuna geldik” dedim.  

O gün ne söyledim? O gün şunu söyledim. Riva ile Florya için, sahibi olduğumuz bu 

gayrimenkullerin değerlendirilmesinden başka çaremiz olmadığını ifade ettim. Yüksek borç 

seviyesindeki, kasasında 5 kuruş geliri kalmamış bir spor kulübünün ne yapması lazım? O 

zaman büyük bir çoğunlukla da bunu, sunduğum projeyi kabul ettiniz. Ben tekrar teşekkür 

ediyorum.  

Şimdi o gün ne dedik? O gün şunu söyledim. Dedim ki, Değerli Galatasaraylılar, bu bir arsa 

satışı, bir gayrimenkul satışı projesi değil. Bu ne? Bu bir gayrimenkul geliştirme projesi. Peki, 

bizim gayrimenkullerimizin geliştirmeye ihtiyacı mı var? Evet, var. Riva’da 1 milyon 

metrekarenin üzerinde bir arsamız var. Niye alınmış bu arsa? Ne maksatla alınmış? Biz orada 

arpa, buğday, salata mı ekip de yetiştirecektik? Hayır. Değerli büyüklerimiz -onlara sizin 

huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum- Galatasaray’ın ileride düşeceği durumları düşünerek 

bu arsaları iktisap etmişler ve bu arsaların geliştirilmesi suretiyle, kulübe destek olacağını taa 

o günden, 40 sene evvelinden planlamışlar. Size sunduğum projeyi Genel Kurula gelen 
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arkadaşlara, daha sonraları basında, Divan toplantılarında ve çeşitli organize ettiğim 

toplantılarda hep izah ettim.  

Prosedür şöyle yürüyor. Muhatap olduğumuz firma, Emlak Konut Gayrimenkul A.Ş. bir 

gayrimenkul geliştirme şirketi. Ne yapıyor bu şirket? İktisap ettiği yahut da uhdesinde olan 

veyahut da ortaklığa girdiği kişilerin arsalarını alıyor, buraya projeler uyguluyor, bu projeleri 

satışa arz ediyor ve nihayetinde ortaya çıkacak kârlılığı ya kendi cebinde kalıyor veyahut da 

paylaşıyor. Bizim yaptığımız anlaşma net hasılat paylaşımı anlaşması. Buradaki esas ne? 

Buradaki esas şu. Galatasaray’ın bir gayrimenkulü var. Tamam. Sen de bir geliştirme 

firmasısın, bu konuda çok deneyimlisin, çeşitli imkânların var. Sen o zaman bu arsayı geliştir, 

dedik. Buraya bir proje yapalım, dedik. Bu projenin inşasını yapalım, bitirelim, satalım. 

Sattıktan sonra da bunu X, Y oranında paylaşalım. Bu oranlar da biz gizli falan değil. İşin 

sonunda ortaya çıkacak kârlılığın % 80’i Galatasaray’ın, % 20’si de Emlak Konut’un olacak. 

Bunların hepsi çok net, sarih açıklandı. Muhatap olduğumuz firma kamuya açık, önemli, çok 

güzel işler yapan, çok büyük bir firma. Şimdi peki, biz bunu böyle açıkladık. Yaptık, defalarca 

anlattık. Hâlâ daha, efendim, 508 milyon TL’ye arsaları sattık... 

Değerli Galatasaraylılar,  

Yaptığım işin sorumluluğunu, taşıdığım emanetin sorumluluğunu ben, çocuklarım, bütün 

sülalem almak üzere hareket ediyorum. Hiçbir şekilde Galatasaray’ın kılına, malına mülküne 

değil, kılına zarar gelmesine, heba olmasına müsaade etmeyeceğim. Taşıdığım emanetin ne 

kadar yüce olduğunu defalarca size ifade ettim. Hâlâ daha, 508’e sattı, 340’a sattı. Ben sizden 

bir şey rica ediyorum. Benim burada ifade ettiğim şeyler, yapmak istediğim şeyler. Yapmak 

istediğim bir tek şey var, Galatasaray’ı bu zor günlerden çıkarmak. Zoru gördüğüm zaman 

kaçan, zoru gördüğüm zaman terk eden bir karakterim yok. Size de söz verdiğim her şeyi 

dibine kadar, sonuna kadar sürdüreceğim, hiç merak etmeyin.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Daha fazla bilgi almak isteyen varsa, her zaman söylediğim gibi, kapım açık. Yapılan işlerin, 

yapılan projelerin detaylarını her zaman Galatasaray’ın kurumlarıyla da paylaştım. Gizli, saklı 

hiçbir şey yok. Onun için, çamur at izi kalsın sevdasından vazgeçmek lazım. Beklentim bu. Zor 

zamanlarda hepimizin beraber olması, tek yumruk hâlinde olmamız, bana emanet ettiğiniz 

bu değerli varlığı selamete çıkarmak için ortaklaşa güç birliği yapmamız.  

Şimdi, Riva ile ilgili projeler aşağı yukarı yapıldı, bitti gibi. Yakında ihaleye çıkacak. Bu ihale 

sonrası, biz ihale öncesi bir dilim hak edişimizi aldık. İhale sırasında, ihale sonrası ikinci dilimi, 

işin hitamında da üçüncü dilimi alacağız. Size daha önce anlattım, hangi dilimlerden ne kadar, 

kaç para beklentimiz olduğunu söyledim. Buna ulaşmak için bu dönemleri beklemek 

zorundayız. Çizdiğimiz istikamette, yaptığım açıklamalarda en ufak bir değişme yok. Kimse 

gerçekleri tahrif ederek, bilgi kirliliği yaratarak Galatasaray’a zarar vermeye kalkmasın. 

Değerli Galatasaraylılar, 

Diğer bir projemiz spor salonu ile ilgili proje. Spor salonu ile ilgili, önümüzdeki Genel Kurulu 

takiben bir Genel Kurul daha yapacağız, çünkü size söylediğim gibi, her ne yaparsam 

yapayım, hangi projeyi getirirsem getireyim, Genel Kurula getireceğime söz verdim. Buradaki 

durum şu. Projemiz bitti. Sarıyer Belediyesi’ne ruhsat müracaatında bulunduk. Bir tek şu 
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devam ediyor. Bizim bu salonumuzun bir sponsorla yapılması şart, çünkü yüksek bir maliyeti 

olacak. Yüksek dediğim, yaklaşık 30 milyon dolar civarında bir maliyeti olacak bu salonun. 

Galatasaray’ın bugün bu seviyede bir gayrimenkul yatırımı yapması mümkün değil. Onun için 

ne yapmak lazım? Aklımızı kullanalım, bir sponsor bulalım ve isim hakkının kullanılması 

suretiyle bunu yapalım. Taa baştan beri anlattığım proje buydu. Şimdi bu sponsorluk 

görüşmeleri devam ediyor. Yapacağım Genel Kurulda da önünüze getireceğim. Galatasaray’ın 

bu salonu nasıl yapacağı konusunu da zaten size soracağım. Galatasaray bu salonu yapmakla 

ne kazandı, ne yaptı diye de daha önce açıklamıştım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bildiğiniz gibi, Galatasaray’ın çatı problemi diye bir problemi var. Geçmişte, stadın üzeri açılır 

kapanır olarak projelendirilmiş. Fakat stadı erken bir tarihte açmak için açılıp kapanma 

sistemi yapılmamış. Fakat yapılan ihalede bunun üstünün açılır kapanır olduğu belli. Peki, ne 

yapmışlar? Galatasaraylı yöneticiler müteahhide, “Ya sen bu çatının üstünü kapatma, biz 

ileride kapatırız. Sen o gün itibarıyla yaklaşık 14-15 milyon euro civarında olan parayı bir 

şekilde bize ver veyahut da bizim dediğimiz başka taraflara harca. Biz ileride burayı 

kapatırız.” demişler ve bu konuda da yazılı bir taahhüt vermişler, biz burayı iki sene içinde 

kapatacağız diye. Sonra ne olmuş? Sonra bu çatının üzeri kapatılmamış. Ama bu borç Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü nezdinde kayda geçmiş. 6 seneden beri orada bekliyor. Tabii kayda 

geçtiği için de, güncel rakamlar üzerinden bugüne kadar faiz yürütülmüş. Türlü davalar 

açılmış üzerinde.  

Seçildiğimizin ertesinde, bu geçmişten gelen davalarla ilgili Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğüne gittim ve şöyle bir öneri getirdim onlara. Bakın, o gittiğimiz gün itibarıyla 

zannediyorum bu borç katlanarak gelmiş. Yaklaşık 70-75 milyon TL seviyesine gelmiş. Bu 

borca bağlı olarak da intifa hakkı üzerine rezerv koymuşlar. Stadın intifa hakkını bir türlü 

Galatasaray’a vermiyorlar. Dedim ki, “Bakın, gelin şöyle yapalım. Sizin burada bu kadar 

alacağınız var. 75 milyon, işte faiziyle filan belki biraz daha artıyor. Bu paraya burada bir 

kapalı salon yapalım, Galatasaray’ın dağınıklığını kurtaralım. Bu kapalı salona katkı payı 

olarak koyun. Neticede, burada yaptığımız yer size ait bir yer. Biz burada sadece üst kullanım 

hakkı sahibiyiz.” Dediler ki, “Nasıl olur? Peki, senin paran var mı bunu yapmak için?” Dedim 

ki, “Ben bunu bir proje çerçevesinde yapacağım. Stadın isim hakkını pazarladığımız gibi, 

kapalı salonun da isim hakkını pazarlamak suretiyle ben buraya bir fon yaratabilirim. O gün 

dahi böyle konuşmalarımız vardı.” “İyi, yapabilirsen biz o zaman bu davamızdan vazgeçelim. 

Biz size bu meblağı, salonun katkı payı olarak verelim.” dediler. Ve bu suretle, bu salonu 

yapmak üzere harekete geçtik. Bize müsaade ettiler ve biz de şimdi ruhsatın alınmasını 

müteakip, projeyi sizin önünüze getireceğiz. Onayınız olursa da devam edeceğiz.  

Şimdi, bu salon sadece basketbol salonu değil. Çok amaçlı, çok fonksiyonlu kullanılabilecek 

bir salon. Genel Kurulda size de sunumunu yapacağım, çünkü projesi bitti. Ayrıca, bölgenin 

gelişmesine bağlı olarak, salonun alt mekânları kiraya verilebilecek ve Galatasaray’a sabit 

geliri olabilecek bir salon. Detayları o zaman zaten göstereceğim.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Diğer bir gayrimenkulümüz otel inşaatı. Otel inşaatı yürüyor, biraz yavaş yürüyor. Çünkü 

neden? Ülkemizin bugünü itibarıyla, turizm sektörü zayıf. Bu zayıf dönemde oteli işletmeye 

açmak -mesleğim olması itibarıyla söylüyorum- çok uygun değil. Onun için, biraz zamanı 

kullanmak suretiyle... İnşaat durmuş değil. Öyle bir soru önergesi aldım, onu belirtmek 

istiyorum. Evet, inşaat yürüyor, ama benim arzu ettiğim hızda yürümüyor. Bunun finansal 

yapıyla hiç alakası yok.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Bu otelin finansmanını şöyle hallettik. Denizbank’a gittim ve dedim ki, “Kardeşim, bizim 

burada bir gayrimenkulümüz var, Galatasaray’ın. Bu gayrimenkulü biz geliştirmek istiyoruz. 

Çok da büyük olmadığı için, kendi imkânlarımızla yapabiliriz.” dedim. Ve oradan sadece bu 

inşaatın yapılmasında kullanılmak üzere bir kredi oluşturdum. Bu kredide benim şahsi 

kefaletim var. Banka bana dedi ki, “Siz daha evvel de geldiniz. Sizden önceki yönetim geldi ve 

aynı maksatla bizden para aldı. İnşaatı yapmadı, bu parayı götürüp falan yere yatırdı. 

Dolayısıyla, biz sana aynı şekilde para vermeyiz. Bir tek şekilde veririz. Sen Dursun Özbek 

olarak buraya kefalet imzası koyarsan, bu oteli işletmeye açtığın gün kefaletin çözülür. Bunu 

o zaman veririz.” Dedim ki, “Hay hay, ben ne yapmak istediğimi biliyorum. Amacım belli.” Bu 

şekilde bir fon oluşturup başka şekilde kullanmayacağımdan emin olduğum için, hiç 

çekinmeden altına imzayı attım. Ve bu fonda bu para duruyor. Bugün ne kadar sıkıntıda 

olursak olalım, hiçbir şekilde o fonu kullanmadım, çünkü size ve finansman kuruluşlarına 

verdiğim söz itibarıyla, bu para sadece bu inşaatın tamamlanması için kullanılacak. 

Dolayısıyla, kimse acaba para bitti de inşaat onun için mi durdu diye düşünmesin. Hayır, 

inşaatın parası orada, isteyen bakabilir. Orada hazır bekliyor. Yalnız uygun dönemi beklemek 

zorundayız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yine bir soru gelmiş. Size daha önce de izah ettim. Dedim ki, biz Florya’daki tapu sahibi 

olduğumuz gayrimenkulü geliştirmek için, Galatasaray Spor Kulübü’nün tesislerini bizim 

zaten sıkıştığımız Florya’dan daha büyük, daha geniş bir yere taşımak zorunluğumuz var diye 

izah etmiştim. Bu konuda daha önce de bilgi vermiştim size. Epey bir zamandır çalışıyoruz. Ve 

stada daha yakın olması gereksinimi var, çünkü Florya’dan bir deneyimimiz var. Florya’dan 

akşam maç saatinde çıkan takım yaklaşık 1.5 saat gibi bir sürede stada geliyor. Bunu Sayın 

Maliye Bakanı ile konuştum ve yakın bir yerden bir arsa istedik. Uzun bir süre önce bir arsa 

istediğimizi kendisine iletmiştim, hepinizin bilgisi dahilinde. Ve bu işlem tamamlandı. Şimdi 

stada yaklaşık 8 dakika mesafede, aşağı yukarı 6 tane normal ebatta futbol sahası ve gerekli 

konaklama tesislerinin yapılacağı, çok güzel bir tesis alanımız olacak. Biz bu konuda uzun süre 

müzakereleri yürüttük ve dün itibarıyla de bu tahsisin yapılması için ilgili dilekçemizi Sayın 

Maliye Bakanlığı nezdindeki Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verdik. Pürüzleri vardı, hepsini 

hallettik.  

