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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 09 Mart 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Mart 2016 olağan Divan toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır.  

Her zaman olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce, Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz 

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

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

içinde vefat eden 5584 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Turgay Arısal, 5999 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Ahmet Fikret Anlı, 6684 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sunay 

Özmen, 7955 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Tarbın Gün Baş ve aramızdan ayrılmış tüm 

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

Buyurunuz efendim, teşekkür ediyorum.  

Efendim şimdi bugünkü gündemimizi 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. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2015 

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

4. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, 

idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi,  

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

incelemeleriyle ilgili genel görüşme,  

6. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

edilmiştir. Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tüzüğümüzün 99/4. maddesi uyarınca Divan Kurulunun kurmuş olduğu Tüzük Tadil 

Komisyonu, tüzük taslağı ile ilgili son çalışmalarını bitirerek tüzük taslağını Divan Başkanlığına 

teslim etmiştir. Daha önce yayınlanmış olan tüzük taslağına üyelerimizin getirdiği değişiklik 

talepleri, eleştiriler komisyonca tek tek ele alınarak taslak son şekline getirilmiştir. Bu vesile 

ile Tüzük Tadil Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Helvacı ve Tüzük Komisyonu’nda 
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çok değerli çalışmalar yapan 7 Tüzük Komisyonu üyesi değerli Galatasaraylılara, Divan Kurulu 

adına teşekkürlerimizi sunarım.  

Tüzüğün 99/4. maddesi gereğince, hazırlanan taslak Yönetim Kuruluna verilecektir. Taslağın 

nihai hâle gelip kesinleşmesi, düzenlenecek bir Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulunda 

görüşülerek, tartışılarak onaylanması ile mümkün olabilecektir. Bu konu ile ilgili tüm 

Galatasaraylıların ilgi ve yardımlarını beklediğimizi ifade etmek isterim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Mali Kongre öncesi, yoğun gündemi olan bir toplantımız var. Bu sebeple, derhâl gündeme 

geçeceğim. Ancak UEFA ile olan problemimiz bir sonuca vardığı için, önümüzdeki sıkıntılı 

dönemde alınacak tedbirler, atılacak adımlar hakkında sizleri bilgilendirmek için Başkan bana 

müracaatta bulundu. Açıklamaları dinledikten sonra gündem maddelerine geçeceğiz 

efendim. Sayın Başkan, buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

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

Hepinize şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygılarımı sunuyorum efendim. Hepiniz hoş 

geldiniz toplantımıza. Bildiğiniz gibi, gündemimizin ilk sırasında, Sayın Divan Başkanımın 

söylediği gibi, UEFA ile ilgili görüşmeler, UEFA’nın almış olduğu karar var. Bu konuda siz Sayın 

Galatasaraylılara bilgi vermek için söz istedim.  

Tarihçesiyle ilgili kısa bir açıklamanın daha uygun olacağını düşündüğüm için biraz geriden 

almak istiyorum. Bilindiği gibi, UEFA Galatasaray’la Mayıs 2014’te bir anlaşma yapmış. Bu 

anlaşmanın gereği, 2012-14 arasındaki dönemi kapsayan 3 dönemde, Galatasaray’ın futbol 

şubesi ile ilgili Sportif A.Ş.’nin yapmış olduğu zararlarla ilgili uyarılarda bulunmuş. 2012-13, 

2013-14 ve 2014-15 sezonlarına ait toplam zarar 164 milyon euro. Bu anlaşma, 16 Mayıs 

2014’te yapılmış. Bu anlaşmaya bağlı olarak, UEFA, Galatasaray Spor Kulübü’nden bu 

zararları giderici mahiyette tedbirler almasını istemiştir.  

2015 Ekim ayında, UEFA’nın inceleme ile ilgili kişileri kulübümüzü ziyaret ettiler. Zaten belli 

periyotlarda kendileri kulübe gelip “audit” yapıyorlardı. En son, 2015 Ekim’de geldiler, 

incelemelerde bulunup gittiler. Ve bizi, bugünkü yönetimi, söz konusu 2012-14 yılları 

arasındaki sezonları kapsayan zararlarla ilgili açıklamada bulunmak üzere Cenevre’ye, kendi 

merkezlerine davet ettiler. Ben ve ekibim oraya gittik, bu zararların neden meydana geldiği 

konusunda kendilerine izahat verdik. Gerekçeleri anlattık. Ondan sonraki süreçte, -bize de 

söylediler- bu yapılan araştırma ve inceleme neticesinde onlar bir rapor hazırlıyorlar. 

UEFA’nın içindeki sisteme, düzene göre bir yargılama kurulu var. Bu raporu buraya sevk 

ediyorlar. Sevk ederken de, mevcut duruma bağlı olarak verilmesi gereken cezayı tavsiye 

niteliğinde kendilerine bildiriyorlar. Bu, bir açık duruşma şeklinde yapılıyor. Şubat ayı 

itibarıyla bizi de davet ettiler, biz de oraya gittik. Bu arada, biz kendi bünyemizde çalışmalar 

yaptık, hazırlıklarımızı sürdürdük. Ve uluslararası deneyimi olan bir avukatla da savunmayı 

hazırladık.  

Şimdi, oradaki savunma şöyle oldu. Biz daha önce onlara sunduğumuz gerekçeler 

çerçevesinde, bir de Hâkimler Kuruluna benzer şekilde Galatasaray’ın mevcut durumunu, 

bugüne kadar yeni yönetimin getirdiği şekli ve amacımızı anlattık. Burada amacı anlatırken 
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bir şeye dikkatlerini çektik. Galatasaray’ın 2013-14 sezonunu ilgilendiren zararı 70 milyon 

euro. 2014-15’te iki yönetim vardı. İkinci dönemde gelen yönetim, sezonun son bölümünde 

gelmişti. Burada yapılan zarar 55 milyon euro. 2015-16 dönemini kapsayan, yani benim ve 

yönetimimin devraldığı dönemi kapsayan zarar, Kasım ayı itibarıyla belliydi. Ama onu 

projekte ettiğimiz zaman, 2015-16 sezonu için 26 milyon euro olmuştu. UEFA’nın bize tavsiye 

edilen kararı tebliğinden sonraki dönemde, bazı yaptığımız çalışmaların neticesini de almıştık. 

Onlara ikinci bir projeksiyon gönderdik. Dedik ki, “Bakın, Kasım ayı itibarıyla zarar aynı şekilde 

projekte edildiği zaman 26 milyon euro. Ama bizim daha önceden yaptığımız çalışmalar 

çerçevesinde, onların da neticeleri bugün ortaya çıkıyor. Siz tavsiye kararında 10 milyon euro 

zarar hedefi koymuştunuz. Buna bağlı olarak, biz zararı yaklaşık 4-4.5 milyon euro 

mertebesine çekiyoruz. Bu, yapılan aktivitelerde net olarak gözükmektedir.” diye onlara da 

ilave bir bilgi olarak verdik.  

Duruşma, bayağı bildiğimiz mahkemedeki gibi bir duruşma. Bir tarafta Galatasaray’ın 

Yönetim Kurulundan ben ve bir arkadaşım, yanımızda avukatımız. Sağ tarafta, masanın 

başında, bu incelemeyi yapan komisyonun başkanı, savcı niteliğinde oturuyor orada. 

Karşımızda da 3 kişilik bir hâkim heyeti. Bu hâkim heyetinin hepsi çok deneyimli hâkimler. 

İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalışmışlar, başkanlık yapmışlar. Ayrıca bir de kayıt nizamı ve 

simültane tercüme yapan bir grup var.  

Savunma esnasında biz müdafaamızı yaparken dedik ki, “Sayın UEFA, doğrudur, Galatasaray 

söz konusu dönemlerde bu kadar zarar etmiştir. Söz konusu dönemler için şu kadar maaş 

vereceğim demiş, üzerine çıkmıştır. Sporcular açısından söylüyorum. Şu kadar transfer 

yapacağım demiştir, onun üzerine çıkmıştır. Bunların hepsi bir vakıa.” Ayrıca parantez içinde 

şunu belirtmek istiyorum. Bizim bulunduğumuz dönemle ilgili, UEFA, kayıtların şeffaflığı ve 

doğruluğu yönünde de Yönetim Kuruluna ayrıca teşekkür etmiştir. Parantezi kapatıyorum. 

“Doğru, bu zararlar yapılmış, bu söz verilen, yapılmaması gereken transferler yapılmış. 

Sporcu maaşlarının bu kadar yüksek olmaması taahhütleri yerine gelmemiş, aşılmış. Ama 

sizin regülasyonlarınız çerçevesinde, Finansal Fair Play uygulamasını delen veyahut da buna 

uymayan taraflara uygulanmak üzere 10 çeşit ceza var. Siz bunun en kötüsünü seçiyorsunuz 

ceza vermek için. Galatasaray sizin önünüze böyle bir uyumsuzlukla bugüne kadar gelmemiş. 

Sizin en değerli markalarınızdan bir tanesi, Türkiye’yi en çok temsil eden marka. Dolayısıyla, 

gelin, bu cezayı en kötü şeklinden çıkarın. Burada maksat, cezanın öldürücü mahiyette, yok 

edici mahiyette olmaması gerekir. Buradaki ceza bir ihtar mahiyetinde olursa iyi olur.”  

Çok enteresan, ben bunları söylerken, savcılık seviyesinde oturan kişi, yani incelemeyi yapan 

kişi söz aldı. Dedi ki, “Başkan, sen böyle diyorsun, iyi, hoş, ama bakın, biz 2014’te incelemeye 

geldiğimizde, -Mayıs 16, 2014- siz bize dediniz ki yönetim olarak, ‘Sayın UEFA, evet, önceki iki 

sezonda bu kadar zarar yapıldı ama siz merak etmeyin, biz bu sezon 1 milyon euro da kâra 

geçiyoruz, Sportif A.Ş. olarak.’ Ve 16 Mayıs’ta biz geri döndük. 30 Mayıs’ta siz açıklamanızı 

yaptınız, 70 milyon euro zarar. Eğer bize, kardeşim, biz bu kadar zarar ediyoruz, deseydiniz, 

biz size 5 sene izleme verirdik. Size bunu düzeltme fırsatını verirdik. Siz niye o zaman, durum 

budur demediniz? Niye şeffaf değildiniz, niye bunu gizlediniz? Şimdi de gelmiş, burada 

diyorsunuz ki, bize 2 sene izleme verin, 3 sene izleme verin.”  
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Söz aldık ve dedim ki, “Bakın, biz yeni bir yönetimiz. Biz belli maksatlarla bu yönetime geldik. 

Ben belli bir maksatla bu yönetime başkan adayı oldum. Evet, Galatasaray finansal açıdan zor 

durumdadır. Ben bunu düzeltmek için de geldim. Onun için de, sizden izleme istiyorum. 

Yönetimler süreklidir. Ben geçmişte yapılan hataları tenkit etmeye yahut da niye bu hata 

demeye gelmedim. Artık o geçmiş. Ben size diyorum ki, Başkan olarak, Galatasaray 

Kulübü’nün 36. başkanı olarak, ben bunu düzeltmek üzere geldim. Ben Galatasaray’ı bu 

finansal yapısından, bu kötü gidişinden çıkartmak üzere geldim. Bakın seçim 

beyannamelerime, bakın söylediklerime, her yerde bu var. Niye bana bir şans 

vermiyorsunuz? Niye bu taahhütle gelen bir yönetimi zora sokacak bir karar alıyorsunuz?” 

Belli oranda etkilendiklerini zannediyorum. Duruşma aşağı yukarı 2 saat kadar sürdü. Yani 

bunun dışında da bazı açıklamalarda bulunduk ve neticede, 2 yıllık, yani 1+1 yıl olan ceza 

sonunda bize sadece 1 yıl olarak tebliğ edildi. 10 milyon euro koşulu kaldırıldı. Ve bugünkü 

duruma geldik. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Birinci seviyeden, UEFA tarafından 

kulübümüze, bizzat şahsıma, Başkanın sözlerinin ve müdafaayı yapan kişinin sözlerinin son 

derece inandırıcı bulunduğu, bu maksatla da UEFA’da pek rastlanmayan şekilde, -bir alt 

komisyonun teklif ettiği cezanın genellikle ayni ile kabul edilmesi yerine- bu düzeltmenin 

yapılarak cezanın bir seneye indirildiği bildirildi. Bunu bir başarı öyküsü olarak anlatmıyorum. 

Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Biz gittik, anlattık, bağırdık, çağırdık yahut da bir şeyler söyledik ve de bu ceza verildi. Onu 

anlatmaya çalışmıyorum. Buradan bir başarı öyküsü çıkartmaya çalışmıyorum. Sadece size 

bütün netliği ile, açıklığı ile ne yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum. Eğer biz UEFA’dan hiç ceza 

almasaydık, bu bir başarı öyküsü olarak anlatılabilirdi. Ama işin sonuna gelmedik. Hâlâ inatla, 

şimdi konuyu CAS’a taşıyoruz. Aynı savunmayı biraz daha kuvvetlendirerek, biraz daha 

farklılaştırarak CAS’ta yapacağız. Bütün ümidim, Galatasaray’ın muhatap olduğu, marka 

değerini ve prestijini etkileyen bu cezanın kaldırılması. Bunun için çalışacağım. Ben ve 

yönetimim bu konuda çok hırslı çalışıyoruz. Bu işe çok inanarak çalışıyoruz. İnşallah CAS’ta 

bunun düzeltmesini yaptırmaya muvaffak olacağız. Bu bilgiyi size aktarmak istedim.  

Bu çalışmalar esnasında destekler olmuştur. Evet, Başkan ve Yönetim Kurulu son derece 

kuvvetli bir şekilde çalışmışlar, ama destek de almışlardır. Bu manada, bize desteklerini veren 

Sayın Gençlik ve Spor Bakanıma, Türkiye Futbol Federasyonuna ve emeği geçen herkese 

teşekkürlerimi, son derece memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum 

bize bu katkıyı verdikleri, bu desteği sağladıkları için.  

Değerli Galatasaraylılar,  

UEFA’nın verdiği bu cezayı bir tarafa bırakırsak, -Galatasaray’ın en önemli konusu, bugünkü 

günlerde budur tabii- yine camianın merak ettiği birkaç tane konu var. Kısaca onlara 

değineceğim.  

Birincisi, bundan birkaç ay evvel, yönetime bir müracaat oldu. “Galatasaray geçmişte kötü 

yönetildi. Galatasaray’ın geçmişte hatalı yönetim tarzları vardı.” dendi ve bununla ilgili bir 

soruşturma istendi. O gün, hem müracaat eden kişilere, hem kamuoyuna, hem de sizlere 

söylemiştik, biz bu talebi dikkate alıyoruz. Bu konuda, kendi başkanlık dönemimden 

başlamak üzere geriye doğru giden bir araştırma yapacağıma da söz vermiştim. Nitekim 
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bununla ilgili, uluslararası mahiyette bu işi yapan birkaç firmayla görüştük. Bir tanesi ile de 

sözleşme aşamasına geldik. Konunun incelenme tarzının gizli olması hasebiyle, -çünkü bu 

araştırmalarda her türlü enstrüman kullanılıyor, netice alabilmek için- sözleşme imzalanana 

kadar isim zikretmek istemiyorum. Sözleşme imzalandıktan sonra da, -zaten kendi 

derivasyonları var- bu incelemeyi yapacak mihraklar yine saklı tutuluyor, araştırmanın 

mahiyeti itibarıyla. Onun için, gerek basında, gerek camia içinde, biz böyle bir talepte 

bulunduk, Başkan ve yönetim bunu savsaklıyor mu acaba yahut da bundan vazgeçtiler mi gibi 

bir düşünce hasıl olmaması lazım. Biz, Galatasaray’a fayda sağlamak üzere, Galatasaray 

camiasının taleplerini dikkate almak üzere geldik. Onun için, hiç kimse aksi şekilde 

düşünmesin.  

Bir diğer konu, demin ifade ettim, Sportif A.Ş. çok önemli bir değerimiz. Buna bağlı olarak da, 

Mağazacılık kurumumuz var. Ben bütün gücümle, yönetim bütün gücüyle şunun için 

çalışıyoruz. Artık Galatasaray Sportif A.Ş.’nin müzmin, devamlı zarar eden, zararın 

boyutlarıyla başarı skalası tespit edilen bir kulüp olmaktan çıkmasını istiyorum. Yani 70 

milyon zarar edersen kötü bir yönetim, 30 milyon zarar edersen iyi bir yönetim! Hayır, başarı 

skalası bu değil. Galatasaray Sportif A.Ş. iyi yönetildiği zaman kâr edebilecek bir kurum. Ona 

bağlı olarak çalışan Mağazacılık iyi yönetildiği zaman kâr edecek bir kurum. Bunu ispatladık. 

Mağazacılık ilk defa, önce 20 milyon TL hedef koymuştuk yıllık bazda. Son yaptığımız 

aktivitelerle bunu 30-40 milyon TL’ye çıkarmak üzere hareket ediyoruz. Bununla ilgili de sizi 

bilgilendireceğim, size rapor vereceğim. Bu maksatla, “Tek Bilek, Tek Yürek” kampanyası 

başlattık. Hemen sataşmaya başladılar. Vay, bu bilekliği işte 1 liraya yaptırıyorsun, 80 kuruşa 

yaptırıyorsun, 5 liraya kulübe satıyorsun. Ya el insaf, hangi maksatla geldiğimiz belli. Bilekliğin 

Galatasaray’a maliyeti 80 kuruş, satış fiyatımız 10 lira. Buradaki maksat, verdiğimiz malın 

maddi değeri değil, Galatasaray’a ortak bir payda üretmek üzere düşünülmüş. Görünür, 

kullanır diyorum. Bir birlikteliğin, bir beraberliğin amacı. Anlaşılmaz bir şekilde, 

okumuşsunuzdur, yönetim bunu 80 kuruşa yaptırdı, 4 liraya fatura etti, bilmem ne! Buradaki 

maksadı çözemiyorum. Yani niye buna sataşırsın? Niye beni aramazsın, yönetimi aramazsın? 

