
Sevgili Kongre Üyeleri,

Hatalarindan ders almayi ilke edinmis, eriskin ve tecrübeli bir kardesiniz olarak, gerek duydugum dönemlerde,

kulübümüzün asil sahipleri siz kongre üyelerimizle elestiri ve görüslerimi paylasmanin en kutsal görevim olduguna

inaniyorum.Daha önceki dönemde yine böyle bir yazimi Baskanimiz duyarlilikla karsilamisti; günümüzde ise

kurdugu korku imparatorlugunda, kendine baglilik yemini edenlerden olusan Haysiyet Divani'na sevk edip kesin

ihracimi emredebilir. Bu yüzden ihraç edileceksem o ihraç gömlegini de seve seve giyerim. Siz degerli kongre

üyelerine anlatacagim bir masalim var:

Bir varmis bir yokmus, bir asirlik geçmisinde nice parlak zaferleri bulunan büyük bir kulübün basina,

günlerden bir gün bir oy farkla mübarek isimli bir baskan seçilmis. O günden bugüne tam 11 sene geçmis. Bir

asirdir demokrasinin hakim oldugu bu kulüpte artik anti-demokratik bir ortam varmis ve bu büyük camia korku

ve baskiya dayali bir sekilde despotizm ile yönetilir olmus ve diger büyük kulüpler içinde en kötü durumda olup

batma noktasina gelmis. ( 150 milyon borcu olan Besiktas, mülk olarak en zengin durumda. inönü Stadi'ni büyütüp

yapacaklari yeni statla gelir açisindan en iyi durumda olacaklar. Galatasaray, borç açisindan en kötü durumda

gözükse de- ki bizim daha çok borcumuz var- mülk zengini oldugu için, statlari da bittigi zaman ekonomik açidan

üçüncü kulüp olacagiz.)

Mübarek Baskan, 11 yillik iktidar döneminde, kongre zamanlarinda 3 kere adayolmadigini söyleyip 4 kere

adayolmus; kendi organize ettigi yürüyüslerle camiayi alternatifsiz gösterip küçük duruma düsürmüs. Guruplari

bitirmis, fakat kendisi türlü entrikalarla biten guruplari aratir olmus. 30 sene evvelki gurupçuluk anlayisinda olup

kendi menfeaatini kulübün menfeaatinin önünde tuttugu halde, sirf kendisine biat ettigi, ne emrederse yerine

getirdigi kisileri kendi adami ve " iyi Fenerli", diger tarafta önceligi her zaman kulüp menfeaati olan, kaliteli, kulübe

faydali olacak insanlari emirlerine amade olmadiklarindan "kötü fenerli" saydigi için kulübü "biat edenler" ve 11

biat etmeyenler" olarak ikiye bölmüs; Fenerbahçe'deki esas önemli faktörün sessiz çogunluk oldugunu unutmus.

Mübarek baskan, her kongre öncesi, son günlere kadar bekleyip, çikacak adaylari tehdit ederek, çesitli

oyunlarla baska alternatif yokmus gibi gösterdikten sonra, "Ne yapayim? Baska aday yok." deyip tekrar adayligini

koyar, adeta aile sirketine dönüsen kadrosunu, tek adayoldugu için seçtirerek Genel Kurul'da hizmet yarisini

engellermis. Sadettin Saran ve Tahir Kiran gibi iyi Fenerbahçelileri, rakip adayolduklari için; kongre üyesi Yalçin

Türk'ü kendisini meslegi geregi elestirdigi için; hatta Avukat 1. Kerim Kerimoglu'nu FB Kongresinin hür kürsüsünde

yönetimi elestirdigi için kulüpten ihraç ettirmis. Adama görev degil, göreve adam ilkesi ile hareket ederek daha

evvel baskanin listesinden denetçi seçilen Deniz Gürsoy, yönetimin hazirladigi bilanço yerine gerçek bilançoyu

okudugu için Kuruldan dislanmis. (Denetim Kurulu'nun Yönetimin hazirladigi göstermelik bütçeyi onaylayan bir

kurulolmaktan çikmasi için bir öneri m var. Kongrede birden fazla liste olursa, kazanan yönetimin denetimini ikinci

gelen listenin denetim kurulu yapsin. Eger kongrede rekabet olmayip tek listeyle kongreye girilirse, denetim

kuruluna seçilebilecek vasiftaki üyelerimiz genel kurulda sahsen adayolup en fazla oyu alanlar Genel Kurulun