Şimdi intifa hakkı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. İntifa hakkı ile ilgili ben geçen Sayın Divan 

Başkanına bir evrak verdim. Ekrana da yansıttık mı, hatırlamıyorum. Şimdi Sayın Divan 

Başkanında olan evrak şu. Bizim muhatabımız olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, bizim 

salonun, arenanın intifa hakkının verilmesi için onay verdi. Sayın Müsteşar imzaladı, Sayın 
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Bakan imzaladı ve tapuda bu tescilin yapılması için İstanbul İl Müdürlüğü’ne gönderdiler. 

Daha sonra Sarıyer Tapu Dairesi dedi ki, bir eksik evrağınız var. Nedir? Bu eksik evrak, 

2012’de çıkan bir genelge ile intifa hakkı verilecek gayrimenkuller için bir de Başbakanlıktan 

onay alınması gerekiyor. Apar topar Ankara’ya gittim ve nedir bu, nasıl olacak, dedim. 

Dediler ki, hiç merak etmeyin, bu bir prosedür gereğidir. Çünkü şunu da söyledim, 2011 

yılında zaten bu intifa hakkı verilmiş Galatasaray’a. Ama 2012 yılında çıkan bu tebliğden 

dolayı da, tekrardan Sayın Başbakanın onayına gitti. Çeşitli vasıtalarla kendilerine sunduk. En 

ufak bir problemimiz yok. Sadece yoğunluk itibarıyla bir gecikme var. Hatta Sayın Divan 

Başkanına da söyledim, bugünlerde her an Ankara’ya çağırabilirler, dedim, çünkü huzurda 

imzalanıyor. Dolayısıyla, bugünlerde de stadın intifa hakkının Galatasaray’a devri için, 

evrakları getirip inşallah çok kısa sürede onu alacağız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Güncel gelişmeler aşağı yukarı bunlar. Merak edilen şeyler de olabilir. Ben zaten yerimdeyim, 

bunları da devamında cevaplayacağım. Size şunu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 1.5 seneden 

beri, Yönetim Kurulu olarak faaliyet içindeyiz. İcraat hâlinde olduğumuz için elbette ki 

hatalarımız oluyor, yanlışlarımız var. Fakat bu yanlışların hepsinden bir ders çıkarma, esasta 

Galatasaray’a hizmet etme, Galatasaray’ın menfaatlerini koruma yönünde en ufak bir sapma 

yok. Onun için, defalarca söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Eğer bir proje varsa, eğer bir 

öneri varsa lütfen gelin. Yanlış yaptığımız hususları da tartışalım, doğru yaptıklarımızı da 

tartışalım. Yeni öneriniz, yeni projeniz varsa da getirin, onları nasıl hayata geçireceğimizi 

konuşalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu süreçte, bir şeye sizi inandırmak, ikna etmek istiyorum. Seçildikten sonra, size şunu 

söyledim. Dedim ki, “Değerli Galatasaraylılar, ben başkan seçilmeden evvel, bu Yönetim 

Kurulu seçilmeden evvel, başkan yardımcısı olarak görev yaptım ve orada şunu tespit ettim. 

Maliyesi bana bağlıydı Galatasaray’ın. Bizim mali sıkıntımız yok, dedim. Bunu söyleme 

sebebim şu. Zaten seçim bildirgemde de ifade ettim. Yapmak istediğimiz projeler var, bu 

projeler çerçevesinde biz bu sıkıntılı durumdan çıkabiliriz diye ifade ettim. Şu anda yaptığım 

o. Size verdiğim sözün dışında en ufak bir hareketim yok. O itibarla, şöyle kabul etmek lazım. 

Ben ve Yönetim Kurulum, Galatasaray’ın bu suretle refaha çıkacağını, kötü durumdan 

çıkacağını size verdiğim söz çerçevesinde yürütüyorum. Kimsenin bundan tereddüdü 

olmasın.  

Bir an şöyle düşünün. Galatasaray Başkanı çıkıyor ve bize, ya bizim mali sıkıntımız yok, böyle 

bir şeyler söylüyor. Fakat bu ne kadar gerçekçi? Bir taraftan tablolara baktığınız zaman, şu 

kadar borç gözüküyor. Evet, şimdi 2016 sonu itibarıyla tablolar gelecek, bu tablolarda 

rakamlar belli. Bu rakamların hiçbirisi şaşırtıcı değil. Devamlı söylüyorum, daha önce de ifade 

etmiştim. Bizim senelik faiz ve kur farkından gelen yükümüz -konsolide bakıldığı zaman- 120 

milyon TL. Biraz sonra göreceksiniz, bunun bir kısmı spor kulübünün işi. Devamlı söylüyorum, 

yani hükümete, Spor Bakanına, Sayın Cumhurbaşkanına da ifade ettim, amatör sporlar bizim 

sırtımızda büyük yük. Amatör sporlar, Galatasaray Spor Kulübü’ne senede aşağı yukarı 20 

milyon dolar zarar ediyor. Fakat bundan vazgeçmiyoruz. Yakında çıkacak Spor Yasası’nda 
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buna destek verecekler. Bu sadece Galatasaray’da mı böyle? Hayır. Onun için, biraz sonra 

ifade edilen rakamları değerlendirirken de bunu dikkate almanızı istiyorum. Gerçekten 

amatör sporların getirisi yok denecek kadar az. Ama Galatasaray Spor Kulübü olduğunuz 

zaman, bunların hiçbirisinden vazgeçemezsiniz. Tarih, Galatasaray’a böyle bir sorumluluk 

yüklemiş.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şunu söyleyerek sözümü bitirmek istiyorum. Bu arada, şunu da ifade edeyim. Emlak 

Konut’tan 340 milyon TL civarında bir para geldi. Size söz verdiğim gibi, bunun 330 milyon 

TL’si ile Galatasaray’ın borçlarını ödedik. Borçlarını derken, banka borçlarını, yani faiz 

sarmalından çıkması için. Bir değerli üyemiz bir soru sormuş, ona cevaben de söylüyorum. Bu 

330 milyon banka borcunun ödenmesi suretiyle bazı temliklerimiz açığa çıktı. Bunların içinde 

en önemli olanı Spor Toto gelirleri. Ayrıca, naklen yayın gelirleri, gişe ve bilet hasılatı 

gelirlerimiz açığa çıktı. Yani bugün bunların direk Galatasaray’ın kasasına gelmesi suretiyle 

dönmeye çalışıyoruz.  

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

ve sermaye artışı yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaatta bulunduk. KAP’ta 

açıkladık bunu. Hepinizin bilgisi vardır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yönetimi olarak, bir 

kurtuluş savaşı içindeyiz, bir mali bağımsızlık savaşı içindeyiz. Ben bu savaşa çok inanıyorum. 

İnandığım için, elimi, kafamı, bedenimi bu taşın altına koymuşum. İnandığım bir savaş için, 

bugün yaklaşık 80 milyon TL olan kasa kolaylığı sağlıyorum. İnandığım için, 200 küsur milyon 

TL civarında kefalet veriyorum. Ben hepinizden arkamızda durmanızı istiyorum, hepinizden 

kuvvet almak istiyorum. Hepinize saygılarımı sunarım efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Gündeme devam ediyorum. 

Gündemimizin dördüncü maddesi, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca kulüp ve bağlı 

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

Yönetim Kurulu tarafından sunulması. Buyurun efendim, sunumu kim yapacak? İsmail Bey, 

buyurun. 

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya  

Değerli Divan, Değerli Divan Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Değerli Galatasaraylılar, 

Değerli Başkanım,  

Hepiniz hoş geldiniz. Sunumuma başlamadan önce, başta salonumuzda bulunan kadınlar 

olmak üzere bütün kadınların Kadınlar Gününü kutluyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkürler. 

İlk önce, kulübümüzün 31 Aralık 2016 tarihine kadar olan gelir-gider hesaplarını sizlere 

sunmak istiyorum. Gelirlerimiz. Ben bunları, eğer müsaadeniz olursa, bir Galatasaraylı 

büyüğümüzün de tavsiyesine uyarak, yuvarlayarak söyleyeceğim. Totalde oranları sizle 

paylaşırım.  
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Merkez ve tesisler, spor şubeleri, spor okulları, diğer gelirler. 2016 bütçesi toplamı, gelirlerin 

106 milyon TL olması gerekirken, gerçekleşen 82 milyon TL. Aşağı yukarı 23 milyon TL daha az 

gerçekleşmiş durumda. Bunların detaylarını tek tek okumamı ister misiniz? Yoksa tabloda 

görüyorsunuz. Tamam. Yuvarlak olarak geçiyorum. Şimdi bu gelirlerimizin bir sonraki 

sayfasında da size detaylarını vereceğim. Özellikle spor branşları, burada futbol hariç, bütün 

spor branşlarımızda bütçelenen, 2016 yılı itibarıyla bütçelenen ve gerçekleşen değerleri 

görmekteyiz. Spor şubelerinin 2016 yılı bütçelenen geliri 35 milyon TL iken, gerçekleşen 31 

milyon TL ve aşağı yukarı % 10 civarında bir eksik gerçekleşme söz konusu oldu. Bunları da 

tek tek okumamı istiyorsanız okuyayım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Gerekmez efendim. 

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya  

Tamam. O zaman müsaadenizle geçiyorum. Giderlerimiz. Merkez ve tesisler, spor şubeleri, 

spor okulları, diğer giderler, finansman giderleri. bunların hepsinin detaylarını size biraz 

sonra tekrar vereceğim. Bütçelenen giderler 110 milyon TL iken, gerçekleşen gider 158 

milyon TL. Bütçelenenden aşağı yukarı 47 milyon TL, % 43 oranında daha fazla gerçekleşmiş 

durumda. Bunun da en önemli nedenini bir sonraki sayfada size izah edeceğim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Üyelerimizin bildiği tabirle depasman, yani tespit edilmiş olan bütçeden % 42 fazla gideriniz 

olduğunu söylüyorsunuz, değil mi efendim? 

Yönetim Kurulu Muhasip üyesi İsmail Sarıkaya  

Evet. Bunun da en önemli nedeni, bakarsanız, erkek basketbolda gerçekleşti. Bunun da 

nedeni, hepinizin bildiği gibi, biz geçen sene erkek basketbolda Avrupa şampiyonu olduk ve 

bu sayede Euroleague’e katılma hakkı elde ettik. Böyle olunca... Yok, bu seneki zaten, 2016.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, devam edin siz.  

Yönetim Kurulu Muhasip üyesi İsmail Sarıkaya  

Gerçekleşen farkta, bunun önemli bir kısmı erkek basketbolda, yabancı oyunculara 

ödediğimiz ücretlerin döviz üstünden olmasından kaynaklanan kur farkı dolayısıyla. 

Euroleague’e katılmaktan dolayı yapılan ekstra transferler ve biliyorsunuz Euroleague diğer 

liglere göre hemen hemen iki katı deplasman giderleri olan bir lig. Dolayısıyla, erkek 

basketbolda özellikle böyle bir ciddi artış oldu. Diğer spor şubeleri de tabii ki -yabancı oyuncu 

sayılarına bağlı olarak- dövizdeki artıştan etkilendi ve bakarsanız, kadın basketbol, erkek 

voleybol, kadın voleybol gibi branşlarda da tamamen dövize bağlı olan artışlardan 

kaynaklanan sapmalar meydana geldi. İsterseniz ben bu giderlerin toplamlarını size 

okuyayım. 31 Aralık 2016, bütçelenen, 67 milyon TL iken gerçekleşen 90 milyon TL, 22 milyon 

TL civarında, yaklaşık % 34 oranında bir sapma meydana geldi. Bu konuyla ilgili sormak 

istediğiniz bir şey varsa cevaplayayım, yoksa devam ediyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Devam edin efendim.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya  

Tekerlekli basketbol. Tekerlekli basketbolda, biz geçtiğimiz sene, Mali Genel Kurula bütçe 

sunarken, bu şubemizin birazcık daha sosyal sorumluluk projesi şeklinde gerçekleşmesini 

ümit etmiştik. Fakat Mali Genel Kurulu hatırlarsanız, oradaki gelişmelere bağlı olarak, biz 

tekerlekli sandalye takımımızı aynı şekilde devam ettirmeye karar verdik. Hepimiz beraber 

yaşadık, Mart 2016’daki Genel Kuruldaki bu gelişmelere bağlı olarak tekerlekli sandalye bizim 

bütçeye koymayı düşündüğümüz şekilden farklı bir şekilde gerçekleşti. Spor şubelerinin gelir 

ve gider tabloları. Bu tabloya bakarsanız, burada sadece futbol hariç, çok daha rahat 

anlaşılabilmesi için son aşağı yukarı 10 yılın tabloları burada. En son 2016 yılında amatör şube 

dediğimiz, ki basketbol, voleybolu da kapsayan spor şubeleri, futbol hariç, 19 milyon dolar 

zarar etti. Demin Başkanımız da bunu size ifade etti. Geçebilir miyim?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, devam edin.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya  

Deminki kutucuk şeklinde olan tabloyu bir grafik hâlinde sizlerin huzurunuza getirdik. 