Ya Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi, bu bilekliği kaça yaptırdınız, kaça sattınız diye niye 

sormazsın? Mağazacılık’ta bin küsura yakın malzeme var, kaça yaptırıyorsun, kime 

yaptırıyorsun diye neden sormazsın onların hiçbirisini? Çünkü bileklik bir sembol. Neyin 

sembolü? Galatasaray’da birlik ve beraberliğin, kötü zamanlarda ortak hareket etmenin 

sembolü. O zaman kardeşim, biz bu sembolü bombalayalım, bu sembolü dinamitleyelim!  

Değerli Galatasaraylılar,  

Eğer Galatasaray bu zor günlerden kurtulma çabasındaysa, en kral yönetimi getirin, en şey 

insanları getirip yönetime koyun, eğer sizin desteğiniz olmazsa, eğer camia bir araya 

gelmezse, birlik ve beraberliğini sergileyemezse, Galatasaray bu durumdan çıkamaz. Onun 

için diyorum, başarı hepimizin başarısı olacak. Burada 10 lira verip bir bileklik alan da, 100 

tane alan da, 1.000 tane alan da bence eşdeğer. Maksat, böyle bir duruma katkı vermek, 

bugünlerde Galatasaray’ın birlik ve beraberliğini Türkiye çerçevesinde ve dünya çerçevesinde 

tanıtmak.  
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Ben savunmamı yaparken bu bilekliği de baş hakeme gösterdim, dedim bakın, biz kötü 

zamanlarda bir araya gelmesini çok iyi bilen bir kulübüz. Bu bizim sembolümüz dedim. Biraz 

da bilgi verdim. Şimdi bu bileklik kampanyası her şeye rağmen, nereye gidiyor? İlk çıktığımız 

hedefte, dedik ki 1 milyon satarsak iyi, şu anda 1 milyonu geçtik. Mayıs’a kadar bir 

projeksiyon yapmıştık. Zannedersem, 2 milyon, 2.5 milyon civarında bitireceğiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu bir semboldür. İftiharla taşıyorum. Bu Galatasaray’daki birlik ve beraberliğin bir 

sembolüdür. Kaç tane almanız önemli değil, lütfen bir tanesini alın ve görünür şekilde 

bileğinize takın. Bu bir mesajdır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Diğer bir konu, Ada ile ilgili. Ada’ya, biliyorsunuz, Kasım ayında süresi dolmadan, içindeki 

kiracının kontratı bittiği için, süresinin sonuna geldiği için bir tahliye davası açtık. 

Zannediyorum hâkimle de gittik konuştuk, Mayıs ayına bir duruşma günü vereceğini söyledi. 

Bu arada, karşı taraf da almış olduğumuz bu Yönetim Kurulu kararının iptali yönünde bir dava 

açtı. Maksadı bir şekilde işi uzatmak, mümkün olduğu kadar uzun süre burada bedavaya 

yakın bir para ile oturmak. Ama daha önce, Duygun ağabey döneminde açtığımız akde 

aykırılıkla ilgili bir dava vardı. Ben de o zaman yönetimdeydim. Bu dava sona yaklaşıyor. 

Büyük bir ihtimalle de, lehimize bir karar verileceğini umuyorum.  

Şundan emin olmanızı istiyorum. Galatasaray’ın her konusu, her değeri, şahsım ve Yönetim 

Kurulu üyelerim tarafından bizzat takip ediliyor. Evet, profesyonellerimiz var, bu işin peşinde 

koşanlar var. Ama bizzat ilgili kişiler her an işin peşinde, her aşamada, her şeyi takip eden 

konumdalar.  

Kalamış’la ilgili iki kelime söyleyeceğim. Kalamış’ta da bir kiracımız var. Yine Duygun ağabey 

döneminde, Kalamış’la ilgili tahliye etmek için... Çünkü orada da şöyle bir durum söz 

konusuydu. Sözde kiralanmış yerimiz var, fakat ay başı geldiği zaman para yok. Çünkü 

birtakım hizmetler alınıyor, birtakım faaliyetlerde bulunuluyor ve kulüp, kira bedeli olarak 

herhangi bir tahsilat yapamıyordu. Burada da işletmecinin değişmesi yönünde bir karar alındı 

geçen dönemde. Ona bağlı olarak da bir dava açtık. Fakat çok enteresan, Galatasaray’daki 

tuhaf işlerden birisi, davayı açmak için dedik ki, ya şu kontratı getirin de bakalım bir. Yani 

Duygun ağabey dönemi, ben de başkan yardımcısıyım, konuyla ben ilgileniyorum. Dediler, 

kontrat yok. Ya dedim, Allah aşkına, dalga mı geçiyorsunuz siz? Bu kiracı ne sıfatla duruyor? 

Efendim, bir kontrat vardı, fakat yok. Ya kardeşim, bu nasıl bir iş? Böyle bir kurumda bir 

kontrat nasıl yok olur veyahut da nasıl bilmem ne olur?  

Teşekkür ediyorum Sayın Bünyat Balaban’a, devre arkadaşım benim okuldan. Konuyu 

biliyordu, bana getirip kontratın fotokopisini verdi. Her iki taraf da imzalamış. Tabii biz davayı 

açmaya, fotokopi olan bir kontratla gitmek zorunda kaldık. Mahkeme şunu ihsas etti: 

“Fotokopi olması hasebiyle, bunun bir akit olduğunu değerlendirmemiz mümkün değil.” Dava 

hâlâ devam ediyor. O zaman dedik ki, bu dava aleyhte bir dava gibi gözüküyor. O zaman 

işletmeciyi çağırdık, “Kardeşim, bu kontrat sende var mı?” dedik. “Yok ağabey, bende yok.” 

“Peki, ne olacak? Tahliye, o zaman çık, biz burayı daha farklı bir şekilde kiraya verelim.” 

“Çıkayım, ama benim işte burada bu kadar harcamam var.” “Ya kardeşim, bu kontratın 
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fotokopisinde şöyle yazıyor. Sen buradan çıkarsan, yaptığın şeyleri de, demirbaşları da 

bırakacaksın.” “Evet, ama biz onun fevkinde şunu yaptık, burada bunu yaptık. Sen zaten 

mahkemeye gittin, mahkemenin sonucunu bekle ağabey.” Yani sonuç almak, aynı Ada’daki 

gibi... Mahkeme üzerine mahkeme, mahkeme üzerine mahkeme. Sonuç? Ada’yla ilgili ilk 

açılan mahkemenin tarihini hatırlamıyorum, ya 5 sene olmuş, ya 6 sene. Kalamış’ta daha ne 

kadar uğraşırız, belli değil.  

Onun üzerine dedim ki, “Ya kardeşim, kulüple senin aranda bir problem var. Sen de burada 

kalmayı istemiyorsun zaten.” “O zaman, paramı ver gideyim.” “Ya sen bu kontratta...” Böyle 

bir kısır döngü. “Gelin bir uzlaşma yapalım. Mevcut şartlarda burada belli bir süre daha kal. 

Noterden bize bir tahliye taahhütnamesi ver. Söz konusu gün geldiği zaman, kürdana, çatala, 

kaşığa, bıçağa, hiçbir şeye dokunmadan buradan çıkmak üzere senle bir anlaşma yapalım, bir 

sulh yapalım.” dedik ve Kalamış’ı sulhen böyle çözdük. Yani zaten epey bir süre geçti. 

Zannediyorum 12 ya da 14 ay içinde Kalamış’ı bize teslim edecek. Biz burayı kiraya vermek 

için ihale açtık, teklifler geldi. Teklifler derken, bir tane. İki tane teklif vardı, birisi de sonra 

geri çekti kendisini. Söz konusu teklif, verilen teklif şu andaki tekliften daha iyi ama yeri 

teslim edemiyoruz. Yeri teslim edemiyorum, içindeki kiracı çıkmıyor. Kendine göre haklı 

sebepleri var. Yeri teslim edemediğim zaman, daha iyi teklif verse bile ne yapabiliriz? Hiçbir 

şey yapamazsınız. Dolayısıyla, biz en kısa sürede yerin tahliyesini sağlamak üzere uzlaştık. 

Ondan sonra yapacağımız ihale ile Galatasaray’a maksimum, üst seviyede fayda sağlayacak 

kiracıyı bulacağız.  

Şimdi ana başlıklar olarak nitelediğim... Sayın Divan Başkanımın ikazı var, konuşmayı fazla 

uzatma, dedi. Önümde aşağı yukarı 10-12 tane daha konu var. Bunlara girmek istemiyorum. 

Diğer konuşmacıların ve Divanın zaman akışını bozmamak için onlara fazla değinmek 

istemiyorum, ama soru gelirse de zaten cevaplayacağım.  

Gündemin gereği, özellikle futbolla ve diğer amatör branşlarla ilgili kısa bilgiler vermek 

istiyorum. Futbolda daha önceki dönemlerdeki harcamaların belli bir oranda aşağıya 

çekilmesi lazımdı, çünkü bu, o dönemde UEFA’nın getirdiği bir kriterdi. UEFA son aldığı karar 

metninde de bunu yazıyor. Demin bu noktayı eksik ifade ettim. UEFA diyor ki, ey Galatasaray, 

seni bir yıl turnuvalardan men cezası ile cezalandırıyorum, ama zannetme ki ben gözümü 

senin üzerinden ayırdım. Zannetme ki bir sene men aldın, tamam, bu iş bitti, kapandı. Böyle 

bir şey yok. Diyor ki, sporcularla ilgili maaş, prim, her şey, bunu 65 milyon euro seviyesinde 

tutmak zorundasın, bunu geçemezsin. Demin eksik ifade ettim, bu şartı da söylemem lazımdı. 

Şimdi futbola geldiğim için bunu söylüyorum. Bugünkü Galatasaray futbol takımı bu 

seviyelerde seyrediyor şu anda. Öncesinde nasılmış? Öncesinde bu söz konusu maaşlar 105 

milyon euro seviyesinde. Bunu şunun için söylüyorum. Yani kulüp bu duruma nasıl geliyor? 

Birçok sebebi var, fazla detaylandırmayacağım. Mali Genel Kurulda çok daha detaylı, çok 

daha doyurucu, kulübün bu duruma nasıl geldiğini aydınlatıcı bilgiler vereceğim size.  

Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. UEFA incelerken birçok yönüyle inceliyor. Bakıyor senin 

ne kadar gelirin var, ne kadar masrafın var ve buna göre bazı rakamları bize şart koşuyor. 3 

sene evvel 105 milyon euro, ondan sonra 95 milyon, bu seviyelerde seyrettiği için, UEFA da 

buna bağlı olarak ceza verdiği için, artık diyor ki, ey Galatasaray, ben seni cezalandırdım 
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zaten, ama lütfen -yani mecburen, nasıl kabul ederseniz edin ifade tarzını- maaşlarda 65 

milyon euro’yu geçme. Biz zaten bunu önceden tespit etmiştik. Önceden dediğim, UEFA’ya 

giderken yaptığımız projeksiyonlarda bu rakamı söylemiştik. Tabii rakamlar yarı yarıya inmek 

mecburiyetinde kaldığı zaman, o zaman elbette ki bazı harcamalara çok dikkat etmek 

zorundasınız. Biz bunu yaparken, Galatasaray’ın sportif başarıdan eksik kalmasını hiçbir 

zaman düşünmedik. Ama çok şişkin bir kadro ile, 45-50 kişilik bir kadro ile de gitmeyelim, 

çünkü gittiğimiz zaman başımıza gelen belli.  

Futbolda şu anda ligdeki konumumuz pek iyi değil. Elbette ki bunun bir sürü sebebi var. Mali 

sebepler bunlardan sadece bir tanesidir. Ama biz yine bu durumda dahi, bundan sonraki 

dönemde en iyi başarıyı yakalayacak şekilde Türkiye Kupası’nı kovalıyoruz. Ligde de en iyi 

sıralamayı alacak şekilde mücadelemize devam edeceğiz.  

Mevcut amatör şubeler üzerinde birkaç kelime söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz, 

bunların bazılarını okumak istiyorum, çünkü rakamlar var. Size bu bilgiyi aktarmamın sebebi 

gündem gereği, çünkü gündemde sportif faaliyetler hakkında da bilgi isteniyor. Onun için 

okuyorum. Basketbolu bu sene ilk 3 içinde bitireceğimiz aşağı yukarı kesin. Hedefimiz play 

off’da final oynamak. Baskette bir kez daha şampiyon olmak üzere hareket ediyoruz. 

Eurocup’ta çeyrek finaldeyiz, Bayern Münich ile 15’inde ve 22’sinde iki tane maç 

oynayacağız. Final şansımız hayli yüksek. Bu finali kazanmak istiyoruz. Haksız yere 

Euroleague’in dışında kaldık. Bu suretle tekrar Euroleague’e katılmak üzere bu finali de 

kazanmak istiyoruz.  

Bayanlarda da, yine Türkiye Ligi’nde ilk 3 içinde kalacağız basketbolda, play off oynamayı 

hedefliyoruz. Euroleague’de çeyrek finaldeyiz. İlk maçı deplasmanda kaybettik, ama evimizde 

oynayacağımız maçta bu turu da atlayacağımızı ümit ediyorum.  

Şimdi, basketbol şubesinin bütçesiyle ilgili kısa rakamlar üzerinden size bilgi vermek 

istiyorum. Gelir ve gider farkını dikkate aldığınız zaman, 2013 sezonunda eksi 20.5 milyon 

dolar, yani 39.1 milyon TL gelir gider farkı. 2014’te yine 20.5 milyon dolar, fakat 45 milyon TL, 

kur farkından dolayı. 2015’te, bu dönemde 10.5 milyon dolar. 2015 dönemi, bu dönemde 

bizim şu anda çalıştığımız dönemde 6 milyon dolar.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Burada bir şeyi göstermeye çalışıyorum. Basketboldaki mücadele hırsımızı, basketboldaki 

başarılı sonuçları elbette ki görüyorsunuz. Bir dalda başarıyı yakalamak için illa ki milyon 

dolarlar harcamak gerekli değil. O işe inanmak, takip etmek, Galatasaray’a en faydalı şeklinin 

peşinden koşmak, inatla bunu yapmak çok önemli. Şu anda mücadele ettiğiniz takımların her 

birisi 20-25 milyon dolarlık bütçelerle oynuyorlar. Hiçbirisinden de aşağı kalmıyoruz.  

Voleybolda da aynı şeyi savunuyorum. Voleybolda özellikle altyapıdan son derece kuvvetli bir 

oyuncu potansiyelimiz var. Özellikle bunu destekleyerek, bütçemizi yine geçmiş yıllarda 

olduğu bütçenin altına çekmek suretiyle... Biraz sonra arkadaşım size konsolide bütçe 

rakamlarını verdiği zaman göreceksiniz. Amatör şube dediğiniz şubeler, yanlış bilgi vermek 

istemiyorum ama yaklaşık 40 milyon dolar bir bütçe ile oynuyor. Getirisine baktığınız zaman 

hiçbir şey yok. 10 sene böyle oynasanız, 40 milyon, 40 milyon, 400 milyon dolar yapıyor.  
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Ha, Galatasaray’ın bu şubelerden vaz mı geçmesi lazım? Hayır, katiyetle böyle bir şey 

söylemiyorum. Diyorum ki, biz -ben ve yönetimim- şunun için seçildik. Galatasaray’ın 

harcayacağı her kuruş çok önemli kuruş. Rastgele, vurdum duymaz bir şekilde, o günkü 

şartlarda belli gündemi oluşturmak suretiyle harcanmaması lazım. Bu prensiple yola çıktık. 

Özellikle basketbolda bunu çok net ispatladık. 20 milyon dolarlık gelir-gider farkından, çok 

yüksek bütçelerden 6 milyona kadar indik ve başarı seviyemiz çok farklı değil. Galatasaray’ı 

en iyi şekilde temsil ediyoruz.  

Özellikle kadın voleybolunda son derece başarılıyız. Deplasmanda Alman rakibimizi 3-0 

yendik. İnşallah bu Cumartesi de burada oynayacağız. Orada 3-0 yendik. Burada iki set 

alırsak, kadın voleybolunda da final oynayacağız.  

Su sporlarında, özellikle kürekte başarılı bir sezon geçirdik. Gençlerimizin gösterdiği 

performans son derece memnuniyet verici. Çalışmalarımızı, biliyorsunuz, İstanbul ve 

Sapanca’da sürdürüyoruz. Bakın, bunlara amatör spor diyorsunuz ama amatörlüğün tarifine 

aykırı olarak oyuncu transferleri, paralar vs. Ama burada biz hiç transfer yapmadan, 

tamamen Galatasaray’ın altyapısından gelen gençlerle mücadele ediyoruz. Ve önümüzdeki 

dönemlerde Galatasaray’dan olimpiyat ve dünya şampiyonlarının çıkması yönünde hareket 

ederek yolumuza devam ediyoruz.  

Yelkende, biliyorsunuz, 2016 Olimpiyatlarına katılacağız. Sporcularımız birçok, bütün 

branşlarda madalyalara aday ve çok sayıda minik sporcumuz da tesislerimizde eğitim 

görüyor. Yüzmede de aynı prensibi güdüyoruz. Orada dahi kulüpler arasında para ile 

transferler söz konusu. Biz şunu tercih ettik. Galatasaray’a gönül veren, Galatasaray’da spor 

yapmak isteyen, Galatasaray’da mevcut şekliyle bu sporu yapmak isteyen kişilere yöneldik, 

çocuklara yöneldik. Performansa bağlı olarak çalışıyoruz. Başarıyı parayla satın alma 

prensibinden vazgeçtik. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Geleceğin şampiyon yüzücüleri, inanın 

bana, yine Galatasaray’dan, Galatasaray sevgisinden çıkacaktır.  

Su topu, su topu da benzer şekildeydi. Maçlara çıkıyorsunuz, kadroda 7-8 tane yabancı var. 