Denetim Kurulu olarak hizmet etsin. "Kulüp hesaplari her üyeye açik" diyen baskanimizin bu teklifini kabul

edecegini hiç sanmiyorum.)



Kulübün televizyonu ve dergisini kendi yayin organi gibi kullanip, kendine yakin olanlara program ve röportaj

yaptirir; kendisini met etmelerini ister, etmezlerse yayinlanmayacagini söylermis. Genel Kurul toplantilarinda,

H. Bilal Kutlualp gibi yönetimden kovdugu kisilerin elestirilerini yayinlatmayip, kendi cevaplarini yayinlatirmis.

Amatör subeleri oyambari olarak gördügü için, kendisine kayitsiz sartsiz bagli olanlari sube kaptanligina

getirirmis. Boks Sube Kaptanigi gibi, sabahtan aksama kadar para dilenen, kulüpte is yapan her kisi ve kurumdan

pay isteyen seref ve haysiyet fakiri bu tip adamlarin yönlendirmesiyle, yarisma takimlarina transfer yaparken

subeleri basarili gibi göstererek kendi öz evlatlarimizi aç birakir, transfer edilen sporculara yüksek maas ödermis.

Amatör subeden kongre üyesi olanlari sürü psikolojisi ile; (örnegin boks takiminin kazandigi sampiyonluklar

sonrasinda) "Baskan basarili, hep birlikte ona oy atacagiz." diye pesine takacagini zannedermis. ( Bence sube

kaptanlari, sevilen, ekonomik özgürlügü olan, amatör spordan üye olmus kisilerden seçilmeli, ayni zamanda da,

her subenin bir temsilcisi olacak sekilde, Yönetim Kurulu üyesi yapilmali.)

Ciddi bir rakip çiktigi zaman (Sadan Kalkavan gibi), Mübarek baskan, üyelere iki gün iki gece kulüpte

yemek veririmis. Emrindeki sube kaptanlari da , teknik ekip ve sporcularin da bu politik yemege gelmelerini için

direktif verirmis ve sporun ruhuna birlikte ihanet ederlermis. Hatta oy kullanamayan es dost disinda, mahalledeki

bakkal, manav, askerlik arkadaslari kalabalik olmasi için yemege çagirilirmis.

Kani ve teri ile bila ücret, Fenerbahçe ve spor aski için önce sporcu sonra kongre üyesi olan üyelerin sessiz

çogunluk, ortada gözükenierin bir hiç oldugunu bilmez yanilirmis.

Yalakalari kendisini "Ceketini koysan kazanirsin." diye gaza getirirmis. Bilmezmis ki yasayacagi hezimetten

sonra ceketini alip gidecekmis.

Bu mübarek baskanin en önemli basarisi; yeni stat, Samandira Tesisleri, Faruk IIgaz Sosyal Tesisleri,

Yüzme Subesine yüzme havuzu, kürek subesi için Sapanca Tesisleri gibi takdirle karsilanan, rakiplerimizin bile

begenip kiskandigi bir yapilanma ve tesislesme imis. Fakat bu insaatlarin hiçbir ihale açilmadan, kimseden fiyat

alinmadan Mübarek Baskan ve müteahit bir yönetici arkadasi tarafindan yapilmasi türlü dedikodulara sebep

olmus.

"Ben futboldan da insaattan da anlarim." diyerek futbol takimini düsürdügü rezil durumdan dolayi üyeler

Baskani sorumlu tutarlarmis. Mübarek baskan, futbolda hem teknik direktörü yöneten kisi, hem de transferlerde

tek söz sahibiymis. Biri itaiya'ya biri de Brezilya ve Güney Amerika ülkelerine hakim iki menejerle çalisirmis.