Zararımızın senelere bağlı olarak yükseldiğini ve en son dönemde de inişe geçtiğini 

görmektesiniz. Tamam mı, geçebilir miyim? 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kulüp konsolide 

verileri. Banka kredilerinden başlıyoruz. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Türk parası kredilerin 

ve yabancı kredilerin toplamı, Türk parası olarak 676 milyon TL iken, dolar olarak karşılığı 233 

milyon dolar. 31 Aralık 2016 itibarıyla, Türk parası toplam kredilerimiz 787 milyon TL iken, 

dolar karşılığı 224 milyon dolar. Yani bu şekilde baktığınızda, banka kredimiz dolar olarak 9 

milyon dolar azalmış gözükmekte. Yani, işte kur farkı. Müsaade eder misiniz, geçeyim mi bu 

tabloyu da?  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu  

Müsaade ederseniz, bir müdahalede bulunmak istiyorum. Siz Türk lirası borcunu dolara bağlı 

olarak çevirmişsiniz, ama son yaptığınız açıklama çok doğru ve yerinde değil. Bizim dolar 

borcumuz kur farkına bağlı olarak azalmış ama öbür taraftan da, finansal borçlarımız kur 

farkından da aynı şekilde artmış. Dolayısıyla, belki hazirunu dolar borçlarımızın düştüğü 

konusunda yanlış bilgilendirmemekte yarar var diye düşünüyorum.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya  

Yok, bu tabloda gözüken TL karşılıklarındaki dövizleri ifade ediyorum ben. Yani şu, bir tabloya 

bakarsak, 31 Aralık itibarıyla 676 milyon TL iken, 31 Aralık 2016 itibarıyla 787 milyon TL. 

Bunların da kurları karşılığındaki döviz karşılıkları. Benim ifade ettiğim bu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Aslında borcumuz Türk lirası olduğu için, borcumuz artmış. Ama dolara endekslediğimiz 

zaman, kur farkları bazen lehte, bazen aleyhte çıkacak. Buyurun devam edin.  
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Yönetim Kurulu Muhasip üyesi İsmail Sarıkaya  

Geçebilir miyiz? Verilen teminatlar, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, -bunlar da milyon TL ve 

milyon dolar şeklinde- verilen teminatların toplamları 31 Aralık 2015 itibarıyla, 1 milyar 776 

milyon TL, dolar karşılığı 611 milyon dolar. 31 Aralık 2016 itibarıyla, verilen teminatların 

toplamı 2 milyar 164 milyon TL, dolar karşılığı 615 milyon dolar. Yani teminat oranlarımız 

2.63’ten 2.75’e çıkmış durumda.  

Borç-alacak tablosunu sizlere sunmak istiyorum. Alacaklarımız üst tarafta, alt tarafta da 

borçlarımız. 31 Aralık 2015 itibarıyla, alacaklarımızın toplamı 536 milyon TL iken, karşılığı 184 

milyon dolar. Borçlarımız, 31 Aralık 2015 itibarıyla, 1 milyar 499 milyon TL iken, karşılığı 516 

milyon dolar. 31 Aralık 2016 itibarıyla toplam alacaklarımız 641 milyon TL, karşılığı 182 

milyon dolar. Borçlarımız, 31 Aralık 2016 itibarıyla, 1 milyar 831 milyon TL, karşılığı 520 

milyon dolar. Net borç-alacak farklarımız, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, 963 milyon TL, 

karşılığı 331 milyon dolar. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, net borç-alacak farkımız 1 milyar 

189 milyon TL, karşılığı 338 milyon dolar.  

Sportif A.Ş.’nin gelir ve gider, konsolide tabloları. Bu tablolar, biliyorsunuz, Sportif A.Ş.’nin 

hesap dönemlerine bağlı olarak hazırlanıyor. Mayıs-Mayıs olarak şekillendiği için, ben size 31 

Mayıs 2015 ve 31 Mayıs 2016 konsolidesini veriyorum. 2015 Mayıs ayında konsolide olarak 

gelirimiz 185 milyon, giderimiz 257 milyon dolar iken, 31 Mayıs 2016’da gelirimiz 192 milyon 

dolar, giderimiz 219 milyon dolar gerçekleşmiştir. Bu tabloya göre baktığımızda, 2016’da 

gelirlerimiz % 3.8 artmış, giderlerimiz de % 17 civarında azalmıştır. Bu tabloların bir de grafik 

şeylerini ben göstermek istiyorum. Bu da senelere bağlı olarak, Sportif A.Ş.’mizin borcunun 

durumunu göstermekte. Bu veriler konsolide olarak karşınıza çıkmakta.  

Sormak istediğiniz bir şey yoksa, ben sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu  

Sayın Başkanın talebi üzerine, muhasip üyemize biraz evvel yaptığım yorumu tekrar sormak 

isterim. Dolayısıyla, açıklayarak ben tekrar sorumu soracağım. Eğer muhasip üyemiz de 

tekrar açıklayarak cevap verme ihtiyacını hissederse, biraz daha açıklanmış olur. Şimdi, o 

tabloyu açarsanız, gelir ve giderlerimiz, borçlanmalarımız TL üzerinden tablolarda verildi. 

Dolayısıyla, bakacak olursak, Türk lirası bazında dengelerin bozulduğunu görüyoruz. Fakat 

Türkiye’de son 6 ayda, özellikle bu dönemin son 3 ayında yaşanmış olan devalüasyonlardan 

dolayı kur borçlarımız aleyhimize çalıştı. Zaten burada finansal giderler olarak yansımış. 

Sevgili İsmail Bey’in açıklamalarında gördük, Türk lirası borçlarımız artmışken, bunu sadece 

dolara çevirerek, yani böleni yükselterek dolar borcumuzun azaldığını söylemek çok doğru bir 

ifade değildi. Bu bir kur hesabıdır. Dolayısıyla, Türk lirası borçlarımız artmıştır. Bu kadar. 

Bunun yorumunu, ben bunları dolara çevirince bu rakamı buluyorum demek bence yeterlidir. 

Ama buna güvenerek, gördüğünüz gibi, dolar bazında borçlarımız azalmıştır demek çok doğru 

ve teorik bir açıklama olmaz diye ben bu yorumu yaptım. Bu konuyla ilgili açıklama ihtiyacı 

hissederse, yönetim veya İsmail Bey, mutlaka ki ben bu talebi dolayısıyla yerine getirmiş 

oluyorum.  
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Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya  

Şimdi ben müsaadenizle demin söylediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Bu tabloların uzun 

süredir bir açıklanma şekli var. Yani tablolar, uzun süredir, Galatasaray Sportif A.Ş. ve kulüp 

verileri ayrıldıktan sonra hep bu şekilde hazırlanmış ve borçlar o günkü kurdan dolara 

çevrilmiş. Yani bizim uyguladığımız herhangi bir yanıltma veya bir şey değil. Bugünkü 

gördüğünüz tablo, dövizin artışı ile kaynaklanmış. Evet, banka kredilerimiz TL olarak 676 

milyon TL’den 787 milyon TL’ye çıkmış durumda. Bu da şöyle, zaten bizim kullandığımız 

hemen hemen kredilerimizin tamamı döviz üzerinden. Biz de size bu ifademizi döviz 

üzerinden yapıyoruz. Burada sizin takdirlerinize sunuyoruz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, açıklama yeterli. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Gündemin beşinci maddesine 

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

mali, idari, sportif raporla ilgili, Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi. Sayın Cengiz Ergani, 

efendim, buyurunuz. Denetçi arkadaşımız.  

Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Ergani 

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Kurul Üyeleri, Saygıdeğer 

Divan Kurulu Üyeleri,  

Denetim Kurulu adına, tüzüğün ilgili maddesince raporumuzu sunmak üzere 

huzurunuzdayım. Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, tüm kadınlarımızın bugün 

özel gününü kutluyorum.  

Efendim, ben de rakamlarla fazla canınızı sıkmayacağım. Malum, rakamlardan insanlar pek 

hoşlanmıyor. Ben de çok kısa bir özet tablo ile mali tabloları sunacağım. İşin idari kısmına hiç 

girmeyeceğim. Zaten Divan Başkanlığıyla paylaştığımız formatta da idari kısım pek 

istenmiyor. Önümüzdeki Mali Genel Kurulda, bu konularla ilgili, hem idari, hem de mali genel 

konularda raporlarla ilgili olarak daha geniş, detaylı bilgiler sizlere sunacağım.  

Şimdi Divan Başkanlığı ile oluşturduğumuz bir tablo var. Bunun kısaca özetlerini size vermek 

istiyorum. Burada tarihlerde de göreceğiniz gibi, karşılaştırmalı bir rapor yaptık. 2015 sonu, 

2016 sonu ve Divana en son sunduğumuz Eylül sonu rakamlarını karşılaştırdık ve bunların 

sapma oranlarını, en son kolonda birbirleriyle olan oranlarına da onları koyduk. Bunlar nedir? 

Kısaca, hemen hızlı olarak geçeceğim.  

2015 sonu itibarıyla, toplam gelir 556 milyondan 427 milyon liraya düşmüş. Borç-alacak farkı 

963 milyondan 1 milyon 189 bin liraya çıkmış. Toplam finansal borçlar 676 milyondan 786 

milyon liraya çıkmış. Toplam finansman giderleri 120 milyondan 154 milyon liraya çıkmış. 

Toplam teminat, ipotek, rehin ve temlikler tutarı 1 milyon 776 bin liradan 2 milyon 164 

milyon TL’ye çıkmış. Bunların detaylarını aşağıda göreceksiniz. Yönetim Kurulu üyelerine olan 

borçlar da 27 milyondan 56 milyon liraya çıkmıştır. Bunları kısaca kurul olarak 

değerlendirmemiz şu şekildedir. 31.12.2015 tarihi itibarıyla, 291 milyonu kısa vadeli, 385 

milyonu uzun vadeli olmak üzere toplam 676 milyon TL olan finansal borçlarımız, 2016 yılı 

Aralık ayı sonunda, 433 milyonu kısa vadeli, 354 milyonu uzun vadeli olmak üzere 787 milyon 

TL’ye yükselmiştir.  
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Sonuç olarak, bir yıllık süre içinde kısa vadeli finansal borçlarımız 142 milyon artarken, uzun 

vadeli finansal borçlarımız ise 31 milyon TL azalış göstermiştir. Bu arada, karşılaştırmalı 

dönemleri itibarıyla toplam finansman giderleri 121 milyon TL’den 154 milyon TL’ye artış 

göstermiştir. Finansman giderlerindeki bu artış, kur farkı etkisinden kaynaklanmaktadır.  

Verilen teminat, ipotek, rehin, kefalet ve temliklerdeki gelişmelerle ilgili yorumumuz da şu 

şekilde. Aralık 2015 tarihi itibarıyla, toplam 1 milyar 776 milyon TL olan meblağ, Aralık 2016 

sonunda 2 milyar 165 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu farkın 138 milyon TL’lik bölümü hisse 

rehnindeki artıştan, 41 milyon TL’lik bölümü temlik artışından, 210 milyon TL’lik bölümü şahsi 

kefalet artışlarından, 1.3 milyon TL’lik bölümü ise teminat mektubu artışından 

kaynaklanmaktadır. Hisse rehinleri, 2015 ile 2016 sonları itibarıyla bir artış göstermiştir. Onu 

kastetmek istedim. Borç-alacak farkı, Aralık 2015 tarihi itibarıyla, 963 milyon TL olan borç-

alacak farkı, 2016 yılı Aralık ayı sonunda 226 milyon TL artarak 1 milyar 189 milyon TL’ye 

yükselmiştir.  

Kısaca, Sportif A.Ş. konsolide verilerini de verip sizleri aydınlatmak istiyorum. Burada bazı 

kolonları göreceksiniz. Dönemsellik ilkesi açısından, onları koymamız pek sağlıklı olmadığı için 

boş bıraktık. Öz kaynaklar, 2015 sonu 344 milyon, 2016 sonu 547 milyon. Toplam faaliyet 

giderleri, 33 milyondan 37 milyona... Personel adedi, 2015’te 721, 2016’yı koyamadık. 

Personel giderlerini de dolayısıyla koyamadık. Genel yönetim giderleri, 2015 sonu itibarıyla 

17 milyon, 2016 itibarıyla 14.500.000. Efendim, personel adedini koyamamamızın sebebi 

şudur. Dönemsellik ilkesi açısından, Sportif A.Ş.’de Mart sonu itibarıyla yapılıyor. Verilen 

rakamlar bizim tarafımızdan denetlenmediği için, buraya koymayı uygun görmedik. Şarta 

bağlı yükümlülükler 337 milyondur. Kâr-zarar, 2015 sonu itibarıyla, konsolide bazda 57 

milyon, 2016 sonu itibarıyla 204 milyondur. Personel sayısı, personel giderleri ve şarta bağlı 

yükümlülükler, dönemsellik ilkesinden dolayı 2017 yılı Mart sonu itibarıyla netlik 

kazanacaktır.  

Ben size kısa ve öz bilgiler aktardım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı 

sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, teşekkür ediyoruz, Sayın Cengiz Ergani arkadaşımıza. Şimdi efendim, bu okunan özet 

rapor ve yayınlanan esas raporları incelemiş olan arkadaşlarımız bu konuyla ilgili söz almak 

istiyorlarsa kaydedelim. Sırayla okuyorum. Söz isteyenler: Mehmet Helvacı, Ayhan Özmızrak, 

İbrahim Göknar, Taner Aşkın, Mehmet Bilen, Serhat Özalemdar. Sayın Mehmet Helvacı, 

buyurun efendim.  

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan başkanım, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii, Dünya Kadınlar Gününde kadınlarla ilgili bir şey 

söylemeden geçmek imkânsız olduğu için, tüm dünya kadınlarını, ama özellikle Galatasaraylı 

kadınları buradan canıyürekten kutluyorum, başta da benim tanıdığım en iyi Galatasaraylı 

olan, sevgili karım Serap Helvacı olmak üzere.  
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Şimdi, bu tablolar üzerinde Mali Genel Kurulda uzun boylu konuşma fırsatını bulacağız. Ama 

bugün burada da bazı ana hatların altını çizmek lazım. Ben Yönetim Kurulundan bir ricada 

daha bulunacağım. Tabii teknik olarak, kanuni olarak, 2016 yılını bize sunmakla yükümlüler 

ve biz de bu hesaplar üzerinden bir fikir beyan etmek zorundayız. Bunların hepsini, hukuk 

tekniği açısından, muhasebe tekniği açısından böyle olduğunu biliyoruz, ama buna rağmen, 

geçtiğimiz birkaç ay içerisinde, 3 ay içerisinde, kulübümüz açısından önemli gelişmeler söz 

konusu oldu. Bu önemli gelişmelerin hesaplara ne şekilde yansıdığını da bizlere sunmaları 

gerektiğini düşünüyorum. Lehte, aleyhte kararlarımızı verirken, bunlarla da, bu bilgilerle de 

donanmış olarak vermekte büyük yarar olduğunu düşünüyorum.  