Bunları da kademeli olarak azalttık. Genç sporcularımız bu branşta kendilerine çok güzel yer 

buluyorlar. ve Galatasaray’ın amatör sporcularının, Galatasaraylılık ruhuna uygun olarak, 

yabancıları yenmek üzere Galatasaray’da mücadele ettiklerini de hepinize hatırlatıyorum.  

Atletizm branşı İstanbul ve İzmir’de devam etmekte. Yine transfer olgusunu ortadan kaldırıp 

sadece Galatasaray’ın kendi sporcularıyla mücadelesine devam etmektedir.  

Judoda da benzer şekilde, 11 tane A takım, 6 tane genç takım, 7 tane ümit takım, kalabalık 

bir kadromuz, 74 tane aktif sporcumuz var. Burada da son derece başarılıyız ve başarımızın 

devam etmesi için çalışacağız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben ve yönetimim burada soracağınız her soruya cevap vermek üzere buradayız. Şunu net 

söylüyorum. Bizim amacımız, Galatasaray’ı geçtiğimiz şu çok zor günlerden feraha çıkarmak. 

Demin de ifade ettim, bu sadece yönetimin yapacağı bir iş değil. Elbette ki camianın 

yönetime destek vermesi çok önemli. Bugün camianın birleşmesi, herkesin bir araya gelmesi 

günüdür. Her şeyi Galatasaray için yapıyoruz, her şeyi sizin de Galatasaray için 

desteklemenizi rica ediyorum. Yaşasın Galatasaray! Hepinize teşekkür ediyorum efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biz de Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Başkanın açıklamalarını dinledik. Kulübümüzle ilgili tüm bilinmeyenler açıklığa kavuştuğuna 

göre, yani yıllık transfer harcama tavanı, futbol harcama tavanı, önceden yapılmış 

sözleşmeye bağlı ödemelerimiz -bilhassa sporculara-, buna karşılık, asgari % 25 seviyesinde 

düşecek olan gelirlerimiz. Temin edilebilecek ilave kaynak ya da sermaye girişlerinin bir 

çözüm planı, aksiyon planı olarak düzenlenmesi ve bu plan dahilinde alınması gerekli radikal 

kararların da Genel Kurulun bilgisine sunulması ve onayının alınması gerektiği kanaatindeyim. 

Bu benim şahsi kanaatim. Bu işlemleri belli bir plan dahilinde yaparak bir sonuca ulaşılabilir. 

Ancak tüm bu önemli kararların 36. Başkan ve 87. Yönetim Kuruluna yüklenmesi adil 

olmayabilir. Deneme yanılma metoduyla çözüm arama zamanımız da, lüksümüz de yoktur. 

Ancak bilgi, beceri, sabır, özveri ve dayanışma ile bu problemli dönemden, durumdan 

çıkabileceğimizi düşünüyorum ve değerli heyetin değerlendirmesine sunuyorum.  

Hepimizin bildiği gibi, küçülme kararı alan spor kulüplerinin evvela gelirleri azalmaktadır. 

Daha sonra, taraftarı kulübü terk etmektedir ve netice olarak da, bu kulüplerin bağlı olduğu 

camia kulübe olan ilgisini kaybetmektedir. Tabiatın kuralı, daima güçlünün yanında 

olunduğunu gösteriyor. Küçülerek sportif başarısızlığa razı olmak, bu saydığım kısır döngünün 

başlangıcı olmaktadır. Bu yenilgi ortamından çıkmanın da ne kadar zor ve zahmetli olduğunu 

kulübümüzün tarihinde iki defa acı şekilde yaşamıştık. 14’er yıl süren bu problemli 

dönemlerden ne kadar zor şartlarla çıktığımızı benim yaşıtlarım hatırlayacaklardır. Bu 

nedenle, önümüzdeki süreçte alınması gerekli önemli kararların bilgi, beceri ve birikime 

dayanan, sağlıklı bir plana bağlı kararlar olmasını temenni ederim ve Yönetim Kuruluna 

önemle tavsiye ediyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bizim, Yönetim Kuruluna sonsuz destek olma görevimiz var. Biz bu kulübün üyeleriyiz, 

kıdemli üyeleriyiz. Ancak Yönetim Kurulunun da ne düşündüğünü, ne planladığını, ne geliyor, 

ne gidiyor, nereye ne ödeyeceğimizi de bir plan dahilinde bize sunmasını bekleriz. Bilvesile 

ifade ettim.  

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

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Toplantı tutağı 36 sayfa olarak düzenlendi, ilk girişte 

size takdim edildi. Düzenlendiği şekliyle, toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir.  

Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Efendim, iki 

değerli üyemizin, Sayın Taner Aşkın ve Sayın Bünyat Balaban’ın yazıyla müracaatları vardı, iki 

değişik konuyla ilgili. Sayın Başkan, Bünyat arkadaşımızın konusu ile ilgili bilgi verdi. Bu 

konularla ilgili Yönetim Kurulumuzun cevapları bana ulaşmıştır. Değerli arkadaşlarımıza 

ulaştıracağım. 3. bir maddemiz var. Sayın Başkan Yardımcımız onu size okuyacak. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Üyeler,  

Birçoğunuzun basından ilanı gördüğü gibi, biliyorsunuz, 19 Mart’ta Yıllık Olağan Genel Kurul 

toplantımız var. Bununla ilgili çıkmış olan ilanı bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyoruz.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nden bildirilmiştir.  

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

aşağıdaki gündemle 12 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi, Haliç 

Oditoryum toplantı salonunda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk 

aranmaksızın, 19 Mart 2016 Cumartesi günü yine aynı yer ve saatte yapılmasına karar 

verilmiştir.  

Toplantının gündemi aşağıdaki şekilde olacaktır.  

1. Açılış,  

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,  

3. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’mızın söylenmesi,  

4. Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,  

5. Faaliyet Raporu’nun sunulması,  

6. Denetim Kurulu raporunun okunması,  

7. Raporlar hakkında görüşme,  

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

bağlanması,  

9. Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,  

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

11. 2016 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,  

12. Dilekler  

Bilgilerinize sunarız. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tekrar okutmamın sebebi, birincisi, haftaya Cumartesi günü, ikincisi, ilk defa farklı bir 

mekânda toplanacağız. Yani Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum toplantı salonunda bu iş 

yapılacak. Kulübümüz, her zaman olduğu gibi, ulaşım imkânları sağlayacaktır. Lütfen SMS 

mesajlarınızı veya internet mesajlarınızı kontrol ediniz. Otobüs hangi saatte, nereden ve nasıl 

kalkacak, onu size bildirecektir. Ayrıca da, kendi vasıtasıyla gidenler herhâlde yolu bulur. 

Gündemimizin üçüncü maddesine geçiyorum. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp 

ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif 

raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması. Buyurun efendim. Denetçi arkadaşımız Sayın 

İsmail Sarıkaya sunacak. Efendim, şu andaki sunum özet sunum olacak. Yani aradaki 10 gün 

içinde hem konuyu tezekkür edin, hem o toplantıda ne düşüneceğinizi, neye karar 

vereceğinizi de bu arada düşünün. Yani Mart ayı Divan toplantısının önemi, aslında yapılacak 

olan Mali Genel Kurulun bir ön hazırlığı niteliğinde olmasıdır. Buyurun efendim, söz sizin. 
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Efendim, yanlışlıkla değerli arkadaşımı denetçi olarak ilan etmişim size. Muhasip üyedir İsmail 

Sarıkaya arkadaşımız. Buyurun efendim. 

Muhasip Üye İsmail Sarıkaya 

Teşekkür ederim.  

Değerli Divan, Değerli Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu, Değerli Başkanım, Değerli 

Büyüklerim, Değerli Divan Kurulu, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Basın Mensupları, 

Hepiniz hoş geldiniz. En son mali raporları sunduğumuzda, yaklaşık 3 ay önce, Divan 

Kurulunun talebi ile Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte bir toplantı yaptık ve burada 

sunulacak raporları mümkün olduğu kadar özet, özetin de özeti hâlinde ve mukayeseli bir 

şekilde sunmamızı istediler. Biz de buna bağlı kalarak, bugün sizi hiçbir şekilde sıkmadan, 

sadece 5 tane görselle özetlemeye çalıştık.  

Ben şimdi gelirler kaleminden başlıyorum. Tüzüğümüz uyarınca, 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 

dönemini kapsamakta. Yaklaşık 439 sayfalık raporun özetini kulüpteki arkadaşlarımızla 

beraber hazırladık. Bu sayede onlara da teşekkür etmek istiyorum, Gözde Hanım’la Sedef 

Hanım’a. Hep beraber, bunu mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalıştık. Şimdi ben 

buradan okuyamıyorum tabii orayı, kâğıttan okumak suretiyle sizi bilgilendireceğim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, sessiz olalım lütfen. Buyurun İsmail Bey, devam edin siz. 

Muhasip Üye İsmail Sarıkaya  

Bunu biraz büyütmemiz mümkün mü? Maalesef büyümüyormuş. Yani ben böyle izah etmeye 

çalışacağım. Merkez ve tesislerin gelirleri, bütçedeki koyduğumuz rakam 67.600.413 lira, 

gerçekleşen 66.945.781 lira. 654.632 lira bir fark oluşmuş durumda. Demin Başkanımız da 

söyledi. Spor şubelerine ben son toplamlarından gidiyorum. Eğer sormak istediğiniz şeyler 

olursa, sonrasında cevap vereceğiz. Spor şubelerinin 2015 bütçesinde yer alan rakamı 

54.919.933 lira, 2015’te gerçekleşen gelirimiz 27.569.514 lira. Aşağı yukarı 27 milyon lira 

daha az gelir elde etmiş durumdayız. Bunu belki hemen sormak istersiniz, niye böyle oldu 

diye. Biz hemen kısaca size açıklayalım. 27 milyon az gelir elde etmemizin sebebi, Galatasaray 

Mağazacılık adına buraya çok ciddi bir oranda sponsorluk bedeli koymuştuk. Fakat UEFA ile 

yaşadığımız dönemde, biz bu sponsorluk bedelini maalesef buraya aktaramadık ve 

gelirlerimizde böyle bir fark oluştu.  

Giderlere geçiyoruz. Merkez ve tesisler, 2015 bütçesinde 28.478.894 lira, gerçekleşen 

28.511.534 lira. Yani neredeyse % 100 tutturmuş durumdayız. Spor şubeleri, 2015 

bütçesinde 75.861.777, gerçekleşen 81.786.131, aşağı yukarı 5.924.154 daha fazla 

gerçekleşmiş gözükse de, finansman giderlerindeki düşüşten kaynaklanan, biz burada artı 

verdik. Tüzüğümüzün 149. maddesi gereğince, kalemler arasında da transfer yapabildiğimiz 

için, bütçemize total olarak baktığımızda, giderler toplamımız 129.534.926, gerçekleşen 

127.306.303. Bu da şu demek oluyor. 2.228.623 lira daha az gider yapmışız.  

Şimdi ben size kulübün konsolide verilerini de aynı bu şekilde, çok kısa özetleyeceğim. Banka 

kredilerimiz -Türk lirası ve yabancı para kırılımlarını ben size veriyorum- 31 Aralık 2015’te TL 
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kredileri 391.000.000 TL, yabancı para kredileri 285.000.000 TL. Toplam krediler TL bazında 

676.000.000 TL. Bunları dolara endekslediğimizde, TL kredilerinin karşılığı 135.000.000 dolar, 

yabancı paralar 98.000.000 dolar, toplam kredilerimiz 233 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

Divan Kurulumuzun isteği doğrultusunda, geçen seneki rakamları da buraya taşıdık, 

mukayese etme şansımız olsun diye. Geçen sene de gerçekleşen -dolar bazında baktığımızda- 

TL kredileri 142 milyon dolar, yabancı para kredileri 73 milyon dolar, toplam krediler 215 

milyon dolar. Bu da şu demek oluyor. Yani kredilerimizde dolar bazında 18 milyon dolar bir 

artış söz konusu. O da % 8 oranında bir artış demek oluyor. Bu artışı da ben isterseniz size 

kısaca anlatayım. Kulübümüz geçen sene faizler ve kur farkından 143 milyon TL para 

ödemiştir. Bunun faizlere düşen kısmı 79 milyon TL, 27 milyon dolara gelmektedir. Kur farkı 

da 63 milyon 757 bin TL’dir. Bunun da dolar karşılığı 22 milyon dolardır. Toplamda da 49 

milyon dolar sadece kur farkına ve faize para ödeyen bir kulübüz ve bu arada da, 

Galatasaray’ın hayatı devam ediyor. Aşağı yukarı 200 milyon dolarlık bir hareket söz konusu. 

Buna rağmen 18 milyon dolarlık bir artışı sizlerin takdirine bırakıyoruz.  

Verilen teminatlar, 2015 yılında verilen teminatlar, 31 Aralık itibarıyla toplamlarını ben size 

vereyim. Açılımları burada gözüküyor. Toplam 1.177.000 TL teminat verilmiş. Bunun karşılığı 

dolar olarak da 611 milyon dolara denk gelmekte. Aynı teminatlar toplamı, geçen sene 31 

Aralık 2014’te TL olarak 1 milyon 286 milyon TL, dolar karşılığı da 555 milyon dolar. 

Teminatla kredi oranı 2014 yılında 2.58 iken, 2015 yılında 2.63 olmuştur. Biraz yükselmiştir. 

Bunun da farkı, siz de görüyorsunuz, burada verilen kefalet imzalarındaki artıştan 

kaynaklanmakta. Bu da tamam.  

En son sayfa, bütün bu kitapçığın ve şu andaki durumumuzun konsolide özeti. İsterseniz 

bunları birazcık daha tek tek giderek ben size anlatayım. Kulübümüzün 31 Aralık 2015 tarihi 

itibarı ile toplam alacakları 536 milyon TL, bunun dolar karşılığı 184 milyon dolar. Toplam 

borçlarımız 1 milyar 499 milyon TL, dolar karşılığı 516 milyon dolar. Bir önceki senenin aynı 

mukayeselerine baktığımızda, toplam alacaklarımız 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 603 milyon 

TL, dolar olarak da 260 milyon dolar. Toplam borçlar ve yükümlülükler 31 Aralık 2014 

itibarıyla 1 milyar 434 milyon TL, dolar karşılığı 618 milyon dolar. Burada da takip edeceğiniz 

üzere, borçlarımız -kur artışından da kaynaklanan ve bu bizim tabloda yansıttığımıza göre de 

baktığınızda- TL olarak 132 milyon TL artmış olmasına rağmen, borcumuz dolar bazında 27 

milyon dolar aşağı inmiştir.  

Şimdi benim adıma teşekkürleri yazdılar. Eğer bu tabloda merak ettiğiniz bir konu olursa, 

tekrar buraya çıkıp sizlere seve seve cevap veririm. Ama Galatasaray’ın 31 Aralık itibarıyla 

borcu 331 milyon dolardır.  

Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan daha kısa bir özet verilemezdi diye 

düşünüyorum. Eşref Bey de -Eşref Hamamcıoğlu- herhâlde katılıyordur. Peki, iyi günler 

diliyorum. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Muhasip Üye İsmail Sarıkaya’ya teşekkür ediyoruz, özet önemli bilgileri 

eksiksiz sunduğu için. Dördüncü maddeye geçiyorum, tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 
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31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun 

tespit ve incelemeleri. Buyurun efendim, Sayın Denetçimiz Cengiz Ergani açıklama verecek. 

Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Ergani 

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, 

Benimki de çok kısa ve komprime bir denetim raporu olacak. Olağan Genel Kurulumuzun çok 

kısa süre sonra yapılacak olması, herhâlde sizleri de fazla sıkmamak adına bu şekilde 

gerçekleşmesini uygun görüyorum. Olağan Genel Kurulda daha kapsamlı, daha detaylı bir 

rapor sizlere sunacağız. Denetim yönetimine ilişkin bazı bilgiler vereyim. Kurulumuz en az 1 

Yönetim Kurulu üyesi ile hemen hemen tüm Yönetim Kurulu toplantılarına katılmıştır. Bunları 

yerinde takip ederek görüşlerimizi sunduk, tüzüğe uygun şekilde bazı kararların alınmasına 

katkıda bulunduk.  

Hukuki konularla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Hukuk departmanında, katkılarımızla 

bazı iyileştirmeler yapıldı. Bunların detayına fazla girmeden, sadece dışarıdan alınan hukuk 

hizmetlerinde çeşitli sıkıntılar yaşandığı tarafımızdan da saptanmıştır. Bu şekilde hizmet 

veren hukuk büroları ile yapılan sözleşmelerin yeknesak olmadığı, bunların bazılarında mali 

koşulların dernek menfaatlerine uygun olmayacak şekilde düzenlendiği ve hizmetin 

kapsamının net bir şekilde belirlenmediği görülmüştür. Raporlamaların layıkıyla 

yayınlanmaması nedeniyle, dışarıdan alınan hizmetlerin ne şekilde yerine getirildiği 

hususunun denetlenemediği, davaların takibinde zaman zaman aksamalar yaşandığı, dernek 

içindeki hukuk departmanının diğer bürolarca takip edilen dosyalara ulaşmakta güçlük 

çektiği, özetle, hizmetin yüksek kalitede sağlanamadığı görülmüştür. Bu çerçevede, 

kurulumuzun da önerisiyle, hukuk departmanı bir norm sözleşme hazırlamış ve bu sorun 

hemen hemen giderilmiştir.  

İştiraklerimizle ve kulübümüzle ilgili olarak yaklaşık 300’ü aşkın dava bulunmaktadır. Bunları 

faaliyet raporunda ve Akis Bağımsız Denetim, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik 

raporunda görmüşsünüzdür. Bununla birlikte, bazı dosyaların son durumunu belirtmek 

istiyorum. Sermaye artırımı öncesi ve sonrası dönemde yapılan işlemlerle ilgili olarak açılan 

ve SPK davası, davaları olarak nitelendirdiğimiz davaların önemli bir bölümü usuli 

gerekçelerle reddedilmiş ve lehimize sonuçlanmış durumdadır. Hâlen derdest olan üç dosya, 

ilgili hukuk bürosu ve hukuk departmanı tarafından titizlikle takip edilmektedir. Diğer önemli 

bir dava, Taç Spor Tesisleri ile ilgili olarak derdest 7 dava bulunmaktadır. Bu davalar da 

bilirkişi safhasındadır. Derneğin, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile arasında açtığı 18 dava 

bulunmaktadır. Bu davalar da hâlen bilirkişi safhasındadır.  