11 sezonda 96 futbolcu transfer ederek onlara 400 milyon$ ödemis. ( transfer listesi en altta dip not olarak

verilmistir.) "Yilda bir hoca" ortalama (Löw, Zeman, Ridvan, Denizli, Oguz, Lorant, Daum, Zico, Aragones) ile

teknik direktörlere de 25 milyon $ harcamis. Baskan sistemi kurmus; menejer takimin degil, baskanin menejeri

imis. Görevi futbolculari tek tek baskana getirip götürmekmis. Önceleri kendi ofisinde yapilan bu görsmeler artik

kulüpte yapilir olmus. Bu görüsmeler, genelde baskanin azarlamasi, taktik vermesi sekinde geçer; sezon sonunda

futbolcunun sahadaki basarisi degil, baskanla görüsmede sergiledigi tavir durumunu belirlermis.
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(Alinan kötü bir sonuç sonrasi, baskanin soyunma odasinda Ümit Özat'a topu gögsünde nasil stop etmesi

gerektigini gösterip onu azarlamasi ve sezon sonu sampiyon olundugunda Baskan tebrik ettiginde kaptanin

soguk davranmasi nedeniyle elinde bonservisi Köln'e gönderilmesi ve misilleme olarak sampiyon takim kaptaninin

resminin hatira pullarindan çikarilmasi ve benzer sebeplerle Tuncay ve Aurelio'nun Avrupa'ya kaçmasi gibi.)

Benzer sebeplerle bedavaya Galatasaray'a giden Tomas ve Servet, takimlarinin sampiyonlugunda büyük

pay sahibi olurmus. Nobre, Besiktas'a gider, o günden bugüne yeri dolmazmis.Kuiübe alinan santroforlarin kulübe

maliyeti 100 milyon TL imis.

Basarisiz olmadiklari halde, sampiyon hocalar Daum isine karisildigi için, Denizli futbolcu ve soyunma

odasi ile baskanin irtibatini kestigi için, Zico, yardimcisi olan kardesi baskani kibar bir sekilde soyunma odasindan

kovdugu için gönderilmisler.

Kulüpte futbol öyle bir hale gelmis ki, hocalarla anlasilirken, "Ben futbolcuyu çagiririm, taktik veririm,

soyunma odasina, kamplara gelirim, kabul edersen geL" denilirmis. Aragones gibi disiplinli bir teknik direktör bile

bunu kabul eder ancak ülkedeki en pahali hoca olurmus. Kendi sahadayken, futbolcunun akli baskanda olur ve

devre bitiminde "Eyvah, baskan bize bagiracak!" diye düsünürmüs. ( Malesef Türkiye'de adet oldu, 3 kulüp

baskani da ayni yapida futbolu seviyorlar. Bu seneki basarisizliklari benzesirken Besiktas'in Denizli tercigi,

kendilerini sampiyonluga götürüyor. Çünkü antrenman ve soyunma odasina girisler bitti. Fark ve sonuç ortada.Bazen

hoca bile kaptanla göz göze gelip soyunma odasini terk edebilmeli ki futbolcular basbasa kalip, kendilerine öz

elestiri yapsinlar.)

Bu sebeplerden dolayi takimda, takim ruhu ve arkadaslik sifirmis. Futbolcu, baskandan firça yememek

için riske girmezmis. En çok pas yapan takimimizda, topu kaptirinca firça yerim diye futbolcular riski olmayan

yan ve geri pasiari tercih eder, arkadasina yardim etmez, mücadele etmezmis. Yardimlasma ve mücadele

olmadan kazanilamayacagi bilindigi için derbiler ve önemli maçlarda bu düsünülmez, bu tip maçlar genellikle

kazaniiir, kaybedilse bile takim iyi oynarmis. Küçük maçlarda firçadan kurtulmak için, nasilsa duran toptan bir

gol atilir düsüncesiyle sahaya ruhsuz bir mahalle takimi çikarmis.Düsmemeye oynayan tüm takimlara maglup

olunurmus. Sahada gereksiz hareketlerle kart görüp formaya ihanet edenlere, firça disinda profesyonelligin

geregi hiçbir ceza uygulanmazmis.baskanin ve saksakçilarinin bu yönetim tarzi degismedikçe Avrupa karmasi

transfer edilse basari sansi sifirmis.