Bir başka istirhamım, Genel Kurula yönelik olarak, bu tablolardaki zarar kalemlerinin 

olabildiğince açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Bunu bir metin olarak basit bir A4’e 

yazıp, bize Genel Kurul dışında dağıtabilirler. Ve mümkünse bir başka istirhamım da, Genel 

Kurulda bu sunumların olabildiğince kısa olması ve Galatasaraylıların görüşlerinin, daha çok 

üyelerin görüşlerinin ne olduğunun açıklanmasına fırsat verilmesini talep ediyorum.  

Şimdi bu tabloya baktığımız zaman, aslında çok net bir şekilde gördüğümüz şu. Ben bugün 

Sayın Başkanımdan, tüzük, tüzük gibi bir beyan beklerdim. Hâlâ bekliyorum. Belki bundan 

sonraki konuşmasında söyleyecektir. Bu tablo bize çok net gösteriyor. İyi niyet, kötü niyet 

ayrımı gözetmeksizin, zararlarımız sürüyor, her geçen gün artıyor. İşte burada yapılması 

gereken şey, artık bu zararların oluşmasına, her nasılsa, her kim sebebiyet veriyorsa, onların 

sorumluluğunun mutlaka -artık mevzuat müsaade ettiği için- tüzüğe dercedilmesidir ve bunu 

da Galatasaraylıların yapmasıdır. Başkanımdan bir özel istirhamım var. Tabii tüzükler 

yürürlüğe girdikten sonra bağlayıcı olacaklar. Dolayısıyla, yürürlüğe girecek olan tüzük 

bundan sonrasını düzenleyecek, bundan öncesini düzenlemeyecek. Divan Kurulunda bir 

hatırlatma yapmak istiyorum. Bendeniz de başkan adayı olmuştum ve başkan adayı 

olduğumda, bugün Sayın Divan Başkanımıza, o gün tarihiyle bir taahhütname imzalayıp 

vermiştim. O taahhütnamede, Galatasaray’da bütçe dışı oluşacak tüm zararları, şahsım ve 

Yönetim Kurulu olarak taahhüt ettiğimizi altını imzalayarak kendilerine teslim etmiştim. 

Başkanımın iyi niyetinin farkındayım. Bu davranışı bir kez daha göstermesini, geriye yürürlü 

olarak o taahhüdü vermesini istiyorum. Tüzüğün sunumu ile beraber bunu yapabilirsek, belki 

bundan sonra Galatasaray’a başkan adayı olacak herkesin de benzer şekilde davranmasını 

belli bir disiplin altına almış oluruz. Belki bunu da bir tüzük hükmü hâline getirmekte fayda 

var.  

Zarar kalemlerine baktığımız zaman, tabii önemli ölçüde kur farkı zararlarının olduğunu 

görüyoruz. Konjonktür bizi bu noktaya getiriyor, bunda hiç şüphe yok. Ama bir şey var, bunu 

mutlaka belirlemek lazım. Galatasaray tabii ki mücadele ettiği her alanda şampiyon olmakla 

yükümlüdür, zorunludur bu. Ama bazı dönemlerde sadece bayrak göstermek de yeterlidir. 

Başkanın gösterdiği tarihi misyon, Galatasaray’ın her spor alanında sporcu yetiştirme 

yükümlülüğüdür. Mutlaka her zaman, her şekilde şampiyon olmak değildir. Ekonominin zor 

durumda olduğu zamanlarda, şampiyonluktan sarfınazar edilebilir. Yeter ki, spora ilişkin 

faaliyetler devam etsin, süregelsin ve geleceğe ilişkin bir umut ortada olabilsin.  
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Mali Genel Kurulda daha uzun konuşmak üzere, sizlere saygıyla veda ediyorum. Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Mehmet Helvacı’ya teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, cevabi söz istiyor. 

Buyurun efendim. Sayın Helvacı’nın bir kısım talepleri oldu. O sebeple, Başkan da bazı 

açıklamalar yapma gereği duydu.  

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Sayın Helvacı’ya teşekkür ediyorum, güzel sorular sordu. Tabii mali tablolar açıklandığı için, 

ben rakamların bazı şeyleri ifade ettiğini düşündüm. Çok önemli bir konuya değindi. Demin 

size söyledim. Dedim ki, bize çok kısa bir süre önce, 340 milyon TL bir para geldi ve size söz 

verdiğim gibi, 340 milyon TL’nin 330 milyonunu biz ilgili banka borçlarının kapatılması için 

gönderdik. Kapattık hesaplarımızın bir kısmını. Ne kadarını? 330 milyonunu. Yani burada 

ifade edilen 767 milyon, o kadar bir banka borcu olarak gözüküyor, finansman 

kuruluşlarından Galatasaray’ın aldığı borç. Bugün itibarıyla, son derece haklı Mehmet 

Helvacı, çünkü bir sürü gelişme oldu. Tablolar 31.12’ye kadar olduğu için, bu gelişmeler bu 

sene tezahür ettiği için, gözükmüyor. 767’den 330’u çıkın, bugün banka borcumuz 437 

milyon TL’dir. Buna bağlı olarak, faizlerimiz de düşüyor, faiz giderimiz de düşüyor. Bazı 

kapattığımız hesaplar, döviz kredisi kullanılmış hesaplar. Orada da bundan öteye kur farkı ile 

ilgili risklerimiz düşüyor. Dolayısıyla, size söz verdiğim gibi, bir tek amacım var, Galatasaray’ın 

mali bağımsızlığını oluşturmak.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Buraya geri döneceğim. İki kelime de zararlarımız için etmek istiyorum. Tabloları iyi 

incelediğiniz zaman, aşağı yukarı 40 küsur milyon TL civarında bir zararımız var dernek 

hesaplarında. Bu zararın aşağı yukarı 12-13 milyon TL’si basketboldan geliyor. Demin 

arkadaşım ifade etti zaten, söz konusu olan 2016’nın başında yapılan bütçenin içinde, 2016 

Haziran’ında şampiyon olup Euroleague’e katıldık. Dolayısıyla, bütçedeki deviasyon yeni 

talepleri göstermektedir. Yani o lige katılmak için hem deplasman masrafları, hem yeni 

yapılan transferlerden kaynaklanmıştır. Diğer bir kısmı -aşağı yukarı 37 milyon TL- faiz ve kur 

farkından geliyor. Sayın Helvacı istediği için, net olarak bu iki harcama, söz konusu sapmaları 

göstermektedir.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Diğer bir konu, evet, bu böyle devam edecek mi? Edemez. Onun için, hatırlarsanız, biz dedik 

ki, bir mali kriterler hazırlayacağız. Bu mali kriterler neyi getiriyor? Bu mali kriterler, bu kabil 

sapmaların, bu kabil harcamaların, gelir ve gider bütçelerinin daha dengeli olmasını, bu denli 

zararı oluşturacak seviyede olmamasını gerektiriyor. Onun için de çok güzel hazırlıklarımız 

var. İnşallah en kısa sürede önünüze getireceğiz. Tüzüğün içine girmesi gereken şeyler var. 

Sayın Helvacı ile de görüştüm zaten, bunu ne şekilde getirebiliriz diye. Çünkü bunu 

getirdiğiniz zaman, hem hukuki boyutunu, hem de... 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sermaye Piyasası yönünden de.  

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Tabii, konsolide bakıldığı zaman, SPK çerçevesinde de dikkate alınmasını gerektirdiği için, 

yaptığımız işin hedefine ulaşması için bu iki konuda da yorumları aldık. Hazırlıklarımız aşağı 

yukarı bitmek üzere. Dolayısıyla, bunu kendi aramızda tartışmak suretiyle, en kısa sürede 

önünüze getireceğiz, çünkü bu tahammül edilebilir, sürdürülebilir bir durum değil. Onun için, 

bir şeyi ifade etmek istiyorum. Mehmet Helvacı söyledi, evet, bu durum tüzük yayınlandıktan 

sonra devreye girer. Çok net şunu söylüyorum. Ben bu uygulamayı kendi dönemimden 

başlatmak üzere uygulayacağım. Tüzüğü hazırlayalım ve kendi dönemimden başlamak 

suretiyle hazırlayacağım. Kendimi böyle bir şeyin içine sokmaktan hiçbir şekilde 

çekinmiyorum, çünkü her şeyin Galatasaray için daha iyi olması için çalışan bir Başkan ve 

Yönetim Kuruluyuz. Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Gerek Mehmet Helvacı’nın suallerinin, 

gerek Başkanın açıklamalarının Genel Kurul üyelerini de aydınlatacak şekilde ulaştırılması 

lazım. Çünkü rakamlara baktığınız zaman, ya bu paralar alındı, ne oldu, diye bir sürü bana da 

sual geliyor. Sayın Başkan gayet açık şekilde ifade etti, banka borcu şu seviyeden buraya 

inmiştir diye. Onun için, raporda olmayan kısmı belki ilave bir feuille olarak veririz, yoksa 

Genel Kurul sunumunu yapan arkadaşlarımız bu değişen şartları ifade ederler. Nasıl 

olacağının kararını Sayın Başkan versin. Efendim, sırada Sayın Ayhan Özmızrak. Buyurun 

efendim.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Biraz önce Sayın Başkan genel olarak anlattı durumu. Zaten 

biliyorduk, çok ağır bir finansman yükümüz var. Bu faizler ve kur farkı belimizi büküyor, 

bunda zaten şüphe yok. Hatta son kurşun dedik, 22 Ekim’deki olağanüstü kongrede Riva ve 

Florya’nın değerlendirilmesini de onayladık. Doğru iş yaptık. Evet, finansman kaldırılabilecek 

bir yük değil. 150 milyonlara geldi. Toplam hasılatımızın 427-430 milyon olduğunu 

düşünürseniz, % 30’ları aşan bir finansman yükü olacak iş değil. Bu bir.  

İkinci bir şikâyet konusu -şikâyet demeyelim de, zararın nedeni- amatör branşlar dediğimiz 

bu basketbol, voleybol nedeniyle olan giderler. Yani, ben şöyle anlıyorum. Finansman 

yükümüz olmasa, kredilerimizin hepsini kapatsak, şu amatör şubelerden de zarar etmesek, 

bu kulüp aslan gibi gidecek, hatta artıya da geçecek. Bizim belimizi büken budur. Öyle midir? 

Ona bir bakalım.  

Şu tabloyu rica edeyim. Şimdi ben bir tablo hazırladım. Burada hiç öyle detay, metay, bir şeye 

girmedim. Orada çıkınca göreceksiniz kulübümüzü.  Tam sayfa açabilir miyiz? Üstteki 2016, 

alttaki 2015. Şu koyu olanlar aslında en önemli olanlar. Kulüp, Sportif A.Ş. konsolide, yani 

Sportif A.Ş. konsolide derken, Sportif A.Ş. solo, Mağazacılık, İletişim A.Ş. ve Gayrimenkul 
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Yatırım’ı da koyuyorum. Bir de en sonda genel konsolide var. Şimdi bakın, burada faiz, kur 

farkı, banka filan hiçbir şey yok. En üstte satış geliri, satışların maliyeti. 10’a aldım, 12’ye 

sattım, 2 lira kazandım satırı olması lazım. 3. satır, brüt kâr. Hepsinde zarar. O brüt kârdan 

geliyoruz, esas faaliyet kârı. Kâr dediğimize bakmayın, hepsi onların zarar ya. Yani brüt 

kârdan personel gideri, işletme gideri, Yönetim Kurulu, pazarlama gideri gibi kalemleri 

düşüyorsunuz, esas faaliyetimizin sonucu çıkıyor, komple kırmızı.  

Geliyoruz bir alta, yatırım amaçlı işlemlerden gelen gidenler var. Eh, o da onun içine girer. Ve 

geliyoruz faiz ve vergi öncesi duruma. Faiz ve vergi öncesi durumda, bir tek neresi kârda? 

Kulüp. Hani basketbol, voleybol nedeniyle yük altında olan, zararda olan kulüp bir tek kârda, 

sistem olduğu gibi eksi. Şimdi, söylemek istediğim, dikkat çekmek istediğim nokta bu.  

Tüm konsantrasyonumuzu, her bir şeyimizi şu Riva ile Florya’ya teksif ettik. Doğru, çok 

önemli bir operasyon. Onu yaptığımız an, onu kapattığımız an her şey bitti, sen sağ, ben 

selamet diye düşünüyoruz. Değil, şu an sıfırlasak bile gidiş yine ekside. Aynen ekside devam 

ediyor. Şimdi karşımda oturuyor, Sayın Oğuz İmregün ağabeyime bir şey hatırlatmak 

istiyorum. Bundan yıllar, yıllar önceydi. Tevfik Fikret’te bir Genel Kurulda -yine Riva taa 

alındığı günden beri her gün konuşulur- Oğuz ağabeyim dedi ki, “Gelin, bu işin üstünde 

durmayalım. Satalım şunu, değerindeyken, bedelindeyken ve tüm borçları ödeyelim. 

Üstümüze de üç kuruş para kalır. Esas sonra ne yapacağımızı konuşalım.” dedi. Şimdi aynı 

noktaya geldik, o ikisini satıyoruz. Sonra ne yapacağımızı, bunu da bilmiyoruz.  