Galatasaray Adası’nın tahliyesi için, Başkanımızın da söylediği gibi, 3 tane dava vardır. 

Kalamış Tesisleri’nin tahliyesi için işletmeci ile sulh olunmuş, duruşma günü, dava işlemden 

kaldırılacaktır. Avukat Ayşegül Egemen ile ilgili ceza soruşturması dosyasında Adalet 

Bakanlığından beklenen izin gelmediği için bir gelişme kaydedilmemiştir. Aynı kişi ile ilgili icra 

takiplerinde de henüz bir tahsilat yapılamamıştır. Bruno Heiderscheid davasında Cenevre 

Ticaret Mahkemesi, kulübün 8 Ağustos 2014 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar 

işleyecek faizi ile birlikte, 600 bin euro ve ayrıca vekalet ücreti ile yargılama masraflarını 

ödemesi yönünde hüküm kurmuştur. 75 bin euro tutarındaki vekalet ücreti, Sayın Ünal 
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Aysal’dan muvafakat alınarak, kendisinin kulüpten olan alacağından mahsup edilmiştir. 

Cenevre Mahkemesi’nin kararına konu ana miktarın ödemesi hususunda ise muhtemel bir 

tanıma, tenfiz davasının neticesinin beklenilmesine karar verilmiştir. Sayın Ünal Aysal 

tarafından yapılmış olan yazılı bildiriye göre, davanın kaybedilmesi durumunda söz konusu 

ceza bedelini ödeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmiştir.  

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin muhtelif vergi uzlaşmaları vardır. Bunlar da devam etmektedir. 

Bunlarla ilgili süreçler henüz tamamlanmamıştır. Söz konusu hususla ilgili finansal tablolarda 

da herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.  

Kevin Grosskreutz, lisansını alıp oynayabileceği dönemde Stuttgart’ta oynamak istemiş, bu 

çerçevede, 4 Ocak 2016 tarihli sözleşme ile transfer gerçekleştirilmiştir. Grosskreutz’ün gelişi 

ve gidişinde yapılan kontratlar incelendiğinde, işlemlerin başabaş noktasına yakın 

tamamlandığı tespit edilmiştir.  

Metin Oktay Tesisleri’nde, Başkanımızın ve bir grup kulüp üyesinin katkılarıyla birtakım 

iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.  

Denetim Kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde, Dumankaya İnşaat ile Galatasaray 

Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. arasındaki reklam ve tanıtım sözleşmesine istinaden, 

sözleşmede mutabık kalınan şartlar doğrultusunda ipotek alınmadığı ve tapuların tarafımıza 

geçirilmediği konusunda yönetime bilgi verilmiştir. Bu konu ile ilgili de ipotekleri veya 

tapuları almak üzere yönetim faaliyete geçmiştir.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kasım 2015 tarihli haftalık bülteninde belirtilen, Sportif A.Ş.’ye 

verilen 308.408 TL’lik idari para cezasının Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 

karşılanması gerektiği yönündeki görüşümüz Yönetim Kurulu üyelerine iletilmiştir. Özetle, 

ilgili SPK tebliğine göre, halka açık ortaklıklarda istihdam edilmesi gereken yatırımcı ilişkileri 

bölümü yöneticisinin istihdamı konusunda SPK Mart 2015 tarihinden bu yana yazılı olarak 

şirketi defalarca uyarmasına ve söz konusu personelin istihdamının önemi şirket çalışanı 

personelimiz tarafından hatırlatılmasına rağmen bu personel istihdam edilmemiştir. Bu 

çerçevede, belirtilen personelin istihdam edilmemesinden kaynaklanan idari para cezasının 

Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanması gerekliliği kurulumuzca tasviye 

edilmiştir. Söz konusu para cezası 23.12.2015 tarihinde % 25 indirimli olarak 231.236 TL 

Sportif A.Ş. hesabından ödenmiş, ayrıca İdare Mahkemesi’nde işlemin iptali talebi ile dava 

açılmıştır.  

Basketboldaki Lynetta Kizer kararı malumunuzdur. Yönetimimizle federasyon arasında ciddi 

bir sorun oluşturmuştur. Tahkim Kurulu bu konudaki itirazımızı oy çokluğu ile reddetmiştir. 

Bu noktada, dosyayı inceleyen raportör üye ile kurul başkanının karara muhalif kaldıklarını da 

belirtmemiz gerekir.  

Hesap durumuna bakarsak, Muhasip Üye arkadaşımız sizlere zaten bilgileri verdi. Mutabık 

olmadığımız konular yok arada, ama kısaca ben size de özetlerini vereceğim. Değerli üyelerin 

özellikle önem verdikleri ve bilgi sahibi olmak istediklerini düşündüğümüz aşağıdaki ana 

başlıkları şöyle özetleyeceğim size.  

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla borçlanmaların detayı aşağıdaki gibidir. 

2014 yılı sonu itibarıyla 211.2 milyonu kısa vadeli, 287.1 milyonu uzun vadeli olmak üzere 
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toplam 498.3 milyon TL olan finansal borçlarımız, 2015 yılı sonunda 290.8 milyonu kısa 

vadeli, 385.3 milyonu uzun vadeli olmak üzere toplam 676.1 milyon TL’ye yükselmiştir. Sonuç 

olarak, 1 yıllık süre içerisinde finansal borçlarımız 79.7 milyonu kısa vadeli, 98.1 milyonu uzun 

vadeli olmak üzere toplamda 177.8 milyon TL artış göstermiştir. 31 Aralık 2015 tarihi 

itibarıyla 676.1 milyon TL’lik toplam finansal borçlarımızın % 58’ine isabet eden 391.2 milyon 

TL’lik bölümü Türk lirası, geri kalan 284.9 milyon TL’lik % 422lik bölümü ise ağırlıklı olarak 

euro başta olmak üzere yabancı para borçlanmalarından oluşmuştur. Bu bir yıllık süreç 

içerisinde 79.8 milyon TL banka faiz ve komisyonu, 37.5 milyon lira net kur farkı, 3.1 milyon 

TL taksitlendirilmiş vergi, faiz gideri olmak üzere, toplamda 120.6 milyon TL finansman gideri 

oluşmuştur. Denetim Kurulu olarak, belirtilen bu finansal borç yapısının ve ödenen 

finansman giderlerinin sürdürülmesinin bu şartlar altında çok çok zor olduğunu ve gittikçe de 

zorlanacağımızı belirtmek isteriz.  

Verilen teminat, ipotek, rehin, kefalet ve temliklerdeki gelişmeler, Aralık 2014 tarihi itibarıyla 

toplam 1 milyar 286 milyon TL’den oluşan ilgili meblağ, Aralık 2015 sonunda 1 milyar 776 

milyon TL’ye yükselmiştir. Dönem sonu itibarıyla meydana gelen 490 milyon TL artışın 74.5 

milyon TL’si verilen ipoteklerdeki, 49 milyon TL’si hisse rehinlerindeki, 89 milyon TL’si verilen 

temliklerdeki, 47 milyon TL’si verilen kefalet teminat senetlerindeki, 233 milyon TL’si ise 

verilen kefalet imzalarındaki artışlardan kaynaklanmadır. İlk bölümde belirttiğimiz finansal 

borçlardaki 177.8 milyon TL’lik artışın sonucu olarak bankalara verilen ipotek, rehin, temlik 

ve kefaletlerde 490 milyon TL’lik artış oluşmuştur. Verilen hisse rehinlerindeki 315.497 bin 

adetlik ve kefalet imzalarındaki 233 milyon TL’lik artışlar dikkat çekicidir. Denetim Kurulu 

olarak, grubumuzun kullanmış olduğu kredilere karşılık dernek ile Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sayın Dursun Özbek üzerindeki yükümlülüklerin artışına Genel Kurulun dikkatini çekmek 

isteriz. Finansal enstrümanlara dayalı, dolaylı veya direk olarak yapılacak varlık satışları dahil, 

vakit geçirmeksizin fon veya fonlar yaratılmasının gerekliliğini görmekteyiz.  

Gelir-gider tablolarına baktığımız zaman, sadece size görüşlerimizi ve analizimizi okuyacağım. 

Aralık 2014 tarihi itibarıyla 453.7 milyon TL olan satış gelirleri, 102.8 milyon TL’lik artış 

sonucunda, Aralık 2015 tarihinde 556.5 milyon TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde, maliyetler ise 

552 milyon TL’den, 550 milyon TL’ye inerek hemen hemen sabit kalmıştır. Bu dönemde, 

hasılattaki satış artış tutarının maliyetlerdeki artış tutarından fazla olması neticesinde, brüt 

kâr-zarar rakamı 98 milyon TL zarardan 6.2 milyon TL kâra dönüşmüştür. Ne var ki, 6.6 

milyon TL’lik brüt satış kârı üzerine faaliyet ve finansman giderlerini eklediğimizde, 

31.12.2015 tarihinde sona eren 12 aylık hesap döneminde grubumuzun dönem zararı 188 

milyon TL’den 49.7 milyon TL zarara kadar inebilmiş, geçmiş yıllar zararları ise 443.9 milyon 

TL finansman giderlerine karşın grubumuzun zararlarının azalmasında gayrimenkullerimize 

yaptırılan ekspertiz değerlemesi sonucunda yatırım faaliyetlerinden net olarak 137 milyon TL 

gelir elde edilmesinden kaynaklanmaktadır.  

Dikkatinizi çekmek istediğimiz diğer bir konu ise UEFA Şampiyonlar Ligi gelirlerimizin 104 

milyon TL ile toplam gelirlerimizin % 18.6’sını oluşturduğudur. Gelir kalemlerimizde, 

bütçelenen gelirin % 22 altında performans gösterildiği ve 26.870.958 liralık eksik gelir elde 

edildiği tespit edilmiştir. Bütçelenen gelir hedeflerinin oransal olarak en fazla altında kalan 
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şubelerimiz sırasıyla tekerlekli sandalye % 93, atletizm % 87, kürek % 87 ve judo şubesi % 83 

olmuştur. Nominal olarak en yüksek tutarlarda bütçelenen gelirlerin altında kalan 

şubelerimiz ise erkek basketbol 7.5 milyon TL, bayan basketbol 5 milyon TL, bayan voleybol 

4.3 milyon TL, erkek voleybol 3.6 milyon TL’dir.  

Gider kalemlerini de hemen hızlıca geçeceğim. Gider tarafında ise, spor şubelerinde 5.9 

milyon TL’lik bütçe dışı harcamalar, finansman giderlerindeki 8.152.000 TL’lik iyileşme 

neticesinde, giderler toplamında 129.534.926 TL’lik bütçelenen giderin 2.228.623 TL altında 

kalarak 127.306.303 TL olarak gerçekleşmiştir. Yüzme, su topu ve yelken şubeleri bütçelenen 

giderlerin oransal sırasıyla % 23, % 26 ve % 25’in üzerinde harcama gerçekleştirmiştir. 

Nominal olarak en fazla bütçe dışı harcama ise 2.525.305 TL’lik aşımı ile erkek basketbol 

şubesinde gerçekleşmiştir.  

Borç ve alacakların da detaylarına girmeden sadece özetlerini vereceğim. Konsolide borç-

alacak rakamlarımız yıl sonu itibarıyla TL bazında 2014 yılında 831 milyondan, 2015 yılında 

963 milyon TL’ye, dolar bazında da 358 milyon dolardan 331 milyon dolara inmiştir. 

Raporumuzu daha detaylı bir şekilde Olağan Genel Kurulumuzda vermek üzere sizleri 

rakamlarla fazla meşgul ettiğim için özür diliyorum, teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Cengiz Ergani’ye sunumu için teşekkür ediyoruz.  

Gündemin beşinci maddesi şöyle. Gündemin dördüncü maddesinde sunulan rapor ve beşinci 

maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleriyle ilgili genel görüşme. Söz almak 

isteyen değerli üyelerimiz işaret buyursunlar efendim. Efendim, toplam 10 üyemiz söz istedi. 

Sırasıyla davet edeceğim. Birinci sırada Sayın Hayrettin Kozak, iki Taner Aşkın, üç Yılmaz 

Ulusoy, dört Ahmet Şenkal, beş Ayhan Özmızrak... Konuşmayacak mı? Peki, Yılmaz Bey’i 

çıkaralım. Seni dördüncü sıraya koymuşuz Ahmet. Ahmet Şenkal da vazgeçiyor. Sayın 

Hayrettin Kozak’la başlayalım, buyurun efendim. Gerisini ben ayarlarım. Gördüm Fethi 

Hocayı. Fethi Hoca var, İbrahim Göknar var. Avukat en sonuncu.  

Hayrettin Kozak 

Değerli Başkanlarım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar ve Genç Basın 

Mensupları, 

2015 Kasımdan bugüne kadar, kulübümüzün neredeyse tek gündemi UEFA sorunları oldu. 

Gece gündüz basınıyla, camiamız olarak hep bunu konuştuk, düşündük, merak ettik. 

Dolayısıyla, var olan pek çok sorun da tabii arkada kaldı veya ihmal edildi. Toplantılarda dahi 

dile getirilemedi. Bu arada, Ocak ayı ilk toplantısında, değerli ağabeyim, İkinci Başkanımız 

görsel medyada ve sizlerin huzurunda yapılacak konuşmalarda konuşmacıları Başkan ve 

Yönetim Kurulu üyelerine karşı kullanacakları uslüba dikkat etmeleri ve saygılı şekilde 

konuşma yapmak mecburiyetinde oldukları konusunda uyardı. Galatasaraylıların bu zor 

günlerde kenetlenmeleri gerektiğini belirtti. Bugüne kadar Divan toplantılarımızda alışılmış 

bir uyarı değildi bu. Demek ki bir olay vardı, bir sıkıntı vardı veya şikâyetler vardı. 

Galatasaray’ımızda konuşan üye adedi zaten fazla değildir, sizler bilirsiniz. İşte 10 kişi 

kaydoldu, 5’e düştü herhâlde. Kulübümüzde bunları da susturmanın, yani zaten eleğin 
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dibinde 3-5 kişi olan bu konuşmacıları da susturmanın yönetimlere hiçbir faydası yoktur 

inanın, kulübümüzde. Zaten üyeleri doğruları söyledikleri sürece susturamazsınız.  

Şimdi tabii şöyle bir şey var. Beraber olalım, birleşelim, omuz omuza olalım. Ben bunu 

anlamıyorum yani. Nasıl olacak bunun pratik uygulaması? Mali durumlar kötü, sıkıntılarımız 

var. Birleşelim, bütünleşelim. Ya nasıl bütünleşilecek? Soruyorum yanımdaki Sami ağabeye, 

bilmiyorum diyor. Pratikte nasıl olacak? Şimdi ben bütünleşmiyor muyum? Burada 

konuştum, eleştiri yapacağım ben. Şimdi ben bütünleşmenin dışında mıyım? Herhâlde öyle. 

Anlamıyorum ben bunu, kusura bakmayın. Uzun yıllardır bu konuşmacılardan biri, -siz çok iyi 

tanıyorsunuz, bir kısmınız da, hiç nezaket göstermeyin, bıkmış durumdasınız- hatta en sık da 

görüşeni benim. İkinci Başkanımız, Sevgili Cengiz ağabey de beni çok iyi tanır. Uzun yıllar biz 

bu kürsüde karşılıklı da konuştuk, aynı paralelde de konuştuk. Çok oldu, biliyorum. Benim 

ahlakımı da bilir, terbiyemi de bilir, her şeyimi de bilir. Bu konuşmadan kısa bir süre önce, 

ben bir televizyon konuşmasına çıktım. Bazen gergin anlar oluyor. İstediğiniz kadar terbiye 

sınırlarına dikkat edin, o gergin konuşmalar esnasında, ağzınızdan bazen ağır değil, sert laflar 

çıkıyor. Benim de böyle bir şey çıkmıştır yani, eminim. İtiraz yok, ama bu, bu şekilde bir 

sunuma ihtiyaç gösterecek bir olay değildir.  

Şimdi bizim burada Galatasaray olarak hâlimize çok realist bakmamız lazım. Çok realist 

bakmamız lazım. Çünkü benim anlayışımda, -biraz okurum, incelerim, şunu yaparım, bunu 

yaparım- hakikaten kulübümüz son derece kritik bir pozisyondadır. Tabii özellikle mali 

bakımdan, bir de iç organizasyon bakımından ben bunu böyle görüyorum. Beni affetsinler. 

Her kurumda olduğu gibi, kulübümüzde de en yetkili ağız Değerli Başkanımızdır. Söylediği her 

söz doğal olarak manşettir ve üzerinde durulması gerekir. Neden? Çünkü bütün kulübü ilzam 

etmektedir. Dikkatle o dinlenir. Zaten başka şeyler de yazılmaz, çizilmez. Onunki hep ön 

plandadır, manşette olduğu için. Zaten az okuyan ülkemizde, sadece manşet okunur ve 

onunla kanaat sahibi olunur. Bakalım Değerli Başkanımız, fazla değil, son 3-4 konuşmasında 

neler söylemiş. Sonra durumumuza da göz atacağız.  