Kurumsallasma konusunda çok iddiali olup, israrla genel müdürlük, CEO gibi önemli denemeler yapilmasina

ragmen, bu denemeler hüsranla sonuçlanmis, her sey Baskanin iki dudaginin arasinda oldugu için lafta kalmis,

ve yerine karakucak yönetimi hakim olmus.

Birlesik Fenerbahçeliler Mali Kurulu'nun çalismalari sonucu gerçek borcun 300 milyon TL yi astigi ortaya

çikmis.( 2008 yili Faaliyet Raporu Analizi ve Fenerbahçe Kulubü'nün Gerçek Borç Durumu ek olarak bilgilerinize

sunulmustur.) Tüm dünyayi sarsan global krizin etkisini kulüpler önümüzdeki dönem hissedeceklermis, tüm

kulüplerin reklam ve sponsorluk gelirleri beklenenenin çok altinda gerçeklesecekmis. 1907 Dernegi,'nin kurdugu,
gelistirdigi ve kulübe devrettigi Fenerium en önemli bir gelir kaynagiyken, magazalarin yarisi kapanma

durumundaymis.
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20 milyon borçla devralinan kulübün, tesislesmeden dolayi, ayni borçla birakilmasi beklenmese de, genel

kuruldan alinan yetki asilarak baskan ve yöneticiler, borsadan gelen parayi, 80 milyon$ banka borcunun kur

farki ve faiz riski varken, sahsi alacaklarina mahsuben tahsil etmisler. (bugün itibariyle baskan ve yönetimin

kulüpten önemli bir alacagi bulunmamaktadir.)

Üyeler, baskanin aldigi borçtan vazgeçmis, ne borçla birakacagini kara kara düsünmekteymis.

Üyelerin kafasini kurcalayan daha bircok mesele varmis. Baskana sorarlarmis:

Soru 1: Ankara Gölbasi'nda alinan arsa üzerine yapilan muhtesem tesislerin parasini "yönetim olarak

karsilayacagiz." dediginiz halde, neden kulübün bütçesinde arsa ve insaat gideri olarak (10 milyon TL) gösterdiniz?"

Soru 2:Kulüp üyelerinin %80'inin istanbul'da yasamasina ragmen, Todori gibi küçük bir yerden baska, biri

Anadolu biri Avrupa yakasinda neden üyelerin yararlanabilecegi böyle bir tesis yok?

Soru 3:Faruk IIgaz Sosyal Tesisleri 1,S milyon TL gelir için kiraya verilip halka açilirken, üyelerinin

yaralanmasini engellemeye degdi mi?

Soru 4: Birlesik Fenerbahçeliler Vakfi Baskani Aziz Yilmaz, Sayin Sadan Kalkavan'la görüstü diye; yeniden

dekore edilip üyelerin hizmetine sunulan mekanin adini kötüye kullanarak, hukukun üstünlügüne sonsuz saygi

duyan, asker ve polisi canini verecek kadar seven ve sayan Aziz Yilmaz'i arkadan vurarak, üstelik bunu polis

ve adli makamlari kullanip yaparak kendisini rezil edip bitirmeye çalisma düsüncenizin sadece Fenerbahçe

camiasina kara bir leke olarak sürülecegini düsünmediniz mi? Ortada 30 deste kagit ve üyelerin getirdigi 300

adet puldan baska bir sey yokken, üstelik açilisini bizzat kendiniz yapmisken, neden herkese sanki rulet ve

kumar masalari varmis gibi yalan haber yayarak, üyelerimizin yararlandigi en yeni ve modern lokali, dolayisiyla

da Birlesik Fenerbahçeliler Vakfi'ni karaladiniz? Birlesik Fenerbahçeliler Vakfi olarak, iddia ediyoruz ki, Fenerbahçe

Spor Kulübü'nün yapmasi gereken faaliyetleri, sosyal sorumlulugumuz geregi yerine getirdik.