Bu arada bir şeyi daha söylemek istiyorum. Sayın İsmail Bey’in yaptığı sunumda, küçük bir 

teknik, belki çok minik bir dipnot olarak yazıyordur. Bu Sportif A.Ş.’nin yıllar boyunca gelir ve 

giderlerini gösteren tabloya baktığınız zaman diyorsunuz ki, ya, Adnan Polat dönemi ve 

öncesinde aslanlar gibiymiş, gelirler giderlerin kat kat fazlasındaymış... Ne oldu? Bir şey 

olmadı. O dönemde, Futbol A.Ş. ile Sportif A.Ş. birleşti. Ondan öncesinde o gözükmüyordu, o 

fark da oradan geliyordu. Durum bu. Artık gerisi size kalmış. Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz Sayın Ayhan Özmızrak’a, yaptığı hazırlık ve açıklamaları için. Sayın İbrahim 

Göknar, buyurun efendim.  

İbrahim Göknar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, gündemin ana maddesi bütçe. Hepimizin bildiği 

gibi, bütçe aslında çok ilginç bir şeydir. İş dünyasında manipülasyona en açık çalışma 

kâğıdıdır. Hem düzenlerken, hem sonuçları açıklarken, birçok yönden artılara, eksilere 

bakarız ve o şekilde açıklamalarımızı yaparız. Ben 431 sayfalık faaliyet raporunu ve bütçe 

rakamlarını satır satır okudum. Rakamların birçoğu da aklımda. Bu 431 sayfanın içinden, size 

3 tane tablo hazırladım. Basitçe, bir de bütçeyi naçizane ben nasıl görüyorum, sizinle 

paylaşmak isterim.  

İlk tablomuzda, şimdi bakın... Bu arada, Eşref Bey zannediyorum, İsmail Bey’in sunumunda 

bir konudan bahsetti, doları bir yere bırakalım, Türk lirası olarak bakalım diye. Tabloda şunu 
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görüyoruz. 2016 yılı sonu itibarıyla, Galatasaray’ın toplam borcu neredeyse 2 milyar TL’dir. 

Özet bu.  

İkinci tabloya gelelim lütfen. Biraz önce bahsedildiği gibi, geçen yılın son ayında, Emlak Konut 

anlaşması ile kasamıza giren 350 milyon Türk lirasını buradan düşüyorum. Bakiye 1.6 milyar 

TL veya küsur borcumuz devam ediyor. Bütün bu 431 sayfalık faaliyet raporu, o kadar yoğun 

rakamların neticesinde, Türk lirası olarak şu anda, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla rakam 

buradadır. Yani Galatasaray’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Bir başka ifade ile, açıkçası 

Galatasaray süratle iflasa doğru gidiyor.  

Şimdi bir sonraki tabloyu da rica edeyim lütfen. Bir de o rapordan 2016 yılı ve 2017 yılının bir 

özetini çıkarttım. Hiç rakamlarla vaktinizi almayacağım, dip rakamlar eminim yeterli olacaktır. 

Bakın, 2016 yılında yönetimimiz demiş ki, biz hedef olarak (Bu kulüp bütçesidir yalnız, sakın 

karıştırmayalım. Sportif A.Ş. yoktur burada. Sadece dernek, kulüp bütçesidir.) 5 milyon lira 

zarar edeceğiz. 2016 yılına konulmuş idi bu hedef. Zaten asıl önemli konu da bu idi. Zarar ise 

77 milyon lira. 5 milyonluk zarar hedefi 77 milyon lira olarak sonuçlandı. 2017 yılı daha 

önemli. Genel Kurul belki 20 gün sonra. Sayın Başkanım, sizden özellikle istirham ediyorum, 

lütfen, acilen 2017 bütçesini revize ediniz. Çünkü bakın, o raporda, 2017 yılında kulüp 

bütçesi, sadece kulüp bütçesi için hedef eksi 26 milyon yazıyor. Yani Galatasaray, 350 milyon 

lira taze paranın daha iki ay önce, üç ay önce kasasına girmesine rağmen, 2017 bütçesini 26 

milyon lira zararla kapatacağım, diyor ve bunun için Genel Kuruldan onay istenecek. Bunun 

naçizane, behemehal düzeltilmesi ve en azından 2017 kulüp bütçesinin artı hedefli 

düzenlenmesini özellikle istirham ediyorum.  

Bir sonraki tablo lütfen. Efendim, 431 sayfa. Hep söylüyorum, rakamlar da var, ifadeler de 

var, her şey var. Şimdi bakın, burada kim kâr etti? 2016. Her şey zarar. Sportif A.Ş. 200 küsur 

milyon zarar. Mağazacılık çok ilgimi çekti. Biz geçen yıl Temmuz ayında, bundan 7-8 ay önce, 

Florya’da özellikle Mağazacılık sunumunu ayakta alkışladık. Ben de en önde alkışlayanlardan 

biriydim. Ne oldu da bizim Mağazacılık’ımız bir anda 10 milyon lira zarar etti? Sakın ola ki, 

aman sakın ola ki, kur farkı, o, bu, şu denilmesin. Bunlar, formalar dolarla satılmıyor sonuçta. 

Sakın ola ki, futbol takımı başarısız oldu, ondan dolayı zarar ettik de denilmesin. Her birim 

kendi yükümlülüğü ile ve kendi sorumluluğu ile ölçülür. Sosyal tesislere hiç girmiyorum, 

zaten o hepten zarar.  

Şimdi efendim, sonuç olarak, 2016 bütçesinin özetini bilginize sundum. Sayın Başkan, tek bir 

Galatasaraylı olarak, tek bir oy olarak, en önemli destekçilerinizden birisiyim. Bunda hiç 

şüphe yok. Ancak bu kürsüden, gerçeklerimizi ancak bu şekilde görüşebileceğimize 

inanıyorum. Bakın, sizin gece gündüz, fedakârca, son derece iyi niyetle, Galatasaray için 

çalıştığınızı hepimiz biliyoruz. Hatta siz de bahsettiniz, 80 milyon liralık bir para katkısı kasada 

duruyor. 200 milyon belki küsuratları ile kefaletleriniz var. Bunun için elbette müteşekkiriz. 

Ama bunlar Galatasaray’ı kurtarmaya yetmeyecek. Benim burada, bu Divan Kurulunda -

Genel Kurulda konuşmak istemiyorum- söylemek istediğim bir şey var. Profesyonellikte, en 

önemli gösterge daima sonuçlardır, mantıktır. Duygusallığın hiçbir yeri olmamalıdır. Şimdi 

bakın, o birimler 2016 yılında zarar etmiş durumdalardır. Çare, hiçbir zaman istifa değildir. 

Ama mutlak ve mutlak, yönetim modelini değiştirmeniz çok önemlidir.  
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Söylemek istediğim şudur. Bu idari kadrolar, zarar eden tüm kadrolar profesyonel 

yöneticilerimiz tarafından idare edilmektedirler. Yani bedeli ödenerek idare edilmektedirler. 

Ve dediğim gibi, profesyonellikte duygusallık olmaz. Dolayısıyla, benim önerim şudur. 

Galatasaray’ın birinci hedefi, hepimiz için, her şeyden önce -2017’yi unuttuk- 2018 Mayıs’ı 

futbol şampiyonluğudur, çünkü tek gelir, ana gelir oradan gelecektir. Affedersiniz, basketbol 

çok konuşuldu. Ben bir hesap yaptım, 12 milyon zarar yazıyor. Abdi İpekçi’ye 12 bin kişi 

gidiyor her maçta. O bilet paraları bile o zararı öder. Yazıktır, günahtır, amatör şubelerin 

kapanması gibi fikirlere. Matematikler ortadadır. Abdi İpekçi’nin neredeyse 10 milyon lira 

bilet geliri vardır. Onu konuşmuyorum, ama bir yerlerden şuradan, buradan diyoruz. 

Dolayısıyla bir söyleyeceğim bu.  

Son söyleyeceğim şu. Lütfen Başkanım, bu profesyonel kadrolarda acilen revizyona gidiniz.  

Kendilerine çok teşekkür edelim ama yeni gelecek olan, size rapor edecek idari kadrolar  

Galatasaray’ı mutlaka çok daha doğru yönde ilerleteceklerdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür 

ederim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gördüğünüz gibi, arkadaşlarımız bu 431 sayfalık raporu hepimizin adına, enine boyuna 

incelemişler ve bize özet getiriyorlar. Onun için kendilerine müteşekkiriz. Efendim, Sayın 

Taner Aşkın var sırada.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayın Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Sayın Hazirun, Sayın Hanımefendiler,  

Bugün sizlerin de günü olması dolayısıyla, herkesi sevgi ve saygıyla selamlayarak konuşmama 

başlamak istiyorum. Doğrusunu isterseniz, ben bambaşka bir konuda ve en son maddede 

görüşmek istemiştim. Fakat bana göre, bazı hususlarda herhâlde iyi araştırılmadan açıklanan 

rakamlar var ki, bunlardan hazirunun muhakkak haberdar olması lazım. Onun için, bu 

bölümde söz aldım ve bazı hususlara değinmek istiyorum.  

Efendim, malumlarınız üzere, 2011 senesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Ali Sami Yen 

Arena olarak, Türk Telekom Arena olarak Galatasaray Spor Kulübü’nün kullanımına tahsis 

edilmiş bulunuyor. Bu dönemde, o yönetimde ben de vardım. Şimdi biraz evvel Sayın Başkan 

bir şey söyledi. Oradan, stadın üstünün kapanması konusuna geldi ve dedi ki, bu 60 milyon, 

70 milyon ve ekstra... 

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Yapılan protokol hem kulübün evrak arşivlerinde var, hem Beden Terbiyesinde var, hem de 

mahkemeye intikal eden evraklar içerisinde var. Rakamın altını çiziyorum, bir kere daha 

söylüyorum, 27 milyon 500 bin Türk lirası. 27 milyon 500 bin Türk lirası. Bakın, nasıl Başkanın 

hesabına gidiyor, onu da söylüyorum size. O günkü kurla çeviriyor, doları buluyor, o doları 

bugünkü kurla çarpıyor. Böyle bir şey olmaz Sayın Başkan, böyle bir şey olmaz. Siz evrakları 

tahrif edemezsiniz. Net, açık ortada. Bana bunu ispat edeceğim dediniz, getirdiniz, el yazınız 
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da bende duruyor Sayın Başkan, bunlar mahkemenin dosyasında da var. Bizim adımıza açılan 

mahkemenin dosyasında da var. Kimseyi aldatmaya çalışmayalım. Kimse için bir şey 

söylemiyorum ben burada. Bu bir yanlış. Bunu isteyerek yaptıysanız veya sizi yanlış 

yönlendirdilerse, lütfen rica ediyorum, bunu yapmayın, bu doğru değil. Bu doğru değil. Biz 

burada doğruları bulmak zorundayız. Bulamazsak zaten buradaki mevcudiyetimizin bir sıfatı 

yok, bir kıymeti yok.  

Bu konuda hiç konuşmak istemiyordum ama madem açıldı, bir şeye daha geliyorum. Onu da 

söyleyeyim. 340 milyon geldi, dedi Başkan. Bu para geldi. Geldi, tamam, ama nasıl geldi bu 

para? Bankaya gittiniz, al sana 340 milyon, kapat mı dediniz? Hayır. 31.12 faaliyetlerinden 

sonra yapılan özel tarafsız denetim raporunda da yazıyor. İsteyen açıp okur. Var kitabı, ben 

dün aldım daha. Hepsini okuyamadım, bir kısmını okudum. Orada paranın discount edildiğini 

yazıyor. Yani o aradaki fark faiz, 508 ile 340’ın arasındaki fark faiz. Hangi banka size para verir 

340 milyon, buyurun gidin diye? Oraya bir mektup verdiniz, bir mukavele koydunuz, 

karşısında da bu parayı aldınız. Bundan net bir şey yok. O söylenmiyor, o yok meydanda. 340 

geldi, 340’ı hesaptan düştük, şu kadar borç kaldı, deniyor. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey, 

ben duymadım. Neyse, söylendiyse özür diliyorum. Ama netice itibarıyla şöyle söyleyeyim, 

Sayın Başkan, 340 milyon geldi, dedi, discount’tan bahsetmedi. Ben raporda gördüm 

discount’u.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Taner Aşkın, müsaade ederseniz, müdahale etmek zorundayım. Bundan iki önceki 

toplantıda, Sayın Başkan izahatları yaparken, bu anlaşmanın kırdırılacağını, discount 

edileceğini söyledi. Dolayısıyla, bu sizin söylediğiniz benim açımdan bir sürpriz değil. Yani 

hazirunda ifade edildi, bu şekilde kırdırılacağı.  

Taner Aşkın 

Tamam, teşekkür ediyorum. Ama benim merak ettiğim, daha doğrusu üzerinde durmak 

istediğim olay şu. Discount edilen rakam nerede? Nerede göreceğiz, hangi hesapta göreceğiz 

bunu biz? Hangi hesapta göreceğiz, bunu merak ediyorum. Discount edildiğine bir itirazım 

yok, zaten discount edilmekten başka çaresi de yok. Ama nerede göreceğimize bakacağız. 

İnşallah göreceğiz.  

Ben bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, stat konusuna bir kere daha değinmek 

istiyorum, önemli bir konu. O günkü yönetim olarak, o stadın üstünün kapatılması çok mu 

gerekliydi, çok mu gereksizdi, projede birtakım lüzumsuz hususlar mı vardı, onu biz içimizde 

tartıştık ve de bir karar aldık. Galatasaray’ın menfaatleri açısından, bunun böyle olmasının 

doğru olacağına karar verdik ve o noktaya kadar getirdik. Sayın Başkan, bugün bunu 

söylüyorsunuz, birtakım sözler de veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şahsım adına 

teşekkür ediyorum. Büyük risklere imza atıyorsunuz, büyük risklere taahhütte 

bulunuyorsunuz. Bunlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ama benim sizden ricam, önemli 

olarak şu. Lütfen, lütfen bu yaptıklarınızla değil, Galatasaray’ı bunlara muhtaç etmemekle 

ortaya bir şeyler koymaya çalışalım. Yani ben istemiyorum sizin böyle bir kefalet vermenizi, 

ben istemiyorum sizin böyle bir taahhütte bulunmanızı, ben istemiyorum sizin böyle bir kasa 
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kolaylığında bulunmanızı. Yani bunun en basit şekliyle, en basit şekliyle çözümünü bulmak 

zorundayız hep beraber. Ben geçenlerde de geldim, sizinle konuştum. Bakın, en önemli 

hususlardan bir tanesi... Müsaade ederseniz Başkan, ben sonra söz almayayım, bir şey 

söyleyebilir miyim hazır yeri gelmişken?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Buyurun efendim.  