11 Şubat 2016, -yakın tarihlere gidiyorum, geriye gitmeyeceğim- aynen şöyle: “Har vurup 

harman savurma dönemi bitmiştir. Size söz veriyorum, 31 Mayıs 2016’da Galatasaray Sportif 

A.Ş.’nin zararı 10 milyon euro’nun altına, hatta 7.5 milyona inecektir.” Aradan 5 gün geçiyor, 

yine bir beyanat: “Galatasaray Sportif A.Ş. ilk kez Mayıs sonunda kâr eden bir kuruluş 

olacaktır.” Bunlar harfi harfine Sevgili Başkanın sözleridir. “Galatasaray’da borç sarmalı 

ortadan kalkacaktır.” Zaten bizler düşünüyoruz bunu. 31 Mayıs, Galatasaray Sportif’in mali 

dönem sonudur, bütün halka açık şirketlerin olduğu gibi. Zaten 31 Mayıs’ta bunun böyle olup 

olmadığını hep beraber bu raporlarda -KPMC’nin raporlarında- göreceğiz ve umarız ki, bu 

sevinçli, sevindirici sonuçları göreceğimizi dileyelim. Yalnız birazdan size -yine sizi sıkmadan, 

eminim- sunacağım bir iki tablonun içeriklerine bakarken veya dinlerken, Başkanımızın bu 

iyimser yorumlarını da onun yanına koymayın. Dileğimiz, Başkanımızın haklı çıkmasıdır. Ama 

gelin bir bakalım. Sevgili Başkan son olarak da 7 Mart’ta -bu çok yakın, 2-3 gün evvel- şöyle 

dedi: “Biz her zaman yaptığımız sözleşmelerin ve attığımız imzaların arkasındayız. 

Galatasaray kimseden asla feda istemez.” Bunları aşağıdaki verilerle, benim size sunacağım 

verilerle, bu feda ister mi, istemez mi, siz karar verin. Zorunlu olarak fedaya gidilmeli midir, 
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gidilmemeli midir, o da tabiatıyla Galatasaray camiasının takdiridir. Bence gidilmeliydi, o da 

gayet açık.  

Burada tablolar sundu arkadaşlarımız. Yukarıda ana şirketin adı yazmadığı için bazı karışıklığa 

sebebiyet veriyor. Ben bir, iki tablo sunacağım size, içerikli. Birincisi, Galatasaray Spor Kulübü 

ve şirketlerinin konsolide tablosu, yani bildiğiniz gibi, Sportif A.Ş.’yi de içeren bir tablo. Yani 

tek kalemde tümünü bir arada görüyorsunuz. Arkadan da Sportif gelecek. Şimdi bakın, ben 

yıllardır size söyledim. Hepinizin de hatırlayacağına eminim. Dedim ki ben, eğer bu kulüp 

harcamalarını, yani giderlerini dizginleyemezse sonu felakete gider. Bu kadar da karamsar bir 

şeyle söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi bakalım, ne olmuş giderler? 3 yıla 

bakacağız sadece. Son yıl, yani  31.12.2015’te 768 milyon lira gider kaydetmiş Galatasaray 

Spor Kulübü, konsolide olarak. Bir sene önce 712 milyon, yani bu yıl sadece bir yılda 56 

milyon artış var. Bırakın tasarrufu, 56 milyon artış var. 2013’te de bu 673 milyon idi. Şimdi 

hemen zarara bakalım. Gelirlere bakmıyorum bile. 49.7 milyon zarar var. Bir önceki sene, 

yani 2014 sonunda 188 milyondu bu. Yani zarar düşmüş görünüyor. Yine zarar var, ama 

düşmüş görünüyor. Bu iyi. Yalnız bu düşüşe birazdan bir konuyla ilgili mutlaka geleceğim, 

dinleyeceksiniz. Bir önceki senede % 35 büyüdü. Finansal borç. 676 milyon finansal borcumuz 

var, yani bankalara borcumuz var. Geçen sene ise 498 milyon. Finansal borç, banka 

borçlarımız sadece, 178 milyon TL artmış. Dolarda da artmış da daha az artmış. 2013’de 316 

milyondu. Yani her sene 316, 498, 676, trend bu. Söz konusu olan da banka borcu.  

Şimdi toplam borca baktığımız zaman, -ben uzun vade, kısa vade diye ayırıp zamanlarınızı 

almak istemiyorum, arkadaşlarımız size ifade etti zaten- toplam borç 946 milyonu bulmuş. 

Bütün toplam yükümlülükler bir önceki sene 831 milyonmuş. Yani 1 yılda 490 milyon artış 

var. Az önce Sevgili Cengiz kardeşim, Denetleme Kurulu Başkanı da ifade etti bunu. Zaten 

bütün bu rakamları ben kafadan atmıyorum, hepsi raporlardan alınma. Efendim. Buyurun. 

Denetçiler hakkında, burada. Evet, artış vardır diyorum ben. Zaten borcu söyledim. Bir. 

Bakınız, teminatlar 1 milyon 286 iken 1 milyon 776’ya yükselmiş ve bunlardaki fark da 490 

milyon. Yani bir yılda bu kadar artmış teminat. Bu ne demek? Teminatlar bu seviyede 

artıyorsa - zaten yukarıda rakamı söyledik- banka borçları da artıyor demektir.  

Şimdi size özellikle futboldan birtakım rakamlar vereceğim. Neden futbol? Benim şahsen çok 

uğraştığım bir konuydu şimdi söyleyeceğim şey. Biliyorsunuz, futbol Galatasaray’ın tarihsel 

olarak en yüksek gider kalemlerinin başında gelir ve evvelce bunları bilançolarda tefrik 

etmek, futbola ne kadar gitmiş diye bulmak mümkün değildi. Bundan önceki tüzük 

toplantısında bir karar almak suretiyle, sadece futbolun tüm giderleri net futbol olarak bir 

sayfa hâlinde yayınlanıyor. Şimdi bu raporlarda da var. Hemen size söyleyeyim, futbolun 

gideri son yıl 377 milyon TL olmuş. Bir önceki yıl 347, bir önceki 290. Yani futbolda da bu artış 

devam ediyor, durmuyor. Şimdi futbola baktığımız zaman, 2016-17’de -içinde bulunduğumuz 

dönem- futbolcuların ücret, bonservis, maç başı toplamı 62 milyon euro seviyesindedir. 

Bunun içinde şu anda kiralık olan Telles, yine kiralık olan Bruma yoktur. Bunlar da geldiği 

takdirde, bu rakam daha yukarılara doğru tırmanacaktır. Bu bizim bu seneki vazgeçilmez 

yükümlülüğümüzdür. Burak’ın gitmiş hâliyle bu. Şarta bağlı yükümlülükleri biliyorsunuz, 
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bunlar sporculara karşı olan, muhasebeye girmeyen yükümlülüklerdir, ama fiilen 

borcumuzdur. O da 363 milyon TL’dir.  

Şimdi bunu geçmeden, çabucak bir personel adetlerini -şunu köşeye almışım- söyleyeyim. 

Personel adetlerinde ciddi tasarruf diye yola çıktık. Hatta Duygun Yarsuvat döneminde 166 

kişi işten çıkarıldı. Bayağı bir düşme var adette. Şimdi bakın, 2015 sonunda 2.054 kişi -sporcu, 

idareci, şu, bu, teknik, hepsi-, 2014’te 1.953. Dolayısıyla, 101 kişi artmış personel toplamı. Bu 

2012’de de, 2013’te de 1.900. Bizim borçlar gibi personel adetlerimiz de her sene artıyor. Bu 

arada, bu sene 54 kişi Sportif bordrolarından kulübe aktarıldı. Bunu niçin yaptılar, 

bilmiyorum. Mutlaka Sportif’in personel giderlerinde dışarıya bandit olarak bir indirim 

yaptığınızı göstermek için. Yani bu cepten alınıyor, buraya konuyor. Cepten çıkan parada 

hiçbir şey değişmiyor.  

Şimdi bir de Sportif’e bakalım çabucak. Malum, Sportif hayati şirketimiz, her konuda. 

Geçtiğimiz 3 yıl dolayısıyla rakamları Sayın Başkan söyledi. Gayet de iyi biliyorsunuz, az 

farklarla birtakım şeyler oldu, ama fiilî olarak Sportif A.Ş.’nin kendi bünyesindeki toplam 

gideri 824 milyondur. Bu bir önceki yıl 501 milyondu. Yani bir yılda 323 milyon artmıştır. 

Allah’tan, UEFA bunlara bakmıyor herhâlde. Zaten bakmaz. Diğer büyük kulüplere de 

bakmıyorlar. Nedense, bu mali bütçeye takılmışlardır. Zarara gelince, -çok dikkatinizi 

çekerim- 2015’in sonunda Sportif A.Ş.’nin şirket olarak zararı 235 milyon TL’dir. Bir önceki 

yıla göre bu zarar 137 milyon artmıştır. Dikkatinizi çekerim, finansal borç, banka borçları 574 

milyon TL’dir 31 Aralık 2015’te. Bir önceki yıl 498 ile kapanmıştı. Yani bu finansal borçlarda 

bir yılda 76 milyonluk bir artış vardır. Toplam borç ve yükümlülükler bu yıl sonu 997 milyon. 

Geçtiğimiz yıl sonu 831 milyon. Burada da bir yılda 167 milyon artış vardır. Dikkat edin, hep 

artış, artış, artış diyorum size. Önemle dikkatinizi çekiyorum. Teminat, az önce söylediğim 

gibi, 1 milyar 762 bin. Bu kadar borcun ve bu teminatların içinde bu çok çok önemli. Bu 

teminatların içinde ipotekler, hisse rehinleri ve temliklerin, yalnız bu 3 kalemin toplamı -

bunlar en tehlikeli teminatlardır, bilirsiniz- 1 milyar 432 milyon TL’dir.  

Şimdi size az önce söylediğim kâr... Bu konuya gelirken enteresan bir uygulama oldu. Bu 

denetçi raporunda da belirtiliyor. Yani gizli kapaklı bir uygulama değil, yanlış anlamayın. Ama 

bir yere ben dikkatinizi çekmeye mecburum. Bakın, normal olarak 31.12.2015’te Galatasaray 

Spor Kulübü konsolide hesapları reel olarak 141 milyon zarar olurdu. Dikkat edin, 141 milyon 

zarar olurdu. Niye? Çünkü bu yıl yaptığım yatırım faaliyetlerinden gelirler adı altında -KPGM 

raporlarında da var bu- 147.4 milyon bir gelir kaybı olmuştur. Dikkat edin, gelir kaybı 

olmuştur diyorum. Gelir olmamıştır. Bir yerde değer artmıştır. Zaten bunu yapan da, -bir 

firmaya başvuruyorsunuz, tespit yaptırıyorsunuz- bu firmanın adı İstanbul Gayrimenkul ve 

Değerlendirme Danışmanlık. Zaten işi bu. Yani eğer bu değer tespiti 147 olmayıp da 250 

olsaydı kârdaydık. Bunu demek istiyorum. Şimdi bireysel baktığımız zaman, orada daha 

enteresan, bu yüksek zarardan daha düşük zarara getirmiş bizi bu uygulama.  

Peki, derneğe bakalım. Dernek bir önceki yıl 86.7 milyon kâra geçmiştir. Yani reel sonuç, 

normal olarak 1.8 dediğim uygulama olmasaydı 1.8 zarar olurdu. Yani bizim bireysel olarak 

dernek hesabımız 1.8 milyon TL civarında zarar edecekken, yine aynı uygulama ile 137.6 

milyon TL bu değerlendirme sonucunda gelir kaydedilmiş. Diyecek bir şey yok, yasal bir şey, 
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bunu bilin. Ama hâlimizi bilirken, birçok üyemiz bu detaylara bakmıyor, normal. Ama dibine 

bakıyor, değil mi? Ne yapıyor? Karşılaştırdığı zaman, bir sene önce 100 küsur milyon zarar, bir 

sene sonra aaa, kâr... Ne yapacak? Memnun olacak ve devam edecek. Bu rakamlarla sizi daha 

fazla sıkmayayım, ama sanıyorum size genel bir fotoğrafı net bir şekilde verdim.  

Şimdi Sayın Başkandan birkaç ricam olacak. Sizlere sunduğum mali bilgi ve sonuçlar 

karşısında, son günlerde sık sık ifade ettiğiniz, başında söylediğim, Galatasaray Sportif 

A.Ş.’nin Mayıs 2016 sonunda kâr eden bir kuruluş olacağına ilişkin görüşünüzde ısrar ediyor 

musunuz? Ağzınızdan bunu evet olarak duyarsam çok mutlu olurum, bunu bilin. Tamam, 

sorun yok. 31 Mayıs’ta Sportif A.Ş. kâra geçecek. Yalnız bu arada, yatırım faaliyetlerinden 

gelir filan zaten burada olamaz. Malum, Sportif’te yapamazsınız. Öbür tarafta olur. Tamam, 

onu taahhüt ediyorsunuz. Çok güzel.  

Şimdi, futbol şubemizde -bu hepimizin meselesi, yönetimin de meselesi- bu yıl Galatasaray’a 

asla yakışmayan bir ortam yaşandı. Son 7- 8 aylık süreçte, profesyonel şubede önce Hamza 

Hamzaoğlu’nun işine son veriliyor. Arkasından, Mustafa Denizli âdeta istifaya zorlanıyor. Yani 

istifa ettim diyor, ama bariz şekilde, bazı isteklerinin yerine gelmemesinden sonra istifa ettiği 

belli oluyor. Hemen altyapıya bakıyoruz. Yılların deneyimine sahip, kendi şahsiyetiyle bilinen 

eski futbolcumuz Bülent Ünder altyapının başında görevini yaparken, yaş haddi dolayısıyla 

işine son veriliyor. Bu bir önceki Başkan döneminde oldu yanlış hatırlamıyorsam. Yok, bu 

dönemde oldu, pardon. Geçen dönem olabilir. Tamam, fark etmez. Yani ben onu paralel 

görüyorum. Şimdi devam ediyoruz. Devam eden de Ahmet Akcan. Ahmet Akcan’ı hepiniz 

tanırsınız. Bizim eski antrenörlerimizden, futbol dünyasında isim sahibi bir arkadaşımız. 

Doğru bir kararla olsa gerek, -bence de öyle- altyapının başına getiriliyor. Ömrü 6 ay filan 

sürüyor, onun da işine son veriliyor. Altyapının teknik direktörlerinden Orhan Atik kardeşimiz 

önce altyapının başına, Ahmet Hocanın yerine geliyor. Kısa bir süre sonra da profesyonel 

takımın başına geçiyor. Onun da prolisansı olmadığı için -ki çözümsüzlük oluyor- bu defa 3 

gün önce altyapının başına getirmeye karar vermiş olduğumuz Hollandalı arkadaşımızın 

(Bildiğiniz gibi, bu arkadaş da futbolcumuz Sneijder’in tavsiyesi ile geliyor bize. Bu da yeni bir 

gelişme Galatasaray futbolunda. Yani futbolcu tavsiyeler yaparak birtakım işlemler yapıyor.) 

takımın başına geleceği söyleniyor, şu anda belli değil.  

Şimdi Sayın Başkanım, bu samimi içerikli, bu kargaşaya mutlaka bir çözüm bulmamız lazım. 

Hem sizin, dolayısıyla bizim. Çünkü önümüzde bizi çok çok zor günler bekliyor. Eğer 5. 

olamazsak UEFA diye bir şey kalmıyor, doğru mu? Ben şunu zannediyordum. Baktım, Fener’le 

final oynamaya gider gibi bir durumumuz var kupada. Olur a, kupada Fener’e kaybettik. Ben 

zannediyordum ki, nasıl olsa ikinci olur, Fener de ligi alırsa gideriz. Bilmiyorum sizin haberiniz 

var mı? Bu değişmiş. Evet, statü iki yıl önce değişmiş, böyle bir şansımız yok. Dolayısıyla, 

mutlaka, mutlaka ve mutlaka ya kupayı almamız lazım. Neden? Alınca ne olacak? Yani alınca 

biz ceza yiyeceğiz. Ama ne olacak? Cezamızı bu sene harcamış olacağız ve gelecek sene ceza 

riskimiz sıfır olacak. Eğer bu sene bu imkânı sağlayamazsak, yani hâlimize bakın, ceza 

yemeden geçersek, o zaman öbür sene, bu defa bütün riskimiz yine karşımızda. Böyle bir hâl 

yaşarsak, bakın, önümüzdeki yıl biz o statta ancak 10-15 bin kişiyle oynarız bütün 

maçlarımızı. Ondan sonra, öbür sene keza bu durum olur. Yani bu stadın geleceğini 
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düşünmeye mecburuz. Zaten bu sene malum, büyük sıkıntı. Bir türlü bu stat dolmuyor. En 

sonunda 13 bin kişiye oynadık. Çok önemli bir dönemin başındayız. Bu nedenle, kalan 10 yıl, 

10 sene, 10 maç hayati önem taşıyor Galatasaray için diyorum. Değerli Başkan, bunun için bir 

planınız var mı? Bugün yoksa yarın vardır. Mali Kongreye kadar şöyle düşünüyoruz derseniz 

rahatlarız.  

Kulübümüzün 3 kupa kazanmasında büyük payı olan Hamza Hamzaoğlu’nun sözleşmesi -

Haziran ayında imzalanan 3 yıl süreli yeni sözleşmesine rağmen- yönetimin aldığı ani bir 

kararla tek taraflı olarak feshedilmişti, biliyorsunuz. Hamza Hoca, kendisinin ve 5 kişilik 

ekibinin sözleşmelerinin fesih tarihine -zannediyorum 19 Kasım- kadar olan alacaklarının 

ödenmesi şartıyla, ibra sözleşmesi imzalamış ve elinde olan 3 yıllık -yılda 2 milyon ücretli- 

sözleşmesini asla bir işleme koymamıştır. Tek taraflı fesih ne ise... Başkan, geçen toplantıda 

yaptığımız gibi, isterseniz... Tamam, teşekkür ederim, ama burada dillendirin. Öyleyse 

tamam, sorun yok. Peki, esas konu o değil. Soru şu. Hamza Hocanın alacakları ödendi mi? 19 

Kasım itibarıyla bu kadar iyi niyetle hareket etmiş Hocanın kendi alacakları ve 5 kişilik teknik 

arkadaşlarının alacakları nakden ödendi mi? Evet deyin, hayır deyin. Size sormadım, oraya. 