Birlesik Fenerbahçeliler Spora Hizmet-Egitim-Kültür ve Dayanisma Vakfi Faaliyetleri:

1- Organ Nakli

2- Satranç Kulübü (istanbul'daki çesitli okullarda satranç bilincinin yerlesmesi ile ilgili turnuvalar)

3- Birlesik Fenerbahçeliler Vakfi Kadiköy Spor Kulübü FutbolOkulu

4- Saglik Taramalari (Göz, Romatizmal hastaliklar ve benzeri taramalar)

S- Sünnet Söleni (Yaklasik 100 çocugumuz sünnet edilmistir.)

6- Üniversiteler arasi Briç turnuvalari

7- Türk Turizmine destek amaçli, Turizm Haftasi'nda Milli Egitim Bakanligi'yla Vakfimiz is birligi ile okullarla Turizm
etkinlikleri

8- Vakfimiz sponsorlugunda yine Milli Egitim ii Müdürlügü ile ortaklasa düzenlenen uluslararasi gençlik faaliyetine

desek verilmistir. (Makedonya, Bosna Hersek, hollanda gibi ülkelerdeki tüm faaliyetlerinde sponsorlardan biri

vakfimiz olmustur.)

9- Yine çesitli okullarda vakfimizin destegiyle BasketbolOkullari açilmis, gençlerimize ücretsiz egitimler verilmistir.

10- Herseyden önemlisi, saglikli bir nesil için, gençligimizin bilinçlendirilmesi adina halen devam eden uyusturucu

ile mücadele ve çevre bilincini olusturma faaliyetlerimiz 82 Orta Ögretim Kurumunda yaklasik 20.000 ögrenciye

seminerler verilmistir. Ayrica uyusturucu ile mücadele kapsaminda bagimli gençlerin tedavisi için Marmara

Üniversitesi Tip Fakültesi ile is birligi yapilmistir.
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Vakfimiz, biyolog ve aktör Sayin Ediz Hun önderliginde yine 82 Orta Ögretim Kurumunda, yine 20.000

ögrenciye çevre bilinci ve ekolojik denge ile ilgili paneller düzenlemis, okullardaki çevre kollari tarafimizdan maddi

olarak desteklenmis ve projenn devamliligi saglanmistir. 1. Ordu Komutanligi (Gata), Milli Egitim Bakanligi,

Saglik Bakanligi, istanbul Çevre Müdürlügü, Biyolog ve aktör Sayin Ediz Hun, Narkotik Sube Baskomiseri Zafer

Ercan, Marmara Üniversitesi Tip Fakütesi Dekani Sayin Prof. Tolga Dagli ve fakülte ögretim görevlileri, Emniyet

Müdürlügü, istanbul ii Spor Müdürlügü, Narkotik Sube Müdürlügü, çesitli sanatçilar, is adamlari, degerli basinimiz,

ögrenci velileri ve bu konuda duyarli vatandaslarimiz katilimci olarak bu projeleri desteklemislerdir.

Soru 5: "Kulüp ile vakif arasindaki anlasma vakif lehine yapilmis, hukuk savasi verip bunlari atin" diyerek

kalemini satan, Aziz Yilmaz'in "istediginiz zaman çikariz, biz kulübümüzle mahkemelik olmayiz." dedigini dile

getirmeyen H.A.A isimli, bir spor gazetesinde sözde yazar olan, baskana biat etmis ve FB TV'de baskanin

amigolugunu yapan kalemsöre neden kulübün gizli evragi veriliyor?

Soru 6: Yapilan güzel stat disinda hangi tesis önemli bir gelir kaynagi? isi ve ihalesi olanlarin görüsmelerini

yapip islerini halledebilecegi Ankara'daki tesislerin kulübe herhangi bir maddi katkisi olacak mi?