Taner Aşkın 

Çok basit olarak söylüyorum. Son birkaç gündür ciddi bir kırılma var, özellikle bu medyada. 

Söylenmeyen kalmıyor, bir sürü hakaret, bir sürü hakaretamiz sözler, şunlar bunlar falan, 

filan. Sayın Başkan, biz uzun süre çalıştık, bir tüzük çalışması yaptık, bu tüzük çalışmasını da 

size takdim ettik. Ben bununla ilgili, sizinle birkaç kere görüştüm. Sonra da geldim, bir 

mektup da yazdım, bunu da size takdim ettim. Neticede, biraz evvel Sayın Helvacı da söyledi, 

artık burada bir şeyi ortaya çıkarmamız lazım. Bu Galatasaray’ın geleceği ile ilgili. Bakın, her 

taraf birbirine girmiş vaziyette. Bunu siz de biliyorsunuz, yaşıyorsunuz hatta. Ben bunu 

hissediyorum, yaşadığınızı da. Buna bir çözüm getirin. Yani getirmezseniz, -bakın, ben bir 

kere daha burada açık açık söylüyorum- ben Galatasaray’ı mahkemeye veren adam 

olmayacağım bir daha ama kanuni yollardan bunun düzeltilmesi için gereken her şeyi 

yapacağım. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, Başkan cevap hakkını kullanmak istiyor, bu statla ilgili konuda. Buyurun 

efendim.  

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Taner Aşkın’ı hayretler içinde izledim. Şimdi, ben Sayın Taner Aşkın’ın Yönetim Kurulu 

üyesi olduğu dönemde ne yapıldığını sorgulamadım. Yapmışlar kendilerine göre bir şey. Ben 

dedim ki, 2011 senesi itibarıyla, o dönemin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne -dediği 

doğru- 27.500.000 liralık bir taahhüt vermişler. Bu parayı da almışlar veya harcatmışlar, 

borçlanmışız oraya. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, kendi hesapları çerçevesinde, benim 

gittiğim 2016 yılına getirdiği zaman, bu para 70 milyon ya da 60 küsur milyon TL olmuş. Ben 

kendi kendime artırmadım bunu. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Eşref Alaçayır ile beraber 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne gittik, bize bu hesabı çıkardılar. Ben kendi kendime şöyle 

mi dedim? Ey Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sayın Taner Aşkın veya o dönemdeki bu 

borç 27 milyon 500 bindir, ama gelin biz bunu 60 milyon yapalım demiş olabilir miyim Değerli 

Galatasaraylılar?  

Allah aşkınıza, Sayın Taner Aşkın’ın kullandığı ifadeye bakın. 27 milyon 500 bini ben tahrif 

ediyorum. 60’a çıkartıyorum! Ne biçim bir Galatasaraylıyım ben! Bütün yazılı evraklarda var 

gerek bu hesaplar, gerek faiz hesabı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de şunu söylüyor. 

Diyor ki, kardeşim, sen benden bu tarihte 27.500.000 TL nakit para aldın, harcattın bana, 

diyor. Taahhüdünü de yerine getirmedin, diyor. Şimdi bu parayı geri ver, diyor. Bana aslında 
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bunu söylüyor,  yani bu parayı geri istiyor. 7 sene evvel alınan para aynı nominal değeri 

üzerinden mi geri verilir? Ve faizi de adam hesapladığı zaman, zaten 60 milyon TL oluyor 

Sayın Taner Aşkın. Kelime oyunu yapmak benim âdetim değil, huyum da değil. Galatasaray 

Başkanına da yakışmaz kelime oyunu yapmak. Dolayısıyla, lütfen ifadenizi geri alın. Ben hiçbir 

şekilde, rakamları tahrif ederek veyahut da şey yaparak, geçmiş yönetim şöyle yaptı, bilmem 

ne, bunun peşinde değilim. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla beraber gittik, onlar da biliyorlar. 

Bu, Gençlik ve Spor Bakanlığına sizin o gün verdiğiniz taahhüdün güncellenmiş rakamıdır. 

Bunu biz hesaplamadık, bunu onlar hesapladı. Bu bir devlet hesabıdır ve herkes de bunu 

böyle bilmelidir.  

Benim sizinle bir derdim yok. Sizin geçmişte borçlanmanızın ne kadar olduğu veya nasıl 

yapılması gerektiği ile ilgili bir derdim yok. Geçmiş yönetimler elbette ki Galatasaray için 

önemlidir. Ama sürekliliği düşünerek, sizin döneminizden gelen bir borcun tasfiyesi için 

uğraşıyorum. Galatasaray’a rezerv konulmuş, bu suretle rezerv konulmuş dertlerini çözmeye 

çalışıyorum. Bu borcu ben yapmadım, bu borcun rakamını buraya getiren de ben değilim. 

Onun için, sanki rakamı tahrif etmişim gibi ifade ettiğiniz şeyi lütfen geri alın. Teşekkür 

ediyorum Sayın Galatasaraylılar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana teşekkür ediyoruz. Konu açıklığa kavuşmuştur. Anladığım kadarıyla, dövizin 

şöyle çevrilmesi, böyle çevrilmesinden ziyade, devletin alacağını bugüne indirgeyerek o 

rakamı tespit etmiş olmasıdır. Konu açıklığa kavuşmuştur. Devam edelim. Sayın Mehmet 

Bilen, buyurun efendim. 

İfadenizi geri alma niyetiniz varsa söz vereceğim. Siz dosyayı tabii ki inceleme hakkına 

sahipsiniz, ama biz Galatasaray teamüllerinde birbirimizi hiçbir şekilde suçlamayız. Rica 

ederim, söz sizin. Mehmet Bey, bir saniye müsaade buyurun.  

Taner Aşkın 

Muhterem Hazirun,  

Sayın Başkan, kusura bakmayın, siz de, biz de Galatasaray’ın menfaatleri için bir yerde karşı 

karşıya geliyoruz. Ben o dosyayı tetkik edeceğim. Eğer herhangi bir şey varsa, bizatihi 

geleceğim, sizden şahsen de özür dileyeceğim. Bugün sürçülisan eylemiş olduğumu kabul 

edin, özür diliyorum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyoruz. Galatasaray’ın örfüne, adabına, birikimine uyduğu için 

tekrar teşekkürler. Buyurun Sayın Mehmet Bilen.  

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım,  

5281, Mehmet Bilen. Üye olarak söz almış bulunuyorum. Şimdi yapılan açıklamalar içinde, 

özellikle yıllarca içinden gelmiş olmam nedeniyle, amatör şubeler konusunda belli bir 

birikimim, bilgim olması ve bu konuda da hassas olmam nedeniyle bu konuya bir açıklık 

getirmek istedim. Zaman zaman, daha önce de Sayın eski Başkanımız, Duygun Yarsuvat, 
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bugünkü Başkanımız Sayın Özbek ve daha pek çok Yönetim Kurulu üyesi yıllardan beri sürekli 

hep amatör şubelerin Galatasaray Kulübü’ne çok büyük bir mali yük olduğunu söylerler. 

Hatta neredeyse, kulübün bu borcunun çok önemli bir kısmının yıllardan beri hep amatör 

şubelerden geldiği şeklindeki ifadelerle, bana göre yanlış bir algı yaratılmaktadır. Bu 

basketbolun da dışındadır. Şimdi düşünün, 990 milyon, 1 milyarlık bir borcumuz var. Bunun 

yine günah keçisi amatör şubeler oluyor.  

Bu işe bizim baktığımız noktanın ehemmiyeti var biraz. Sayın Başkan başka bir noktadan 

bakıyor, ben bir başka noktadan bakıyorum. İkimizin bakış açıları farklı. Bir kere, amatör şube 

diye belirtilenler arasında bir numaralı şube olan basketbol şubesi. Evet, daha önce Sayın 

Başkanımız da bunu izah etti. Zamanı gelince, futbol gibi yapacaklar ama yıllardan beri, buz 

gibi bir profesyonel şubedir. Şimdi biz bunu bile bile, gidip de yüzmenin, efendime 

söyleyeyim, judonun yanında aynı sepete koyup -Ticaret Odalarının enflasyon sepeti gibi-, 

amatör şubeler yıllardan beri kulübe yük oluyor demek çok büyük bir yanılgıdır. Bu 19 milyon 

dolar zararın içinde amatör şubelerin payı toplasanız 1 milyon dahi değildir. Kaldı ki, amatör 

şubelerin gerçekte elde etmesi gereken geliri, biz yönetim olarak yıllardan beri engelliyoruz. 

Sadece bugünkü yönetim değil, 20 yıldan beri böyle. Şimdi herhangi bir şube, mesela yüzme 

şubesi, kürek şubesi sponsor bulacak. Başkanlar sponsora diyor ki, -ben bunları yaşadım- 

aman sakın, sakın... Niye? Alırsan efendim, finansman alamazsın, giyimde, onda. Ee, zaten bir 

şey kalmadı ki! Kasaptan almamız lazım. Alma. Biz tamam kulübün menfaatine, finansta, 

efendime söyleyeyim, X bankasından, ama gidip şube alamıyor. O zaman ne oluyor? Bu 

şubenin elindeki hak alınmış, bunu hiç kimse görmüyor. Şubenin geliri gitti, bir.  

İki, bizim bazı tesislerimiz bu amatör şubeler için verilmiş. Sadece bize değil, pek çok kulübe 

verilmiş. O da kaynamış. Nasıl olur? O tesisin geliri de aslında amatör şubede. Hiç bunlar 

görüşülmüyor, kimse de çıkıp sesini de çıkarmıyor. Ondan sonra, günah keçisi olan amatör 

şubeler. Değil, gerçek bir hesap yapılsa. Bir de üstelik son yıllarda şu var. Yönetimler de 

bunun içine dahil. Torpilli birtakım insanlar, amatör şubelerin içinde 3 bin lira yerine 23 bin 

liraya -bugün dahil- çalışıyorlar. Arpalık olmuş, amatör şubeler. Biz bunu ifade ettik, açık açık. 

Kimse görmüyor. Ondan sonra ne oluyor, bilançoda? Amatör şube. Amatör şube tabii bu 

kadar şeyi kaldıramaz ki. Basketbol dışında gerçek bir hesap yapılırsa, amatör şubelerin 

neredeyse hiçbir zararı olmaz. Kaldı ki amatör şubeler bizim için çok büyük bir insan 

kaynağıdır, üye kaynağıdır. Onun kıymeti apayrıdır.  

Bir de, denetleme raporlarında her yıl verilir. Ben bu denetleme raporlarını, tabii denetçileri 

eleştiriyorum. Mesela -bir denetçi şeyinden rica edeceğim- bir amatör şube veya sportif şube 

denetlenmiş midir hiç? Hayır. Zaten edilemez. Bir kişi yetmez, 3 kişi buna yetemez,  hem 

mali, hem idari, hem sportif. İki, maliyenin dışındaki sportif durumları bilemezler. 

Performansı, şunu, bunu, ligi, hiçbir şeyi bilemezler. Yani dolayısıyla, orası boş kalmıştır. 

Şimdi bugün bizim yaptığımız bu mini mali kongrenin, -aslında mali kongre de değil, mali, 

idari, sportif kongre- tabiatıyla 25 Mart’ta sportif konusunun da ele alınması lazım. Bu kongre 

yapılmadan önce, son derece önemli.  

Bir ufak önerim olacak. Bizim son yıllardaki kongrelerimizde 40’a yakın kişi söz alıyor. Söz 

alma sırasında şık olmayan görüntüler oluyor. Söz verme sırasında da adaletsiz durumlar 
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oluyor. Bunun gayet sade bir çözümü var. Herkes sessizce ismini ve sicil numarasını yazdırır, 

o anda Genel Kurulu yöneten Divan bunları sicil sırasına göre koyar ve böylece bir karmaşa 

olmadan, sade bir şekilde, adaletli bir şekilde bir sıralama olur. İlk 3 kişi de dahil olmak üzere, 

herkes de bir centilmenlik anlaşması ile 5 dakika konuştuğunda gayet verimli bir Genel Kurul 

olur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Bilen’e. Mehmet Bilen eski bir sporcumuz. Bunun 

için, amatör şubelerle ilgili problemleri ele alır. Sayın Serhat Özalemdar, buyurun efendim.  

Serhat Özalemdar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Üyeler,  

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Biraz evvel konuşan Mehmet’e bir ilave yapmak 

istiyorum. Konuşacağım konu o değildi, ama bu arpalık konusunda, voleybol branşında da, 

son 2 senede herhâlde benim bildiğim 6- 7 tane birbirinin akrabası olan kişiler işe alındı. O da 

bir anti parantez not olsun.  

Sayın Başkanım, size bir sorum olacak, o yüzden söz aldım. Elimde, sizin döneminizde yapılan 

ve kulübümüze maliyeti 74 milyon euro’yu bulan futbolcu transferlerinin listesi var. Bu da 

yaklaşık 300 milyon TL civarında. Ne tesadüf ki, Riva ve Florya’nın gayrimenkul anlaşması 

yapıldıktan sonra sizin bu anlaşmayı kırdırarak aldığınız ve bankalardaki eskiden alınmış kredi 

borçlarının kapanmasını sağladığınız rakam da 320 milyon civarında. Dolayısıyla, sizin 

döneminizde transferlere harcanan miktarın, Riva ve Florya anlaşmasının kırdırılarak alınan 

kredi ile aşağı yukarı aynı miktarda olduğu ve de yapılan bu transferlerin durumu maalesef 

ortadadır. Sorum şu. Yapılan bu başarısız transferlerin sorumluluğu size mi ait, Mehmet 

Özbek’e mi? Kime ait olduğunu söylerseniz memnun olurum.  