Daha önce, biliyorsunuz, Mustafa Denizli’ye 1.5 milyon ödendi mi dediğim zaman da bir 

sessizlik olmuştu. Burada da bir sessizlik var. Beni affetsin Başkan, bunu kabul etmek 

mümkün değil. Hamza Hocanın parası nasıl ödenmez ya! Her şeyi yapmış adam, 3 tane de 

kupa almış, büyük şey olmuş. Buna rağmen işine son veriliyor. Verilir ama adamın parasını 

ödeyin. Asla kabul etmek mümkün değil, kusura bakmayın, hem Başkan, hem Yönetim 

Kurulu.  

Dün ortada bir şeyler dolaştı. Bunu sadece bilgilenmek için... Zaten Fatih kardeşimiz de, 

“Divanda gerekli aydınlatmayı yaparım.” demiş galiba. Şu malum 1 milyon euro. Fatih 

Altaylı’nın, Fatih’in ne söyleyeceği belli olmaz, onu her zaman biliriz biz de, yani onu da 

bilmenizi isterim. Ama ortada enteresan bir iddia var. Altaylı. Her taraf da Fatih doldu yani. 

Hepsi de ön planda. Sen de ön plandasın, Fatih Altaylı da ön planda. Ne yapacağız, 

bilmiyorum yani. Şimdi Fatih Terim bir tarafta.  

Şimdi şunu beraberce bir inceleyelim izin verirseniz. Transfer dünyasında, futbolcuyu satan 

taraf, benim bildiğim kadarıyla -ben Tanrı değilim, her zaman yanılabilirim, ama 

hatırlamıyorum- bir aracıya komisyon ödemez. Veriliyorsa, bana deyin ki, öder. Hiç problem 

değil. Ama biz Burak gibi önemli bir futbolcuyu satıyoruz. Tamam ödeniyorsa, ama yani ben 

üzüldüm o zaman, çok üzüldüm, hiç olmazsa da üzüldüm. 1 milyon, 1 milyon. Bu herhâlde 

Yönetim Kurulunun kararından filan geçmiş bir ödeme, değil mi? Tamam, sorun yok.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

İcap etmiş demek ki ödemişler. 

Hayrettin Kozak  

Evet, bu ödeme, evet. Denetleme raporunda, denetleme raporunun son maddesinde, rapor 

tarihinden sonra gelişen olayları kapsayan son maddesinde, Burak’ın 8 milyon euro 

karşılığında Çin takımına satılmış olduğunu şey ediyor, yani o zamanlar. Herhâlde ondan 
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sonra gelişti bu. Ama bir aydınlatırsanız memnun oluruz, çünkü bütün camia da bunu merak 

ediyor.  

Durum bu. Çok genel bir şey, sadece gelir-gider tablolarına bakarak söyleyeceğim bunu, yani 

Sportif grubu da ayırmadan. Galatasaray bireyselde, tüm şubeler itibarıyla ve herkes dahil, 

toplam gelir 97 milyon TL olmuş ve 30 milyon zarar etmişiz. Yani bireysel olarak biz 30 milyon 

zarar etmişiz. Evet, basketbol içeride başarılı, ama başarısız olduğu zaman yine orada da... 

Şunu demek istiyorum. Orada da para kaybediyoruz. Bazı olumlu gelişmeler tabiatıyla olacak. 

Ama genelde bütün bu söylediğim tablolar böyle. Yanılgılarımı, yanlışlarımı dinlemeye 

hazırım. Dediğimiz konular ciddi anlamda düzene girmediği takdirde, ben kulübü ciddi 

manada riskte görüyorum. Hele hele bu önümüzdeki sezon, ana gelirimiz olan futbolla ilgili 

aksaklıklarımız olduğu takdirde bu işin içinden zor çıkarız diyorum.  

Tabii bileklik işi son derece seviyeli, iyi düşünülmüş bir olay. Ama şunu kabul edelim. 

Bilekliğin toplam maksimum hasılatı belli. Şurada okuduğumuz rakamlara bakın, bir de onun 

hasılatına bakın. Ha, bu bir dayanışma sağlıyor. Nasıl bir dayanışma bu, onu da bilmiyorum 

yani. Yani omuz omuza dayanışacak mıyız, bilmiyorum ki. Yani 12 milyon kişi nasıl dayanışsın? 

12 milyon kişi atacak elini cebine, Sayın Başkanın verdiği gibi para verecekse tamam. Nasıl 

dayanaşacağız biz? Ah, ah, vah, vah diyerek realist olalım diyorum. Hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkürler. Sayın Taner Aşkın sırada.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Hazirun,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben gündemin dördüncü maddesindeki hususlardan 

başlamak üzere, sözlerime önce bir teşekkürle başlamak istiyorum. Divana yapmış olduğum 

müracaatla ilgili, bugün Divan Başkanının açıkladığı üzere, Yönetim Kurulu şahsıma bir cevap 

vermiş. Bunun mahiyetini bilmiyorum, okumadım. Ama kanuni süresi dolmadan tarafıma 

yapılan bu tebligattan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.  

Bunun dışında, sırayla şöyle bir şey söyleyeyim. Başkanın söyledikleri üzerinden gidiyorum. 

Şimdi, UEFA ile ilgili bir sıkıntımız oldu. Yıllardır bu sıkıntıyı konuşuyoruz, yaklaşık 1 senedir. 

Ceza aldık, ceza yedik, yemedik. Çok güzel, netice itibarıyla bir ekip çalışması oldu. Benim 

bildiğim kadarıyla, buna devletin önemli bir grubu da iştirak etti ve ciddi anlamda Türkiye’nin 

prestijinin de sağlanması açısından, Galatasaray’ın nasıl bir marka olduğunun dünyaya 

tanıtılması ile, el birliği ile bu ceza bir nebze de olsa hafifletildi. Ama bir şey değişmedi, 

Galatasaray ceza yedi. Ceza cezadır. Şimdi bunun tartışmasını şöyle yapalım. Bakın, oraya 

giden arkadaşlarımız var, Sayın Başkanımız var. Ertesi gün gazetelerde bir beyanat var, 3 veya 

4 yöneticinin verdiği, biz bu işi başardık, bu cezayı aşağıya indirdik, diye. Bunlar varit, basında 

çıkan şeyler bunlar, sosyal medyada olan olaylar. Başkan bunu kabul etmediğini söyledi biraz 

evvel. O zaman şöyle söyleyeyim. Başkan ekibine sahip çıkacak, hiçbir şekilde bu tip beyanat 

veremeyecek, vermeyecek kimse. Bu yanlış. Eğer bir başarı varsa, bu camianın tümüne ait bir 
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başarı. 3 tane arkadaşımızın, biz oraya gittik, şunu yaptık, bunu yaptık diyerek kendilerine 

pay çıkarmaya hakları yok.  

Bunun başka bir tarafı daha var. Kulübü bu hâle getiren nerede? O nerede? O niye ceza 

yemiyor? Onu niye ibra ettik? Arkadaşlar, yapmayın, gözünüzü seveyim. Çok ciddi olmak 

zorundayız. Bakın, biraz evvel Hayri arkadaşımız, ondan önce de sayın murakıbımız, daha 

önce de muhasip üyemiz Galatasaray’ın ne durumda olduğunu üç aşağı, beş yukarı ortaya 

koydu. Hiç iç açıcı bir durumumuz yok. Bu hakikat, ama gelin başka türlü bakalım olaylara.  

Galatasaray iyi yönetilmiyor. Bakın, Sayın Başkanın konuşmalarından paragraflar. Eh, 

Kalamış’taki arkadaşla sözleşme yaptık. Nasıl bir sözleşme yaptık? Anlaştık. Sayın Başkan, 

ciğer burada da kedi nerede? O anlaşmayı kaybeden kulübün mesul personeline ne yaptınız? 

Ne uyguladınız, hangi cezayı verdiniz? Bunun müsebbibi olan arkadaş şu anda hangi 

pozisyonda? Bakın, yaptırımsız olmaz. Yaptırımsız olmaz. Anlaşabilirsiniz, olabilir. Ama bunu 

kaybeden insanın kesinlikle buna karşılık bir ceza alması lazım.  

Başka bir olaya geliyorum. Galatasaray’ın bir forması var ve önünde Dumankaya yazıyor. Bir 

anlaşma yapılıyor. Bunu murakıplar deklare ediyor zaten, Başkanın şeyleri içerisinde değil bu. 

Siz hiçbir teminat almıyorsunuz. Yani ne ipotek alıyorsunuz, ne tapu alıyorsunuz, ne herhangi 

bir şekilde bir şart koyuyorsunuz. Uzun zamandır da buradan bir kuruşluk tahsilat olduğunu 

zannetmiyorum. Peki, Galatasaray formasının maliyeti bu kadar ucuz mu? 10 milyon TL için 

veya 10 milyon dolar için de olsa bu formayı, bu şekilde değer düşürtmeye kimin gücü yeter? 

Niye böyle bir teşebbüste bulunuyoruz? Boş dursun, vermeyelim. Bunca zaman durdu. 

Verdik de ne oldu? Para alamıyoruz, teminatı yok, hiçbir şeyi yok. Şimdi bakın, bazı şeylerde 

çok hassas davranmak zorundayız. Biz kendi kuyumuzu kendimiz kazmayalım. Yani çok parlak 

olmayan bir mali tablo var.  

Gelelim birlik beraberliğe. Nasıl sağlayacağız bu birlik beraberliği? Bir seyirci düşünün, maç 

varken takım kaptanını yuhalıyor. Gol atacak adamın ağzı burnu kan içerisinde kalmış, 

ayağındaki konçlara kadar kan içerisinde, adam o şekilde mücadele etmeye çalışıyor, adamı 

yuhalıyor. Şimdi bakın, bunlar çok tehlikeli şeyler ve o esnada tribünden bir grup ayrılıyor, 

gidiyor. Sonra bir arkadaşımızın büyük gayretleriyle tekrardan gerisin geri yerine dönüyor.  

Sayın Başkan, Galatasaray camiasını eğer toplayacaksak -ki bu görev tamamen size ait- bunu 

a’dan z’ye ciddi bir şekilde analiz edin, gözden geçirin. Burada çok büyük yanlışlıklar var. 52 

bin kişilik statta 13 bin kişiye bile oynamıyoruz. Ortalamadan bahsediyorum. Eğer biz bu stadı 

dolduramazsak çok büyük sıkıntılar çekeriz. Bakın, o stadın alınmasında, o stadın bu kulübe 

mal edilmesinde yönetimde görev almış bir insan olarak söylüyorum. Çok büyük meşakkatler 

çektik, çok büyük tenkitler aldık. Niye bu stat bir an önce alınıyor dendi. Bugün Galatasaray’ın 

en büyük hasılası orada. Eğer burayı dolduramazsak, eğer burayı bir yere kadar taşıyamazsak, 

o zaman şöyle söyleyeyim, ciddi anlamda seyirci de kaybederiz, prestij de kaybederiz. 

Anlamadım. Mecidiyeköy gitti, siz onun üstüne bir bardak su için. İyice de tetkik edin, ondan 

sonra konuşun lütfen.  

İkincisi, şöyle bir şey daha söylüyorum şimdi. Yine önemli bir husus bu. Galatasaray’ı bir 

şekilde buradan kurtaracağım diyor Sayın Başkan. Hepimizin temennisi, hepimiz o konuda 

yanınızdayız, hiçbir tereddüdünüz olmasın. Sayın Başkan bilezik satarak, prestij diyor. Bilezik 
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satarak, sinerji diyor. Çok güzel, hiçbir itirazımız yok. Benim yok şahsen. İnanıyor muyum? 

İnansam da, inanmasam da böyle bir tereddüdüm yok. Madem ki Başkan söylüyor, inanmak 

zorundayım. Ama benim acizane bir tavsiyem var. Ben beklerdim ki, -bu Mali Genel Kurulun 

öncesindeki bu Divan Kurulunda- Yönetim Kurulu Galatasaray’ın gelecek 5 senelik 

perspektifine ait bir tabloyu şuraya koysun. Geliri, gideri, nakit akışı, hepsini bir görelim. 

Ondan sonra düşünelim, biz ne yaparız, ne yapabiliriz diye. Yönetimin böyle talepleri var, işte 

buyurun, tablo da burada, buna göre ne yapabiliriz diye.  

Bakın, günlük çözümlerle hiçbir şey bulamayız. İşte biraz evvel söylendiği gibi, eksik olmasın, 

Başkanın şahsi kefaletleriyle, Başkanın şahsi yardımlarıyla Galatasaray Spor Kulübü’nü bir 

yere götürmenin asla imkânı yok. Bu düzeni değiştirmek zorundayız. Bu düzen katılımcı, 

toplumcu, birlikçi, beraberlikçi bir düzen olmak zorunda. Burada hiç kimsenin kimseden farkı 

yok, herkes Galatasaraylı. Üstümüze düşeni hepimiz yapmak zorundayız. Ama inanarak 

yapacaksak, o zaman burada bazı şeylerin hakikatlerini görmek zorundayız.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Kusura bakmayın, ben çok zamanınızı almak istemiyorum. Çok kısa bir iki şey daha söylemek 

durumundayım, müsaadenizle. Şimdi çok yakın, birkaç gündür sosyal medyada bir 

hareketlenme var. Bir sosyal medyada, yine kulübümüzün taraftarı olan bir grup tarafından, 

Galatasaray’ı halka devredin falan filan gibi böyle bir kampanya başlatılmış durumda. Bu 

arkadaşlar zaten bizim içimizde, biz de onlarla beraberiz. Böyle bir ayrılık yok. Ama bu 

nereden çıktı, bunu anlamak da mümkün değil. Fakat ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu iş bu 

noktalara geldiyse, ciddi anlamda büyük tehlike boyutlarına doğru gidiyor demektir. Bakın, 

uyarıyorum, ikaz ediyorum. Ben Galatasaray Spor Kulübü’ne geldiğim günden beri, bu 

kürsüden şuraya yazdım 1996 senesindeki rakam, 10 sene sonra bu kadar borç olur 

Galatasaray’da dediğimi. Bugün yine buraya yazarım, eğer bunun önünü alamazsak, fanları 

biz kendi kontrolümüz altında tutamazsak, kontrol edemezsek bu iş korkunç noktalara gider. 

Bunu gayet samimi, gayet açıklıkla söylüyorum. Son derece dikkat edilmesi gereken bir 

husus. Son derece dikkat edilmesi gereken bir husus.  

Ben hepinize saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saygılar 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Taner Aşkın’a biz de teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Sayın Sami Çölgeçen. 

Anında mı cevap? Unutulmasın. Peki efendim. Sami Bey, birkaç dakika Sayın Başkana cevabi 

katkısı için müsaade edelim. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Değerli Hazirun,  

Sevgili Taner Aşkın’ın tenkitlerini dikkatle izledim. Elbette ki her tenkide açığız, her tenkitten 

de Galatasaray lehine bir fayda üretmeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki Dumankaya olayı ile 

ilgili, yaptığımız protokol çerçevesinde bir kısmı para -belli vadelerde ödenen-, bir kısmı da 

gayrimenkul almıştık. Önce tereddüt ettik, masraf açısından şey yapmasın diye, önce ipotek 

mi alalım, tapuları mı devralalım diye. En sonunda tapuları devralmaya karar verdik. 
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Zannediyorum bugün % 50’sinin tapusu alındı, pazartesi de diğer % 50’sinin tapusu alınacak. 

Dolayısıyla, yönetimin ihmal ettiği yahut da Galatasaray’ı zarara sokacak herhangi bir 

tasarrufu bu konuda yok. 10 milyon, 10 milyon. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın.  

İkinci konu, yönetimin ileriye dönük bir planı olmadığı şeklinde bir algı yaratılmasına son 

derece üzülüyorum. Eğer Sevgili Taner Aşkın’ın söylediği gibi, biz burada önümüzdeki dönem 

planlarımızı açıklamadıysak, bu Sayın Divan Başkanının benden ricası üzerine kısa bir 

konuşma yapılması çerçevesinde. Konuşmamda da ifade ettim, aşağı yukarı 20’ye yakın 

madde var. Ama hazirunun herkesi dinleme fırsatını yakalaması için konuların birçoğunu 

önümüzdeki hafta sonunda olacak Genel Kurulda taraflarınıza arz edeceğiz ve her türlü 

soruya da cevap vereceğiz. Özellikle bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de cevapları için teşekkür ederiz Sayın Başkana. Demek ki bir aksiyon planını 

önümüzdeki Genel Kurulda üyelere sunacak. Sayın Sami Çölgeçen, buyurun efendim. 

Sami Çölgeçen 

Sayın Başkanları, Yönetim Kurulunu ve hazirunu saygıyla selamlıyorum.  

Evvela pek hoşlanmadığım bir şeyi yaparak başlamak istiyorum söze. 45 saniye kadar kendimi 

tanıtacağım. Betesadüf 20 seneden uzun bir süre, Türkiye Futbol Federasyonunun dış ilişkiler 

komitesinde yer alarak belki bir dünya rekoru sahibi oldum. 80’den fazla defa genç milli 

takımları yurt dışında çeşitli turnuvalara götürdüm. 2 tane dünya şampiyonasına, 4 tane 

Avrupa şampiyonasına götürdüm. İki defa da Türkiye’yi UEFA gençler konferansında temsil 

ettim. Bunu söylememin sebebi, bundan sonra söyleyeceklerim belki biraz ağırlık taşır diye.  

Kurtuluş altyapıda diyoruz. Altyapı nedir, bir düşünelim. Altyapı, 12, 13, 14, 15, 16 yaşında 

çocukların iyi hocalarla, çimenlerde futbol oynaması demek değildir. Hiç alakası yok. 

Altyapıdan futbolcu da çıkmaz. Diyeceksiniz ki, Sami, saçmalamaya başladın. Hayır, altyapıya 

futbolcu alınır. Altyapının sırrı büyük rakamlardadır. Binlerle çocuk taranır, 30 tane kabiliyetli 

çocuk bulunur, alınır. Bunu yapmıyorsak, altyapıdan hiçbir şey elde edemeyiz. Bunu 

yapmanın yolu da buraya fon ayırmaktır, çok ciddi fon ayırmaktır. Belki de iki tane -

bugünlerde çok reklamı oluyor, Fiat Linea diye bir otomobilin- onlardan bedava otomobil 

alıp, üzerine Galatasaray altyapı çalışması yazıp Anadolu’ya sürmektir, scout’larla beraber. 