Soru 7: Yabanci sporcular için alinan 8 daire neden sizin insaat projenizden alindi? Fenerli futbolcularin

oturdugu yerde, Fenerbahçelilerin daire almak için yarisacagi barizken, bunu bir reklam araci olarak kullanip

baska projelerden bedava almak varken verilen bu paraya yazik degil mi?

Masallarin sonu hep mutlu biter ve hak eden hep kazanir. Siz duyarli kongre üyelerimiz sayesinde insallah

kulübümüzde süregelen bu yanlislar düzeltilir ve hep birlikte, masal sonlarinda dendigi gibi "...ve hayatlarinin

sonlarina kadar mutlu, huzurlu yasamislar." diyebiliriz.

Senelerini Fenerbahçe'ye adamis, kulübe hizmeti herseyin önünde tutan, sartlar ne olursa olsun dogrulari

söylemekten asla vazgeçmeyen bir agabeyiniz ve kardesiniz olarak, kulübün içinde oldugu durumdan haberdar

olmanin verdigi sorumluluk ile bildiklerimi sizlerle paylasmak önce sizlere sonra da vicdanima karsi olan bir

vazifemdir. Acaba Baskan "Bütün mesaimi Fenerbahçe'ye adadim, hiç is almiyorum." derken ne kadar dogru

söylüyor?

- Fenerbahçe'nin Baskani olarak ruhsati halleder düsüncesiyle, izmit Körfezi'ndeki Dubai Port'u en yakin

rakibinden 30 milyon $ 'a yakin farkla alirken Fenerbahçe kullanilmadi mi?

- Türkiye-Rusya arasindaki tüm gümrükleri kontrol ederek takribi 700 milyon $ yillik geliri olacagi düsünülen

bu isi gene Fenerbahçe baskanligi sifatini kullanarak almadi mi?

Bu iki önemli isten kulübe bir hisse vermeyi düsünüyor mu?

Fenerbahçe Kulübü'nde baskan oldugu son senelerde, baskanligi sayesinde direk veya dolayli yönden

aldigi ihaleleri Genel Kurula kadar sizlere açiklayacagim.

Trabzonspor Yönetiminin bir senelik görev süreleri içinde kulüp adina 2 adet enerji santral i ihalesine girip

kulübe uzun seneler gelir getirecek bir yatirim yaptiklari herkesin malumu. Müteahitlerin çogunlukta oldugu

yönetim kurulunda neden Fenerbahçe'ye gelir saglayacak böyle yatirimlar düsünülmedi?

Nice sampiyonluklar yasayacagimiz güzel günlere ...

Saygilarimla ....

Birlesik Fenerbahçeliler Vakfi Baskani

Aziz Yilmaz
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• 98-99 Sezonu: 32.4 milyon $: Baliç 12 milyon $, Dimas 6 milyon $, M. Yakin 5 milyon $, Moldovan 5

milyon $, Sergen 1.4 milyon $, Sergio 1 milyon $, Metin 1 milyon $, Erkan 1 milyon $.

• 99-00 Sezonu: 20 milyon $: Abdullah 5 milyon $, Ogün 5 milyon $, Preko 2 milyon $, Johnson 3 milyon

$, Engin SOObin$, Oulare 3 milyon $, Alpay 1.2 milyon$, Tufan 300bin $

• 00-01 Sezonu: 45 milyon $: Rapaic 12 milyon $, Andersson 7 milyon $, Yusuf 5 Milyon $, Mirkoviç 6

milyon $, Revivo 6 milyon $, Lazetiç 2 milyon $, Serhat 1.5 milyon $, Ali Günes 1.5 milyon $, Celil 2.5 milyon

$, Soner 1 milyon $, Recep SOObin$

• 01-02 Sezonu: 16 milyon $: Ümit 2 milyon $, Ceyhun 1.250 milyon $, Ali 750 bin $, Oktay 3 milyon $,

Hakan 3 milyon $, Fatih 3.5 milyon $, Simao 2.5 milyon $

• 02-03 Sezonu: 32.7 milyon $: Ortega 12 milyon $, Washington 5.5 milyon $, ismail1.5 milyon $, Cem