Saygılarımla, herkesi sevgiyle, saygıyla selamlarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, Sayın Serhat Özalemdar arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bu mali raporlarla 

ilgili başka söz almak isteyen yoksa diğer maddeye geçeceğim. Yok. Peki efendim. Sayın 

Kozak, buyurun. Vazgeçiyorsunuz, tekrar karar veriyorsunuz, buyurunuz.  

Hayrettin Kozak 

Söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Hiç vaktinizi almayacağım, bir tek tespitimi söyleyeceğim. 

Ben bu tespiti tam 30 senedir yapıyorum, kulaklarınız yeterince dolu benim bu sözlerime. 

Şimdi, uzun zamandır buralara çıkmıyorum. Düşünebiliyor musunuz, konuşma yapmadığım 

için inanılmaz eleştiri alıyorum, küfürün her türlüsünü duyuyorum, okuyorum. Eğer merak 

ederseniz, Twitter’ın o aşağılık şeyler yazılan gruplarına girdiğiniz zaman, bana yapılan 

hakaretleri okursunuz. Neden Dursun Özbek’in aleyhinde konuşma yapmıyormuşum! 

Enteresan. 30 sene aynı şeyleri söyledim, o zaman hiçbiri yoktu. Efendim, Ünal Aysal’ı da ben 

göndermişim! Yani böyle güçlü bir adam var karşınızda! Şimdi, Ünal Aysal’ı gönderdi, Dursun 

Özbek geldi, tek kelime konuşmuyor, diye bana vuruyorlar.  
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Şimdi efendim, ben bir tek cümle söyleyeceğim, çünkü 30 sene aynı cümleyi söyledim. Bütün 

bu konuşmacılar, hepsi değerli arkadaşlarım. Çok şeyler söylediler, hepsine de katılıyorum, 

yani kulübün mali durumu hakkında. Zaten kulübün mali durumunu, biliyorsunuz, Başkan 

“yolun sonuna geldik” kelimesi ile 22 Ekim’de ifade etmişti. Hakikaten geldik yolun sonuna. 

Şimdi bakın, size sadece şu son 4 yılın gider trendini okuyacağım. Rakam okuyacağım, 4 tane. 

2013’te 673 milyon, Ünal Aysal’ın hareketli yıllarından biri. 2014’te 712 milyon. 2015’in 6. 

ayında Dursun Özbek başkanlığa gelmişti, o sene de 768 milyon. Biten sene, tamamında 

Dursun Özbek yönetimdeydi, 761 milyon. Galatasaray tarihinin rekoru bu, gider konusunda. 

Şimdi konu şu, tek kelime. Hep söyledim, hepiniz hatırlayacaksınız, özellikle de buranın 

müdavimleri. Siz giderlerinizi kontrol altına almadıkça, bir değil, 100 tane Riva satsanız 

sonuca gelemezsiniz. Mümkün değildir. Giderler, giderler, giderler... Bu giderler böyle 

çalıştığı sürece olmaz.  

Bakın, neden yolun sonuna geldik? Haklıydı Başkan. Zaten son bir yılın banka borçlarına 

baktığınız zaman, orada ciddi bir nokta var. Son bir yıl zarfında, özellikle son 1 yıl zarfında, biz 

artık tamamen factoring firmalarıyla çalışmaya başlamışız. Yani tefecilerle çalışmaya 

başlamışız. Çok vahim bu. Bu keyiften olmuyor. Başkan ne diyor? Yolun sonuna gelenler işte 

yine, yolun sonuna geldiğimiz oradan belli. Belli ki bankalar duvar olmuş, keyfinden gitmiyor 

ya oraya. Daha önce de vardı tek tük. Ama son yıl, rekoru kırmışız. Sadece tefecilerden alınan 

borç ne kadar, biliyor musunuz? 95 milyon TL. Bunları dolara çevirmeye gerek yok. Yanlış 

yapıyorlar. Bu dolara çevirme komedyası Ünal Aysal zamanında başlamıştı. Biz bir tek yerde, 

borç-alacak tablolarının dibinde, sonuç rakamını dolara çevirir, bilginiz olsun, bu rakam şu 

kadar dolara tekabül eder derdik. Bugün de vardır o.  Bizim muhasebemiz, kanunumuz da 

onu öyle öngörür, hepsi Türk Lirası üzerinden tanzim edilmeye zorunludur. Biz onu daha 

önce de söylerdik. Biz her rakamı burada dolara çevirecek olursak, hem yanıltıcı olur, hem 

moral bozucu olur veya tersi olur. Ama yanıltır, muhakkak yanıltır. Onun için, bu yeni âdetleri 

bırakalım. Biz Türk liramızla devam edelim, bilgi mahiyetinde dolar bilgilerini verelim 

diyeceğim. 

Bana tekrar söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İyi günler dilerim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah efendim. Teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yedinci maddemiz, güncel konular ve dilekler. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen Sayın 

Turcan Bolayır dışında kimse var mı efendim? Ahmet Şenkal. Sayın Ahmet Şenkal daha önce 

yazdırdığı için, buyurun efendim. Turcan Bey’i sonra alalım.  

Ahmet Şenkal 

Divan Kurulumuzun Muhterem Üyeleri, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Ben biraz konuyu değiştirmek niyetindeyim. Size burada Riva’dan, Florya’dan söz 

etmeyeceğim. Komisyon, faiz, işte bütçe filan, bunları benden çok daha iyi bilen 

arkadaşlarımız var, çok da iyi izleyen arkadaşlarımız var. Onlar geliyorlar, anlatıyorlar. Ben 

izninizle, son bir-iki yıldır gündemimizi hayli meşgul eden, dilim varmıyor ama yılan 
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hikâyesine dönen şu meşhur tüzük tadili konusunu çok kısa olarak size arz etmek istiyorum. 

Çünkü sağda solda çok konuşuluyor, doğru yanlış konuşuluyor. Ben buraya, salona girerken 

bile arkadaşlarım, ya ne olacak bu tüzüğün hâli, diyor. Şimdi size çok kısa olarak süreci 

anlatayım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Biliyorsunuz, biz son yıllarda bütün kaosları, sorunları kenarından köşesinden hep tüzüğe 

bağladık. Efendim, işte şöyle olsaydı, şu madde şöyle yazılsaydı, bütçenin maddesine şu 

konsaydı, komisyonlar böyle olsaydı, seçim böyle, denetçiler böyle... Her zaman tüzüğe atıf 

yaptık, hep yakındık. Doğrudur da, yani bunların çoğu doğruydu. Bu tüzük konusundaki 

gelişmeler, tadilat, yenilenme falan da görev alanına girdiği için, Sayın Divan Başkanımızın 

tabii ki dikkatini çekti ve hepinizin malumu olduğu gibi, Sayın Aktar bir komisyon kurdu. 

Tüzük Tadil Komisyonu’nu kurdu. Tarih 24 Aralık 2013. Çok net hatırlıyorum. Bana da 

mektubu geldi. Lütfetmişler, bendeniz de o komisyona dahil oldum ve çalışmalar yapıldı. Bu 

çalışmalar işte şöyle, böyle sürdürüldü. Detay vermeyelim. Ama detayı şurada vermem lazım. 

Bu çalışmalara başlamadan önce, o komisyon üyeleri ile ilgili olarak Divan Kurulunun onayı 

alındı. Burası çok önemli. Buraya sunuldu, böyle bir komisyon var, ne dersiniz diye ve onay 

verildi.  

167 maddedir mevcut tüzüğümüz. Bu maddeler görüşüldü. Kendimize göre bir şeyler yaptık. 

Ama yine altını çiziyorum, bu çalışmalar sırasında, bu camianın bütün bacakları bu 

çalışmalara dahil edildi. Yani siz Divan üyelerimizin 40’tan fazlasıyla yüz yüze görüşüldü. 

Bakın, sırf mektupla değil, yüz yüze görüşüldü. Galatasaray Kulübü’nün bütün organ ve 

kurullarıyla görüşüldü. Kendimize göre bu çalışmayı yaptık, bitirdik ve tesadüfe bakın, geçen 

senenin 8 Mart’ında, yani 8 Mart 2016’da bunu Sayın Divan Başkanımıza tevdi ettik. Niye 

verdik? Efendim, bu önce Yönetim Kurulumuzda, daha sonra da olağanüstü toplanacak Genel 

Kurulumuzda görüşülmek üzere tevdi edildi Sayın Aktar’a. Edildi de ne oldu ? Bakın, bugün 

yine bir 8 Mart, bir yıldır beklemede.  

Şimdi bu kadar sorunlar vardı, belki falan, bu Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu bir türlü 

toplanamadı. Sayın Başkan Özbek zaman zaman burada işte yapacağız, edeceğiz, işte çok kısa 

zamanda tüzük konusunda adım atacağız filan gibi, sağ olsun, cesaretlendirici konuşmalarda 

bulundu. Ama bir yıldır ses yok. Şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Hatta biraz evvel yine bir 

Genel Kuruldan bahsetti. Bir başka Genel Kurulu toplayacağım, sizlerin bilgisine sunacağım ve 

fikrinizi alacağım, dedi. Yani bir sürü Genel Kurul toplama niyeti var. Ama bakınız, Tüzük 

Genel Kurulunun toplanması hakkında bir yıldır en ufak bir adım atılmıyor. Önceleri ben bunu 

merak ettim, niye atılmıyor filan diye. Ama burada, -hem okul arkadaşım, hem de benim 

birkaç sınıf küçüğüm olduğu için- çok değerli Başkanıma sitem etmekte de bir şey 

görmüyorum. Onun da alınmayacağını zannediyorum. Efendim bakınız, siz ifade ettiniz geçen 

ay, yeni hazırlanacak tüzüğe dercetmek istediğiniz bazı konular varmış. Bunları tüzüğe 

dercetmek için, işte nasıl toparlanacak, nasıl yazacağız, nasıl çizeceğiz, nasıl dercedeceğiz 

diye bu gecikmeyi yaptırmışsınız, kendiniz söylediniz. Olabilir, sizin kişisel düşüncenizdir, 

mevcut Tüzük Komisyonu’na itimat etmeyebilirsiniz. Siz kendiniz bir başka komite kurup o 

kanalla yürütmeyi yeğlemişsiniz, hiç beis yok. O sizin şahsi düşüncenizdir. Siz kendiniz ikinci 
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bir Tüzük Tadil Komitesi kurdunuz. Ben demiyorum, aynen okuyorum: “21 Eylül 2016’daki 

Divan toplantısında bir görüş ortaya çıktı. Dendi ki, kardeşim, Galatasaray’daki kriterleri 

tekrar bir düşünelim. Bunun için, o günkü Galatasaray Yönetim Kurulu 8 Kasım 2016’da bir 

karar aldı ve dedi ki, bir komite kuralım. Ben de Sayın Hayri Kozak’tan rica ettim. Dedim ki, 

bir komite kuralım. Bu komite statta çalışmalarına başladı, şu kadar toplantı yaptı. Ben de 

katıldım. Çok değerli görüşler ortaya çıktı ve bu komite 27 Aralık 2016’da, yaptığı çalışmalarla 

ilgili raporunu bana sundu.” 4 satır daha okuyorum, hepsi mühim değil. “Bu raporun içinde, 

Denetleme Kurulunun yapısı var, yönetimlerde görev alacak kişilerin nitelikleri var, görev 

tanımları var. Galatasaray’ın bütünüyle organizasyon yapısı var. Profesyonel kadroların nasıl 

olması gerektiği var. En önemlisi, bütçe yönetiminin nasıl yapılması gerektiği var.”  

Pek güzel. Değerli Başkanım, sizin ne yoğunlukta çalıştığınızı hepimiz biliyoruz. Ama 

sanıyorum, hazırlanıp size tevdi edilen komisyon metnini okumaya fırsat bulamamışsınız. Şu 

söylediğiniz konuların hepsi, o hazırlanan tüzük tadil metninde mevcut. Ha dersiniz ki, benim 

istediğim boyutta mevcut değil. Çok güzel. Efendim, lütfedip komisyonumuza gelebilirdiniz, 

biz sizi zevkle dinlerdik. Olmadı, emir buyururdunuz, biz sizin makamınıza gelirdik, yine 

dinlerdik. Bunları yapmadınız. Kurmuşsunuz komisyonunuzu, güzel, mühim değil. (Efendim, 

sabrınıza sığınmak durumundayım.) Şimdi bakın, iki tane raporu da aldığınıza göre, sizin 

masanızda iki tane ayrı metin bekliyor. Yani Sayın İrfan Aktar’ın kurduğu Tüzük Tadil 

Komisyonu’nun sonuçları ile zatıalinizin, Sayın Kulüp Başkanının kurduğu Tüzük Tadil 

Komitesi’nin raporları bekliyor. Bunları siz devreye alırsınız, almazınız, orası beni 

ilgilendirmiyor.  

Hemen bağlıyorum, gelen uyarılara göre. Son paragraf, bir de alındığımı söylemek 

zorundayım, hazır bu kürsüyü de bulmuşken. İki satır daha söyleyeyim müsaadenizle. Bakınız, 

sizin kurduğunuz komitenin başkanı Sayın Hayri Kozak, geçen ayın Divan Kurulu toplantısında 

bu kürsüye geldi. Şu mealde bir şey söyledi, biraz sonra okuyacağım. Ben kimler olduklarını 

bilmediğim Tüzük Tadil Komitesi’nin üyeleri ile doğrudan muhatap olmam, ama Sayın 

Mehmet Helvacı uygun görürse, müsaade ederse, yani icazet verirse bir görüşme olabilir. Bu 

görüşme de Sayın Başkanın nezaretinde yapılır. Haa, şimdi bakın, biliyorum gelecek 

reaksiyonu. Aynen okuyorum Sayın Kozak’ın laflarını: “Bizim titizlik gösterdiğimiz belli 

noktalarda, biz yepyeni maddeler koyduk. Burada Sevgili Mehmet Helvacı uygun görürse,” 

dikkat buyurun, “arkadaşları kimlerse, Sayın Başkanımızın nezaretinde görüşeceğiz.” 