Hiç İstanbul’a gelmesinler bile, bütün Türkiye’yi tarasınlar. Binlerce çocuğa baksınlar, 

aralarından 10 tane çıkar, ondan sonra bir tane belki Arda çıkar. Yoksa 5-6 tane scout’la, 

bölgesel araştırmalarla bu olamaz.  

Bir müşahademi arz edeyim. Avrupa şampiyonası finali yaptık Antalya’da, Topkapı 

otellerinde. Chelsea kulübünden 15 tane scout geldi. Adamlarla tanıştım, siz ne yapıyorsunuz 

burada diye sordum. Müdafaa için ayrı scout, orta saha için ayrı, futbolcular için ayrı, 

hücumcular için ayrı... Otelde bir oda ayırdılar, her maçtan sonra oturup konuşuyorlar, 

bunları toparlamaya çalışıyorlar. Bu arada, bilmeyeniniz de olabilir. Bu Chelsea gitti, şimdi 

Beşiktaş’ta oynayan Gökhan Töre’yi 16.5 yaşında, 17 yaşındayken aldı, İngiltere’ye götürdü. 

Orada gördüler adamı. Gökhan Töre’ye orada küçük bir ev tuttular, İngilizce hocası tuttular, -

Gökhan’a anlattırdım ben bunları, çünkü onun başkanlığını yaptım- antrenmanlara çıkardılar. 
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Ondan sonra, baktılar ki Chelsea A takımında olamayacak, dünyanın parasına Rusya’ya 

sattılar. Bir oyuncudan bütün o masrafı katbekat çıkardılar. Galatasaray da altyapıya çok sıkı 

bir fon ayırdığı takdirde, ancak bir iki tane Arda çıkma ihtimali belki olur, ama en aşağı 15-20 

tane oyuncu, pazarlanabilir hâle gelir. Altyapıya para sarf etmekten lütfen çekinmeyelim. 

Altyapıyı şöyle yapacağız, böyle yapacağız... Bu laflar biraz havada kalıyor bana göre. Ayhan 

Bey geçen gün söyledi, ben ona % 100 katılıyorum. Altyapı ile ilgili programınızı lütfetmenizi 

rica ediyorum.  

Bir de Hollandalı bir beyefendi gelmiş. Mutlaka kıymetli bir hocadır, kıymetli birisidir. Tabii 

teknik direktör mü olacak altyapıda, organizatör mü olacak, bilemiyorum. Çünkü 

hatırlıyorum, daha evvel, Hollanda’dan yine bir kıymetli beyefendi gelmişti, ama başarılı 

olamamıştı.  

Son olarak da, bizim altyapımızda efsanevi bir Salih Hoca vardı, -Allah rahmet eylesin-

Trabzonlu. Bilenler bilir, Cengiz Bey de onu çok iyi tanır. Bir de Ahmet Keskinkılıç diye birisi 

vardı. Şimdi maalesef bir rahatsızlık geçirdi, konuşamıyor. Fakat bu Ahmet Keskinkılıç’ın da 

bir büyüsü vardır. Bu adam baktığı zaman futbolcuyu görür, anlar. Bu başka türlü bir şey. Bu 

adamın da varlığı pek yoktur. Futbolcular onu o kadar severler ki, ona bir ev almışlardır. 

Günlerini hâlâ Florya’da geçirir. Ondan da bir şekilde -amatör dahi olsa- faydalanmak lazım. 

Affedersiniz, Anadolu’yu dolaştıracağınız scout’ların başına yahut yanına koyarsanız kokuyu 

en iyi alacak adam da odur.  

Çok teşekkür ederim, sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz Sami Çölgeçen’e. Sayın Fethi Demircan. 

Fethi Demircan 

Değerli Büyüklerim,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Fethi Demircan. Türk futbolunda 25 sene teknik 

direktörlük yaptım. Bayan milli takımını çalıştırdım, Şili’de dünya 3. oldu. Teknik direktörlük 

dönemimde de şuna inanıyorum ki, A takım teknik direktörü genç takımların idmanlarına 

katılmadıktan sonra hiçbir zaman altyapıdan oyuncu çıkmaz. Ben örneklerini vereyim. Ben 

Galatasaray Spor Kulübü’nde hoca iken, rahmetli Turgan ağabey bana dedi ki, “Fethi, her 

zaman gideceksin, altyapıyla ilgileneceksin.” ve ben her gün idmandan sonra -bazen İngiliz 

oluyordu, bazen de tek başıma teknik direktörlük yaptım- idmanlara gidiyordum. O 

dönemde, Sami Bey’in söylediği gibi, Ahmet arkadaşımız genç takıma bakıyordu ve ben genç 

takımların idmanlarına gidiyordum, çalıştırıyordum. Oradaki arkadaşlarla konuşuyordum ve 

bunların içerisinde o dönemde Metin Yıldız, Küçük Metin, Müfit, Cüneyt ileride zaten 

oynuyordu. Bunlar A takımına geldiler ve A takımında oynadılar. Kocaelispor’da hoca iken A 

takımını çalıştırıyordum, genç takımlara gidiyordum., Yusuf ve Metin -Beşiktaşa giden Metin, 

Galatasaray’a gelen Yusuf- orada yetişti. Samsunspor’da hoca iken, o dönemde de 

Samsunspor’un altyapısına gidiyordum ve altyapısında da Caner, Ercan, Tanju gibi -Tanju 

biraz daha ilerideydi- futbolcular hep o zamanlar yetiştiler.  
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Ben geçen dönemdeki konuşmamda da şunu ifade ettim. Dedim ki, kim ne derse desin, ben 

30 senedir bu işin içindeyim. İngiltere’de sırtımda çanta, West Ham United takımında 

antrenörlük yapıyordum. Sayın Selahattin Beyazıt Başkanım İngiltere’ye geldi ve Ron 

Greenwood’la görüştü. Beni ona tavsiye ettiler ve Galatasaray Kulübü’ne geldim. Kendilerine 

hayatım boyunca da teşekkür ediyorum. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ben bakıyorum, genç 

takım kadrosuna bakıyorum. Önce Ali Yavaş, arkasından Müfit, arkasından diğer bir arkadaş 

geldi. Sonra da bu işe en layık olan Bülent geldi. Neden Bülent Ünder geldi diyorum? Çünkü 

Bülent Ünder genç takımdan yetişme bir oyuncumuzdu. Ve Bülent orada çok da başarılı bir 

grafik çiziyordu. Bülent de gitti. Şimdi Hollandalı geldi diyorlar. Peki, ben soruyorum. 

Hollandalı geldi, ne yapacak? Ne yapacak? Bülent varken, Bülent futbolculara daha fazla bilgi 

verecek. Ama Hollandalı ne diyecek? “Go to the ball” diyecek. Ulan, topa git, diyecek. Öbürü 

diyecek ki, ne diyor ya bu. “Take it time” diyecek, topu tut, zamana oyna diyecek. Ne 

diyecek? Bunun örneğini Fenerbahçe de yaptı. Brezilya’dan antrenör getirdi, altına arabalar 

verdi. Dediler ki, bunlar işte Brezilya tipi yetiştirilecek filan. İki sene sonra ne futbolcu yetişti, 

ne bir şey. Paralarını alıp gittiler.  

İkinci bir şey, ben şunu vurgulamak istiyorum. Ben hemen hemen bütün maçlara gidiyorum. 

Benim kadar maça giden bir teknik adam yok. Kasımpaşa maçına gidiyorum ben. 

Kasımpaşa’dan Yekta’yı aldılar. İnanın, samimiyetimle söyledim, oynayamaz dedim. Kısa bir 

zaman oynadı, Galatasaray’dan ayrıldı. Alınan Hajrovic geldi, arkasından Bruma geldi, 

arkasından Ryan Donk geldi, bir de Linnes geldi. Ben burada samimiyetimle söylüyorum, 

bunların hiçbiri Galatasaray’ın oyuncusu değildir. Neden değildir? Çünkü Kasımpaşa ile 

oynarken, Donk belirli olan alanda oynar, ama affedersiniz, Kasımpaşa’da. Ama Galatasaray’a 

geldiği zaman belirli alanda oynayamaz. Neden? Çünkü Galatasaray atak oynayan bir takım. 

Galatasaray hücuma göre oynayan bir takım. Ama böyle değil. Bugün Kasımpaşa takımını 

izleyin, orada Derdiyok diye bir santrfor var. Galatasaray takımının ihtiyacı olan oyuncu 

budur. Türkiye’de en önemli olan mesele nedir, biliyor musunuz efendim? İhtiyacın olan 

oyuncuyu transfer etmek. Biz Galatasaray’da hoca iken, Sayın Selahattin Beyazıt ve Turgan 

ağabey beni gönderdiler, Kırklareli’ne gittim. Öner vardı, Öner Kılıç. Öner Kılıç’ı getirdik ve 

Galatasaray’da 10 sene oynadı. Ayrıca, Giresun’da oynayan Güngör vardı. Güngör’ü getirdik, 

5-6 sene Galatasaray futbol takımında oynadı. En önemli olan mesele, bu işin ustası olan 

insanların ihtiyacın olan oyuncuyu analiz ederek, takımın ihtiyacı olan oyuncuyu transfer 

etmektir. Yoksa lalettayin Ahmet geldi, Mehmet geldi... Bir dönem Galatasaray takımı 39 kişi 

ile idmanlara çıktı. O bakımdan, bunlar çok önemli şeylerdir.  

Ben şahsen burada da ifade ediyorum. Cengiz Bey’e de müteaddit defalar söyledim. Ben 

altyapıya, hiçbir kuruş para almadan -çünkü beni Galatasaray bu hâle getirdi- her zaman için 

hizmet etmeye hazırım.  

Dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Fethi Hocaya teşekkür ediyoruz. Son hatırlatması için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim, 

Sayın Ayhan Özmızrak.  



29 
 

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlarım. Galatasaray Spor Kulübü profesyonel futbol takımı, UEFA’dan 

bir sene men cezası almıştır. Nokta. Bu, budur. Sayın Başkanın dediği gibi, buradan kimse 

herhangi bir başarı öyküsü çıkarmasın, herhangi bir kahramanlık öyküsü türetmeye 

çalışmasın. Hele “daha ağır ceza gelecekti, ucuz yırttık” gibi ifadeler kullanarak, aslında daha 

ağır bir cezaya müstehak suç işlemişiz imasında bulunulmasın. Doğru, çok ağır bir suç işlendi. 

Ama bu UEFA’nın fair play kurallarına karşı değil, kurucumuz, ilk Başkanımız, 1 numaralı 

üyemiz Ali Sami Bey’in Galatasaray için biçtiği misyona ve vizyona karşı işlendi.  

Şimdi sayısal sonuçlara, 2015 tablosuna geleceğim, ama bunu Genel Kurulda da detaylı 

değerlendireceğiz. Genel Kurula nasıl geleceğiz? Bizim bir tüzüğümüz var ve bu tüzüğümüz 

herkesi bağlar. Yönetimler tüzüğü isteği gibi yorumlar gibi bir ifade bugüne kadar hiçbir 

tüzüğümüzde olmadı. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Böyle bir şey yok. 

Ayhan Özmızrak 

Madde 26, “Yıllık olağan toplantı her yıl Mart ayının ikinci yarısındaki hafta sonu tatil 

günlerinden birinde yapılır.” der. Bizim Genel Kurulumuz ne zaman? 19’unda değil, 12’sinde. 

12’sinde, 19’unda olduğunu nereden biliyorsunuz? 12’sindeki çağırının içinde yazıyor. Diyor 

ki, Genel Kurul 12 Mart’tadır. Çoğunluk sağlanamazsa 19 Mart’ta olacaktır. Yönetimin içinde 

hukukçular da var, bunu bile bile böyle yapmanın gereği, amacı nedir? Dedikodu muhtelif, 

inanmak istemiyorum. Galatasaray Başkanının, Galatasaray yönetiminin böyle küçük 

hesaplarla bir hafta önce, bir hafta ileriye olduğunu düşünmek istemiyorum. Bu karar üzerine 

Denetleme Kurulunun da hiçbir görüşü yok. Ondan da aslında bunun cevabını beklerdim.  

Bu tüzük ihlalleri ilk defa şimdi olan bir şey değil. Daha önce de, yanılmıyorsam rahmetli 

Özhan Canaydın zamanında da bir kere Genel Kurulu yine tarihinden farklı, tüzüğe aykırı bir 

şekilde yaptık. Ünal Aysal döneminde, Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Yıldırım Baysal’ın istifası 

ile ilgili de yine bir tüzük ihlali vardı. Yazıyla da bildirdim, Divanda da defalarca kez dile 

getirdim, yine hiçbir şey yapılmadı. Yani tüzük, yönetimlerce istendiği zaman, istendiği 

şekilde uygulanır hâle geliyor. Yeni tüzükte belki buna bir çare buluruz.  

Bu arada, 18 Şubat’ta Galatasaray Televizyonu ile ilgili bir ihale çıktı, 29 Şubat kapanışlı. Biz 

devlet şirketi değiliz, Devlet İhale Yasası’na da tabi değiliz. İhale yapmak zorunda da değiliz. 

Her şeyde ihale yapılmıyor herhâlde. 18’inde ihaleye çıkıp 29’unda kapatmak göstermelik 

olmuyor mu? Bu arada, medyada ve çeşitli organlarda çok yanlış bir algı var, Galatasaray 

Televizyonu, Galatasaray Radyosu satılıyor diye. Hayır, o da değil. Ama onu da düzeltmek 

ihtiyacını hissetmiyorsunuz. Burada bir amaç mı güdülüyor? Yanlış algının sürekli devamında, 

herhangi bir şeyde düzeltmeye gidiyorsunuz. Hâlbuki sattığınız sadece reklam mecrası. 

Oradaki şartnamede de kritik bir nokta var yalnız. Reklam mecrasını verdiniz, ben televizyonu 

aldım, reklamları ben ayarlayacağım ve oradan da size gelir vereceğim. Yarın gerek yayın 

akışını, gerek yayın politikasını değiştirmek konusunda yapacağım baskılara karşı nasıl 
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duracaksınız? İhale şartnamesinde tabii bunu yazamazsınız. Bununla ilgili bir ön tedbiriniz var 

mı? Çünkü reklamdan gelir getirecek bir insan olarak yarın, Başkan, bu kadar yumuşak 

politika ile raiting olmuyor, biraz daha kavgacı olun, biraz daha sert olun, diyebilirim. Veyahut 

da bu saatlerde su topu maçı mı olur, daha şenlikli bir program koyalım da raiting artsın, 

diyebilirim. Bizim görüşümüzü, imajımızı yansıtan Galatasaray TV’nin yayın politikasını ve 

akışını da etkileyecek taleplere karşı nasıl duracağız?  

Söylemek istediğim noktalardan bir tanesi, Denetleme Kurulunun raporu ile ilgili. Denetleme 

Kurulunun raporu bu sene, daha önceki senelerden çok daha kapsamlı ve çok daha açıklayıcı. 

Çok teşekkür ederiz. Bunu zamanında Sevgili Mete İkiz kardeşim yapar gibi olmuştu, hemen 

apar topar yönetime aldılar ve böylelikle denetimde artık ses çıkmaz oldu. Ancak şimdi 

önümüzde Genel Kurul varken, Genel Kurula kadar Denetim Kurulundan beklediğim bazı 

açıklamalar olacak. Genel Kurulda o bilgiyi verirlerse mutlu olurum.  

Bir, Mağazacılık A.Ş.’nin kulüpten, yani dernekten geri alınışı sırasında SPK prosedürlerine 

uyulmadığına dair bağımsız denetçinin notu var, yazısı var. Bununla ilgili, bunun yaptırımları 

ne olabilir? Başımıza buradan ne sorunlar gelebilir? Bununla ilgili cevap istiyorum.  

İki, Mağazacılık’ın depoları, Duygun Yarsuvat Başkanım zamanında birleştirilirken, daha 

doğrusu, o uzak yerlerden stadın altına taşınırken, epey bir kaydi farklılıklar ortaya çıkmıştı. 

Zorlayıcı sıfatlar kullanmak istemiyorum, ama eksiklikler ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili ne 

oldu? Onun takibi nereye geldi? O kayıtlar düzeldi mi? Mallar mı bulundu? Sonucu ne oldu, 

onu bilmek isterim. 

Yine bağımsız denetçi, raporunda yıllardır iki şeyin altını çiziyor. Bir tanesi KDV, bir tanesi fon, 

stopajlar, sporculardan kesilen. Bu ikisinde de uygulama hatası olduğunu, yatırılmadığını, 

beyan edilmediğini söylüyor. Bu yıllardır olan, sürekli olan bir şey. Olabilir, bağımsız 

denetçinin görüşü ve tespiti yanlış olabilir. O zaman yine bizim Sevgili Cengiz Ergani 

kardeşimden rica ediyorum, bu nedir? Bunun aslı nedir? Bu hata ise niye bu hatada ısrar 

ediliyor? Bunu da bilmek isterim.  

Yine bağımsız denetçi, 2009-12 aralığında yapılan muhtelif denetimlerde Maliye’den 90 

milyonu asıl, 108 milyonu ceza olmak üzere 198 milyonluk bir vergi tebligatı yapıldığını 

söylüyor. Bununla ilgili hiçbir karşılık ayrılmış değil, çünkü uzlaşma talebinde bulunduk. 

Dikkat edin, sadece aslı 90 milyon. Uzlaşma ile yarısı deseler de -5 senede ödeyin deseler 

herhâlde bir de sarılır öperiz- 45 milyondur. Bununla ilgili hiçbir karşılık ayrılmamış. Karşılık 

ayrılmamasının muhasebesel nedenleri olabilir, ama ben başka bir şeyi soruyorum. Bu 2009-

12 arasındaki denetimlerde saptanan yanlışlıklar düzeltildi mi? Yani 2013, 2014, 2015 

denetimlerinde de başımıza aynı şey gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelecekse, o zaman 

rakamlar büyüdüğü için daha büyük bir ceza ile mi karşı karşıya geleceğiz? Bunun da bir 

açıklamasını rica ediyorum.  