1.2 milyon $, Tuncay SOObin$, Volkan 200bin $, Steviç 1.5 milyon $, Besçasnih 2.5 milyon $, Rebrov 5 milyon

$, E. Albayrak 1.5 milyon $, Kemal 4 milyon $

·03-04 Sezonu: 21.6 milyon $: Selçuk 2.5 milyon $, Aurelio 2.5 milyon $, Luciano 4.5 milyon $, Hooijdonk

5 milyon $, M.Hanefi SOObin$, Enke SOObin$, Alper SOObin$, Tomas SOObin$, Petkov 1 milyon$, Servet 3

milyon $, Nobre 600bin $, M. Yozgatli 500 bin $

·4-05 Sezonu: 31 milyon$: Alex 11.5 milyon $, Denizli 600bin $, Rüstü 900bin $, Serkan 3 milyon $, Önder

1 milyon $, Murat SOObin$, Fabiano SOObin$, Anelka 13 milyon $

·05-06 Sezonu: 15 milyon $:,Appiah 13 milyon $, Serdar 300bin $, Zafer 1.7 milyon

• 06-07 Sezonu:61.4 milyon Euro: Edu 14.5 milyon euro, Kezman 18.3 milyon euro, Lugano 15.2 milyon

euro, Deivid 8.7 milyon euro, Tümer 3 milyon $, Ugur 700bin euro, Edmar 1milyon euro

·07-08 Sezonu: 21.8 milyon euro: R.Carlos 8 milyon euro, Vedersan 2 milyon euro, Kazim 3 milyon euro,

Ali Bilgin 2 milyon euro, ilhan 1.5 milyon euro, G,GÖnüI1.3 milyon euro, Yasin 1.5 milyon euro, Maldanado 2.5

milyon euro

• 08-09 Sezonu: 56.5 milyon euro: Guiza 12milyon euro+ 14 milyon euro bonservis, Emre 14 milyon euro+4.5

milyon euro bonservis, Aragones 7 milyon euro, Burak 2 milyon euro+ 1 milyon euro bonservis, Josico 1 milyon

euro+ 1 milyon euro bonservis
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EKLER

FENERBAHÇE KULÜBÜ BORÇ DURUMU

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Bankalara Borçlari 2007 yilinda 88 milyon TL iken 2008 yilinda

130 milyon TL'ye çikmistir. Bu % 48'lik bir artisa denk gelmektedir. USD kurunun bir yilda % 30 artmasina

ragmen kulübün borçlarinin yarisinin TL kredilerden olustugu düsünülürse ortalama kur artisinin % 15 olmasina

karsilik kredilerdeki artisin % 48 olmasi reelolarak borçlarda % 33 lük bir artisi ifade etmektedir. Bu da

onayalinmaksizin kulübün çok ciddi bir yönetim zaafiyeti oldugunun göstergesidir.

Banka kredileri haricinde bagli ortakliklardan ve sponsorlardan alinan borç ve avanslarla birlikte

kulübün 2008 sonu itibariyle 244 milyon TL borç yüküne girdigi görülmektedir. Oysa bu rakam 2007

sonu itibariyle ayni mahiyetteki borçlar toplami 151 milyon TL dir. Bu da bir yilda 93 milyon TL tutarinda

(%62) bir artisa karsilik gelmektedir. Ancak bagli ortakliklardan yapilan borçlanmalar için alinmis herhangi

bir genel kurulonayi talep edilmemistir.

Bu borçlanma sonucunda 2007 yilinda 14 milyon TL faiz ödeyen kulübümüz 2008 yilinda bu asiri

borçlanma sonucunda 52 milyon TL faiz ödemek zorunda kalmistir.

Ayrica profesyonel futbolcularin ileriye yönelik alacaklari açiklanan 2008 yili bilonçosu içerisinde

gösterilmemistir. Bu da demektir ki kulübün borçlari, futbolcu alacaklari ile birlikte 300 milyonu asmaktadir.