Şimdi, bu görüşmeyi Sayın Helvacı’nın insafına bırakan bu yaklaşımı kesinlikle ben ve bazı 

komisyon arkadaşlarımız kabul etmiyoruz. Sayın Helvacı, değerli kardeşimiz, çok değerli bir 

insandır muhakkak, ama tek başına komisyonu temsil edemez. Komisyonun çalışmaları 

hakkında, ben çıktım, buna karar verdim diyemez diye biliyorum. Yorumu da size 

bırakıyorum.  

Dikkatinize ve ilginize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ahmet Şenkal’ın bahsettiği konu birkaç defadır görüşülüyor. Kulüp için önemli 

bir konu olduğu için, Başkana ben de rica ettim. İki ayrı çalışmanın müşterek bir potaya 

dökülmesi için de tabii bir ilave çalışma gerekiyor. Onun için de, Sayın Mehmet Helvacı, Sayın 
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Hayrettin Kozak ve gerekli gördükleri arkadaşlar katılacaklar. Bunun için, burada herhangi bir 

şekilde kötü bir niyet olduğunu zannetmiyorum. Evet, Hayrettin Bey, cevap mı? Buyurun 

efendim. Haa, Sayın Mehmet Helvacı da buradaymış. Efendim, Sayın Ahmet Şenkal’ın 

dilekçesini arkadaşlarım gösterdiler. Bunun için kendisine öncelik verme mecburiyetim var. 

İstirahat buyurun, sizin de sıranızı ele alırız. Buyurun Sayın Kozak.  

Hayrettin Kozak 

Teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla, Sayın Ahmet Şenkal kardeşimizin ifade ettiği şekliyle, 

ciddi üzüntü yaratmış benim sözlerim. Şimdi bir, beni affetsin ama yaşımız bizim de 70’i aştı 

biraz. Benim hafızam şu son söylediği sözleri hatırlatmıyor bana. Onları bana getirsin. Bugün 

karşılıklı gelmeyelim. Gelecek toplantıda ben buraya çıkarım. Ben özellikle hepsini tanıdığım 

Tüzük Komisyonu’ndan arkadaşlarıma, böyle istihza ile söylediği, ben onları tanımam, filan 

gibi laflar edecek bir insan da değilim. Bunu en iyi sizler bilirsiniz. Hepsi saygı duyduğum, çok 

iyi tanıdığım arkadaşlarım. Onlara saygı gösterdiğimiz için, biz onların çalışmalarının 

toplantılarına da gittik. Onların talebi üzerine, kendi taleplerimizi de bildirdik. Onu yerine 

getirdiler, getirmediler, üzerinde de durmadık. Tamamlanması 13 ay, 3 sene süren 41 

toplantı yaptıkları... Toplantıların sonuçlarını da verdiler, yönetimde duruyor.  

Bizim işimiz ne idi? Biz oturduğumuz yerde, Başkan bir gün bize bir ricada bulundu. Biz 

adımızı da kendimiz koyduk. Bize Etik Kurulu dediler, bir sürü isimler koydular. Haberimiz yok 

bundan. Bizim adımız, -onu da kendimiz koyduk- Galatasaray Spor Kulübü Yönetim İlkeleri 

Komisyonu’ydu. Şimdi, biz değişik, farklı bir çalışma yaptık. Tüzük Komisyonu’nun yaptığı 

çalışmalara, maddelere, onların çalışmalarına da bir engelde bulunmadık. Apayrı bir çalışma 

yaptık, takdire bıraktık biz. Bu kabul edilir, edilmez. 7 kişi yaptık bu çalışmayı. Şu veya bu 

şekilde tüzüğe girer, girmez, ama Galatasaray’ın geleceğine yönelik, -biraz iddialı laf 

edeceğim- eğer bu yaptığımız çalışma hayata geçirilirse, uzun vadede, bu kulübün az önce 

çok üzüntüyle ifade ettiğimiz durumlara düşmesi söz konusu olmaz ve inşallah, böyle bir 

sonuca da ulaşır ve başarılı olursa, belki de Türkiye’deki bütün spor kulüplerine örnek teşkil 

edecek bir çalışmadır. Bunu da hiç mütevazı olmadan, 7 arkadaşım adına da söylemekte 

fayda görüyorum. Sizler de okuyacaksınız. Doğrudur, yanlıştır, takdir sizlerindir.  

Tüzük Komisyonu’ndaki arkadaşlarımın hepsi benim sevgili dostlarımdır, kendileri bilirler, 

Ahmet kardeşim hariç herhâlde. Ben onlara asla saygısızlık etmem, bunu bilmelerini isterim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, konu kısmen anlaşıldı. Son söz Mehmet Helvacı’nın, bu konuyla ilgili. Fazla da 

uzatmayalım sorunu.  

Mehmet Helvacı 

Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Kusura bakmayın, tekrar huzurlarınızdayım. Bundan istifade ederek bir şey daha 

söyleyeceğim. Sayın Başkan sağ olsun, lütfetti, benim açıklamalarım üzerine bir konuşma 

yaptı. Ama ben bir istirhamda daha bulunmuştum. Lütfen Genel Kurulda Galatasaraylılara 

söz hakkını oldukça geniş bırakın Sayın Başkanım. Bundan zarar görmezsiniz, yarar elde 
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edeceksiniz, inanın bana. Sunumunuzu mümkün olduğu kadar kısa tutun ve 

Galatasaraylıların sizi eleştirmesine müsaade edin. Göreceksiniz, bu hem Galatasaray’ın, hem 

sizin lehinize sonuçlar verecektir. Zaten sizin lehinize olan Galatasaray’ın da lehinedir veya 

tersine, Galatasaray’ın lehine olan sizin de lehinizdedir.  

Tüzük meselesine gelince, Hayri ağabey bir şey söyledi. Ben de şunu eklemek zorundayım. 

Önce şunu söyleyeyim. Lütfettiniz, Divan Kurulu olarak, beni Tüzük Komisyonu Başkanı olarak 

seçtiniz. Ama ben şu anda karşınızda Tüzük Komisyonu Başkanı olarak bulunmuyorum, çünkü 

biz çalışmamızı yaptık ve Sayın Başkana tevdi ettik. Dolayısıyla, benim bu başkanlık görevim 

şu an itibarıyla yok, sona erdi. Ama o komisyonu çok iyi tanıyan ve beraber çalışan bir kimse 

olarak, size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim metnimiz de çok iddialıdır. Bizim metnimiz 

de Galatasaray’ın geleceğini güvence altına almak üzere yapılmıştır. Eksikleri elbette olabilir. 

Sizlerin uyarıları ve takdirleriyle onları eklemeye her zaman hazırız. Bir kısmını da sizlere daha 

önce, çeşitli vesilelerle sundum, bizim bakış açımızla nelerin Galatasaray’ın geleceğinde 

önemli olduğunu. O yüzden, bizimki de çok etkilidir.  

Elbette bu, beraber çalışmaya engel bir şey değildir. Geçen Divan Kurulundaki toplantıda 

söylemiştim. Hepimiz Galatasaray’ı çok seviyoruz ve hatta herkesten daha çok seviyoruz. 

Ama bilmemiz gereken bir şey daha var. Tüm Galatasaraylılar, Galatasaray’ı en az bizim kadar 

çok seviyor. Onlar da yararlı olmaya çalışıyor. Dolayısıyla, ortak iş yapmak, sinerjiyi 

yakalamak zaten Galatasaray’ın temel ilkelerinden bir tanesidir. Alınacak, gücenecek 

herhangi bir şey yok. Yalnız bir şeyi, sizlerin hakkını savunmak adına söylemek zorundayım. 

Galatasaray’da tüzük yapılması işi Divan Kurulunun işidir ve Divan Kurulu Riyasetinin 

öngördüğü birtakım hususlar çerçevesinde yapılır. Elbette her Galatasaraylı, tabii öncelikle 

Sayın Başkan bu konuda çeşitli komiteler kurabilir, çalışabilir. Ama bunun Genel Kurula 

gitmeden evvel gelmesi gereken yer Divan Kuruludur. Divan Kurulunun onayını takip eden 

Genel Kurul yapılabilir. Yani herkes tüzükle ilgili çalışabilir, hiçbir engel yoktur. Fakat bunların 

Genel Kurula yansıtılabilmesi için, Başkan ve yönetim tarafından dahi Genel Kurula 

yansıtılabilmesi için Divan Kurulunun onayının alınması icap eder. Onun için, nihai olarak 

zaten bu kurul, bu metinlerin hepsini gözden geçirecektir, bununla ilgili fikrini ortaya 

koyacaktır ve Tüzük Kurulu bundan sonra toplanacaktır. Hepinizi saygıyla selamlarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Mehmet Helvacı’ya açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 

daha önce de izah ettim. Bu müşterek çalışma yapıldıktan sonra Olağanüstü Divan Kurulunu 

toplayacağım ve burada son görüşmeleri yaptıktan sonra, nihai şeklini Genel Kurula sunmak 

üzere Yönetim Kuruluna tevdi edeceğiz efendim. Prosedür bu. Sayın Turcan Bolayır, buyurun 

efendim, söz sizin. Kürsü serbest.  

Turcan Bolayır 

Sayın Başkanlık Divanları, Saygıdeğer Divan Üyeleri, Ağabeylerim, Büyüklerim, 

Hepinizi saygıyla selamlarım. Önce Sayın Ali Tanrıyar ağabeyimin, acilen tekrar hayatında iyi 

günler olmasını temenni ediyorum. Bende çok hakkı vardır. Buradan belki beni duyuyordur. 
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Ellerinden öpüyorum, yanaklarından öpüyorum. Sen çok yaşa Ali Tanrıyar ağabey. 

Çocukluğumda, Galatasaray’da talebe iken bizlerin ateşine bakardı.  

Ben biraz konuyu değiştireyim. Ekonomik olaylar Türkiye’nin de problemi. Herkesin 

problemi. Ama borçlar birdenbire değişmez, kolay kolay gitmez. Bir yerden gelir gelecek. O 

gelir gelmediği takdirde, çuvalın dibi de delik olursa, istediğin kadar deliği tıka. Biraz böyle 

vakit geçecek, onun için sebat edelim. Hep kötümser olmamak lazım. Biraz iyimser olmak 

lazım. Yönetim kurulları kim olursa olsun, bizden yardım ister. Biraz yardımcı olmamız lazım, 

onlara biraz moral vermemiz lazım. O moraller verilmezse şevkleri kırılır. Ben kimsenin yanlısı 

değilim, ama bunu yapmak bizim borcumuzdur, insani görevimizdir. Vurmayalım, çok fazla 

vurmaktan şey gelmez.  

Galatasaray’ın para getiren matahı nedir? Galatasaray’ın para getiren matahı bence 

Galatasaray Spor Kulübü’nün futbol takımıdır. Futbol takımı... Lütfen beni dinleyiniz 

beyefendiler, sizlere hitap ediyorum. İşte bu, Divan üyeliğine yakışmıyor. Evet, söylediklerim 

kulaklarınızı tırmalamasın, biraz şefkatli olalım. Galatasaray Spor Kulübü futbol takımı iyi 

giderse, para matahı hâline gelir, localar dolar, tribünler dolar, tıkır tıkır paralar gelir. Ama şu 

yaşadığımız günlerde, maalesef her sektörde -bir çöküş demeyeyim de- bir yavaşlama var. 

Onun için, para kolay kolay girmez. Girecek. Girdi ya bir kere, 330 milyon girdi. Ama borçlara 

gitti, ama kapadık. Kapadığınız kadar yeter. Bundan sonra dikkat etmemiz lazım.  

Geliyorum diğer maddeye. Galatasaray Kulübü’nün antrenörleri değişiyor ve değişti. Vallahi 

ben bir noktada Riekerink’i biraz beğiniyordum. O adamcağız çalışıyordu. Futbolcu önüne 

gelen topa vuramazsa, Riekerink’in ne kabahati olur? Şimdi, bu beyefendi Hırvat. Hırvatlar 

çok disiplinli ve iddialıdırlar. Bayağı sert futbol oynarlar, Balkan futbolu. Antrenör olarak 

kendisi de öyle. Ama antrenör olduğu kulüp Galatasaray futbol takımı, biraz dikkat etmesi 

lazım. Fevri hareket etmemesi lazım. Yandaki çantaya vole atmaması lazım gibi geliyor bana. 

Bunları yapmaması lazım. Biraz kendisinin yavaşlaması lazım.  

Sonra, daha sezon bitmeden, takımdan ihraç edilecek futbolcular konusu. Bunu siz 

duyurursanız o adam çalışmaz. Şevki kırılır, oynamaz ya. Bekleyin bakalım. Sakatlanma olur, 

herhangi bir şey olur, onun yerine onu plase edersin. O bakımdan yanlış görüyorum. Tudor 

iyi bir antrenör olabilir, ama iş sporcuda biter. İş futbolcuda biter, kanında biter, o oynarsa 

takım galip gelir. Bunu aşılamak lazım.  

Başınızı fazla ağrıtmayacağım. Biraz konuyu değiştirmek istedim. En son olarak da, tekrar 

hepinize saygılar arz ediyorum. Ali ağabeyime uzun ömürler temenni ediyorum. Hanım 

kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Teşekkürler ediyorum. Sayın Başkanımı da çok 

seviyorum. Allahaısmarladık.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Turcan Bolayır’a teşekkür ediyoruz. Toplantımız 2.5 saat sürdü. Faydalı bir toplantıydı. 

Nisan ayında görüşmek üzere efendim. İyi günler. 
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı       Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

   Sekreter         Sekreter 

 

 