Sayın Başkandan beklerdim ki, -daha doğrusu, beklerdim ki derken, belki de Genel Kurulda 

yapacak- UEFA’ya yaptığı sunumu bize de yapsın, çünkü tablolara bakınca, durum iç açıcı 

filan değil, çok daha vahim.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Sportif A.Ş.’nin 31.12.2015 itibarıyla 239 milyon lira zararı var. Konsolide zarar 50 milyon, eh, 

iyi diyoruz. Yalnız iyi derken, bunun 50 milyona inmesinde üç önemli etken var. Yani bu 

iyileşme bir trend, yarına da yönelik, ileriki yıllara da yönelik bir iyileşme mi, değil mi, onu 

izah etmeye çalışacağım. Bu iyileşmede 3 tane rakam var. Bir tanesi, Şampiyonlar Ligi 

gelirindeki 50 milyonluk artışımız. 50 milyondan 104 milyona çıktık. Dikkat edin, gelecek yıl 

bu 104 milyon hiç olmayacak. İkinci gelirimiz, bu farkı yaratan  ikinci neden yayın hakkı 

gelirinin 82 milyondan 122 milyona çıkması. Bu da bir başarı, bir sportif gelirdir denilebilir 

ama UEFA cezasından sonra bu neye inecek? Çünkü bunun içinde dağılımı göremedim. Ne 

kadarı Şampiyonlar Ligi’nden geliyor? Önemli bir kısmı. Bu da olmayacak.  

Üçüncü olarak da, dile getirildi, yatırım fonlarından, yatırım faaliyetlerinden gelen 147 milyon 

lira bir gelir var. O da çok büyük bir ihtimalle otelden kaynaklanan bir gelirdir. Doğru bir 

yatırımdır, değer kazanmıştır. Tabii ki bilançoya yansıyacaktır, ama bu da her sene olacak bir 

gelir değildir. Dolayısıyla, önümüzdeki yıl durum hiç iyi değil.  

Şimdi bir borç, borç lafı gidiyor, borcumuz şu kadar, borcumuz bu kadar diye. Borç herkesin 

var da, mühim olan, borcu ne ile ödeyeceğimiz. Yani herkesin kredi kartı borcu, ev borcu, 

araba borcu, bir şeyleri var. İki şeyle bunu ödüyoruz. Kişilerde de hiç fark etmiyor, şirketlerde 

de. Ya gelirimizle ödüyoruz, ya da en kötü ihtimalle varlıklarımızla. Yastık altındaki iki tane 

altını bozdururuz, işte evdeki bir tane tabloyu satarız, bir şeyi satarız, onunla kapatırız 

diyoruz. Şimdi şu konsolide özet finansal tabloya bir bakmanızı rica edeceğim. Burada hem 

2014 sonu, hem Haziran sonu, hem 31.12’deki durum var. Orada gördüğünüz gibi, toplam 

yükümlülüklerimiz -eğer hem şarta bağlı sporcu yükümlülüklerini, hem net borç-alacak 

farkını toplarsanız- 1 milyar 309 milyon lira. Hangi borcu alırsanız alın, şarta bağlı sporcu 

yükümlülüklerini ister dahil edin, ister etmeyin, gördüğünüz gibi, satışlara oranımız yaklaşık 

1’e 2, yani iki yıllık satışımız borcumuzu kapatmaz noktasında. Gayrimenkulleri satalım, 

gayrimenkullerden bu işi çözelim diyelim. Ama gayrimenkullerimizin yaklaşık % 25 üstünde 

bir borcumuz var.  

Hisse senedi, bütün bu şirketin gidişinde hisse senetleri bir göstergedir. 31.12 itibarıyla 17.67 

idi. Orada da bir düşüş var. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Erkut’cuğum, bir sonraki 

tabloya geçebilir misin? Hah. Bakın, bu çok özet ama benim açımdan çok anlamlı bir tablo. 

2015’in ikinci yarısında aldığımız kredilere verdiğimiz teminat oranı 3.36. Bu, yönetimin 

başarısızlığı, hatası falan filan değil. Bunu çok çok iyi biliyorlar. Çok iyi iş adamları, ne 

olduğunu biliyorlar. Bu arada, dikkatinizi çekerim. Sayın Başkanımıza olan borcumuz da 

sürekli olarak artıyor, hem nakit olarak, hem kefalet olarak. Bu durum şunu söylüyor. 

Galatasaray’ın artık verecek teminatı hemen hemen kalmamıştır. Dolayısıyla, kredi alma olayı 

giderek zorlaşmakta, imkânsıza yaklaşmaktadır. O nedenle, ilk dönemde 78 milyon kısa 

vadeli kredi kullanılırken, ikinci dönemde ancak 8 milyon alınabildi. Üstü Başkana borçlanıldı. 

Başkanım, orada da bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Konsolide borç-alacak tablosunda 

Yönetim Kurulu üyelerine borçlar toplam 6.5 milyon gözüküyor. O Yönetim Kurulu 

üyelerinden de biri sizsiniz. Yani, hah, o son tablodur. Orada Yönetim Kuruluna borçlar 6.5 

gözüküyor. Sizin çok daha fazla nakit destek sağladığınızı biliyorum. O da nereye kaybolmuş, 

aradım, bulamadım.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Tablo çok ciddi, çok vahim. UEFA bize bu cezayı vermezse, biz aslanlar gibi, Messi’leri 

getirecek, gelecek sene 300 milyon dolarlık transfer yapacak noktada değiliz. Gelse de, 

gelmese de, deniz ya bitti, ya bitmek üzere. Yönetimin bunu açıklıkla ortaya koyup, Genel 

Kurulda da feda mı der, bağış mı der, ne derse, çok somut bir programı ortaya koyması lazım. 

Yoksa bundan sonrası çok daha acı olacak.  

Hepinize saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ayhan Özmızrak’a teşekkür ediyoruz. Sayın İbrahim Göknar. 

İbrahim Göknar 

Değerli Galatasaraylılar, Sayın Başkan,  

Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın İrfan Başkanım, konuşmama 

başlamadan önce, sizden küçük bir istirhamım olacak. Ben mümkün olduğunca, her 

toplantıda sizden bir 5-10 dakika rica edeceğim. Ancak şu anda salona bakıyorum, salonun 

yarısı boş hâlde. Buna ilaveten, konuşmacı adetlerimiz 5-10 kişi ve sürekli aynı kişiler 

konuşuyor. Bunu ben geçen ayki Divan toplantısında da dile getirdim. Bir kere daha bu 

kürsüden, genç arkadaşları buraya gelmeleri için davet ediyorum. Şimdi, bir taraftan 

durumumuzu konuşuyoruz, vehametimizi konuşuyoruz, diğer taraftan salon boş.  

Konuşmacılardan başlayayım öncelikle. Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Dursun Başkanım, 

açıkçası, işiniz çok zor. Gerçekten çok zor. Ben çok objektif olarak konuya değinmek 

istiyorum. Muhalefet yapmak demek -çok affedersiniz, tabirimi mazur görün- sanki bekâra 

karı boşamak gibi. Buraya gelen her konuşmacımız, şu anda bütçe ile ilgili rakamlar 

incelenmiş, edilmiş, bu böyle olmamış, şu şöyle olmamış, bu niye böyle diye... Hiç kimseyi bu 

anda zan altında bırakmak istemiyorum, ama eğer bu kadar fazla biliyorsak, bu kadar fazla 

tenkitlerimiz varsa, davet zamanlarında yönetime dahil olsaydık...  

Şimdi olaya ortadan bakalım. Rakamları ben de inceledim, hepsi aklımda. Aslında hiç konuya 

girmek istemiyordum ama Sayın Başkanımızla başladı. UEFA için ben kısaca bir şey 

söyleyeceğim. Efendim, Galatasaray camiası hiçbir zaman ehvenişeri başarı olarak kabul 

edemez. Gerçekten eminim, bir üyeniz olarak ben de eminim, Cenevre’de çok güzel savunma 

yaptınız, çok çok güzel şeyler söylediniz. Ama burada değerli bir konuşmacının dediği gibi, 2 

Mart’ta UEFA bu kuralı açıkladı, 3 Mart günü, bizim Yönetim Kurulumuz üyelerinden bazı 

arkadaşlarımız “Biz sevke 1+1 olarak gittik, 1+0 ile döndük.” diye demeç verdiler. Bu olmadı. 

Bizler zaten sizleri bu başarılı savunmalar için yönetime seçiyoruz. Bu Galatasaraylılar için son 

derece olağan bir konudur. Yine de destekleriniz, zahmetleriniz için tabii ki teşekkür 

ediyoruz.  

Kalamış dediniz, evet, ben 35 senedir Kalamış’tayım. Güneşin batımı çok güzel, imparatorluk 

sarayı karşıda, harika bir atmosfer. Ancak 2015 bütçesinde Kalamış 633 bin lira zarar etmiş 

durumda. Başkanımız açıkladı, çeşitli muhalif durumlar var. Ama bu zararı ilk defa değil. 

Bunun anlamı, aya bölersek, demek ki ayda 50 bin lira zarar ediyor, ondan ya da bundan.  
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Kuruçeşme’den bahsedildi. Ben de yüzmeyi orada öğrenmiştim. Kuruçeşme Adası’nın da 

bütçesinde var, 2015’te Kuruçeşme Adamız ayda 70 bin lira kâr ediyor, Allah’a şükür. Yani 

Galatasaray Kulübü’nün kasasına ayda 70 bin lira giriyor. Ancak üzülerek belirteyim ki, 

Etiler’de biraz orta kademe bir kebapçı 200 metrekarelik bir dükkâna ayda 100 bin lira kira 

ödüyor. Dolayısıyla, şimdi gerçekler bu şekilde. Önce tespitleri açıkça ve gayet net olarak 

yaparsak, çözümleri arkasından gündeme getirmemiz çok daha uygun olacak. Artık durum bu 

seviyede çünkü.  

Niye böyle diyorum? Diğer taraftan, ana bütçemiz hep konuşuldu. Şu ana kadar 1.5 saattir 

konuşuluyor. Ben vehametin ne derecede olduğunu şöyle izah edeyim. Açıkçası, şu toplantı 

bize lükstür. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü Galatasaray Kulübü, Galatasaray camiamız saat  

başı 5 bin dolar borç faizi ödüyor. Bu bütçenin neticesi budur.  

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,  

Eğer bu rakamda yanlışım varsa, lütfen hemen burada düzeltilmesini arz ediyorum. Saatte 5 

bin dolar zarar ediyoruz biz. Yani burada geçirdiğimiz vakit bile beyhude. Çalışmak, programı 

koymak, bunu dizayn etmek, ancak birliktelik, omuz omuza gelmek bu şekilde olacaktır. Bunu 

lütfen hiç unutmayalım. Uyurken bile saat başı 5 bin dolar faiz ödüyoruz. Gelinen nokta 

budur. Ha, buraya nasıl gelindi? Bunlar hep konuşuluyor. Ben geçen Divanda da söylemiştim. 

Basındaki arkadaşlarımız sağ olsunlar, zaten bu toplantılara gerek de yok. Her şey, bunlar 

basında konuşuluyor. Siz Sayın Başkanım, bundan önce yönetime gelen tüm başkanları iki ay 

önce toplantıya davet ettiniz. Bunları basından biliyoruz, okuyoruz. İki başkanımız icabet 

etmediler. Kendi tasarruflarıdır, saygı duyarım. Ona bir şey diyemem. Ama Sayın Başkanım, 

Sevgili Başkanım, siz niye topa girdiniz basında? Siz de, kusura bakmayın ama diyorsunuz ki, 

benim dönemimde değil bunlar, benim dönemimde olmadı, ben çok zor bir görev aldım... Ee, 

bu zaten biliniyor. Bizler de biliyoruz bunu. Bir üyeniz olarak sizden özellikle istirhamım, 

lütfen bunları geçin. Siz programınızı net olarak açıklayın.  

Mali Kurul belki 10 gün sonra, 15 gün sonra. Onun için, Allah kolaylık versin diyorum. Bizler 

belki burada kendi içimizdeyiz. Onun için, aslında biraz endirek söyledim. Burası 535 yıllık bir 

bina. Burada olmak bile bir şereftir, bir onurdur. Eğer popüler anlamda konuşursak, başka 

hiçbir rakibimizin böyle bir binası yok. Ben liseli değilim, yanlış anlaşılmasın. Ama 

Galatasaraylıyım, her anlamda. Dolayısıyla, burada bu salon sonuna kadar dolu olmalı, 

konuşmalar da yapıcı olmalı ve muhalefeti o şekilde gündeme getirmeliyiz diyorum.  

Efendim, çözüm nedir derseniz 4 tane başlık var. Hemen, hah diye bir ses duydum. Gerçek de 

budur. 4 tane, 5 tane başlık var. Birinci başlık, hisse senedini satarız. Açık söyleyeyim, çok zor. 

Niye zor? Yanlışsam düzeltin lütfen. Çünkü zaten 60’a 40 veya 65’e 35 olmuş. Yani neredeyse 

% 50’si gidiyor Galatasaray’ın. Zaten satsak ne olacak, kaç para edecek? Bizi kurtarmayacak. 

İki, varlık satışı. Satamayız, temlikler açıklandı. 2023’e kadar gelirlerimiz temlik altında zaten, 

-Başkanımızın demeçleri var, her şey basında- onu da yapamayız. Üç, futbolcu satışı. Geçen 

Divan toplantısında söyledim. Dünkü gazetelerde veya bu sabah, sahibinden.com gibi, 

“sahibinden satılık takım” diye bizim 11’i dizmişler. Oraya mı gidiyoruz, ne yapacağız? Ben 

tek bir oyumu söyledim. Popüler anlamda konuşuyorsak, Sneijder satılsın, Muslera gitsin, 

yapacak başka şeyimiz gözükmüyor şu anda kısa dönem. Çünkü siz belirttiniz konuşmanızda 
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Başkanım, dediniz ki, “İş sadece bir yıl ceza ile kalmıyor, transfer bütçesini de dengelememiz 

lazım.” Onun anlamı nedir, biliyor musunuz? Daha açık söyleyeyim, Galatasaray’a transfer 

yasağı var. Bu, bu şekilde anlaşılmalı. Kendi içimizde eriteceğiz. 

Evet, çok değerli fikirler var. O fikirler için de bir şeyler söyleyeyim. Benim de bir anlamda 

hobimdir futbol yazmak, izlemek, seyretmek. İstanbul Başakşehir takımının geri 

dörtlüsünden 3 kişi Galatasaraylı. Sağ beki, sol beki de altyapıdan. Yani bakın, söylenildiği 

gibi, bu işi profesyonellere teslim ederken, ehli ile, doğrusu ile yapacak olan kişilere teslim 

etmemiz gerekiyor. Hiç kimseyi suçlamıyorum, bugüne kadar olan olmuştur. Ama program 

dahilinde, gerçekten işinin ehli kişilere teslim etmemiz gerekiyor futbol takımını veya diğer 

branşları. Zaten yapılan yanlışların hepsi oradadır. Dolayısıyla, önümüzdeki Genel Kurulda, 

bizim bütçesel anlamda, bu maddelerden birini, lütfen acilen... Hatta bir öneri. Arzu 

ederseniz, -diğer maddeyi de söyleyeceğim biraz sonra- bunları bir kapalı anket hâlinde verin 

Genel Kurula, sonra neticeleri alın, bilahare programınızı bir an önce açıklayın ve arkasında 

duralım.  

Naçizane diğer önerim ise, Yönetim Kurulu mutlaka heyecanla, istekle, şevkle bu işe 

çalışıyorlar. Ancak bu basınla olan ilişkilerimizi... Çok özür dilerim, kulübümüzün basın 

sözcüsü kimdir? Yine belki haddimi aşacağım, ama bunu söyleyeceğim Başkanım, müsaade 

edin. Size televizyonlardan hiç kimse “bilezik Dursun” diyemez. Ben, benim Başkanıma bu lafı 

ettirmem. Ben bundan rencide olurum, bir Galatasaraylı olarak. Hiçbir şekilde böyle bir 

ifadeye yer verilmemesi gerekir. Bizim kulübümüzün basın sözcüsü kim ise acilen, behemehâl 

basınla ilişkilerin de harekete geçmesi lazım. Galatasaray için söylenmedik kalmadı. Çok da 

özür dilerim, yatak odamızın kapısı açık, lütfen kapatın bu kapıyı, lütfen.  

Geçen toplantıda da söyledim. Efendim, son sözüm şu. Eğer biz bu kararlardan birini 

almazsak, özellikle bütçesel anlamda, futbolcu satışını gündeme getirmezsek, o zaman son 

bir çare kalıyor, kulübü bir oligarka teslim etmek, bir Rus milyardere veya bir Arap 

milyardere. Onlar zaten bekliyorlar. O zaman teslim edelim anahtarı. Yine bizi buraya davet 

ederler, gelir gideriz. Bunu yapmayacağımıza göre, o zaman belki bir Türk oligark gelebilir. 

Sağ olun, ben de biliyorum sizin mali açıdan endirek olarak ne kadar büyük katkı yaptığınızı. 

Ama bunlarla yürümeyecek, bunlarla olmayacağı çok açık. Dolayısıyla, hepimize Allah kolaylık 

versin diyorum.  

Geçen toplantıda söylediğim gibi, bu camia batmayacaktır. Birlik olacaksak, omuz omuza 

olacaksak, lütfen bu kürsüden de rakamların altına bakıp, onu niye yaptınız, bunu niye 

yaptınız diye gelmeyelim. Galatasaray’a yakışır şekilde, çözüm önerili, daha birleştirici devam 

edelim buralarda. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ediyoruz. Sayın Rasim Zaimoğlu. Yok. Sayın Tayfun Akçay 

söz istemiyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Üç saat sürdü, biraz yorucu oldu bu toplantımız. Hepinize iyi günler diliyorum. Genel Kurulda 

görüşmek üzere efendim.  
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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 

 

 


