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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 10 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Spor Kulübü Ali 

Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena’da yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Aralık 2014 olağan Divan toplantısına 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 1 aylık süre içinde vefat 2705 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ali Kemâl 

Onar, 3610 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Nejat Selçuk, 3843 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Prof. Dr. Barlas Dolan, 5465 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Rasih Nuri İleri, 6955 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mehmet Nuri Kışınbay, 8040 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Tevfik Sarpkaya ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna 

davet ediyorum efendim.  

(Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz.  

Efendim, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. 13 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen, Divan Kurulu çalışma gün ve saati ile ilgili anket 

neticelerinin duyurulması; Divan toplantı gündemlerinin üyelere sadece SMS ve mail yoluyla 

iletilmesi ile ilgili karar alınması, 

4. Güncel olaylar ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle 

kabul edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız. Gündeme geçmeden önce, size arz etmek 

istediğim bir husus var. Efendim, lütfen sessiz olursak ben devam edeyim.  

6 Aralık Cumartesi günü, bu salonda bir Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirdik. Genel Kurula 

toplam 645 üyemiz katıldı. Kaydı açık üyemizin % 9’una tekabül ediyor. Salon 800 üyenin 

oturabileceği şekilde düzenlenmişti. Ayrıca, kolonlara ve duvarlara asılan televizyon 

monitörleriyle tüm üyelerin konuşmacıyı görsel takip etme imkânı sağlanmıştı. Galatasaray - 

Akhisar Belediye maçının Futbol Federasyonu tarafından son anda Cumartesi gününe 

kaydırılmış olması, salonun en geç 16.00’da boşaltılması mecburiyetini doğurmuş ve 

konuşma süresi kısıtlaması uygulanarak gündem zamanında bitirilebilmiştir.  



2 
 

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun talep ettiği ek bütçeyi onaylayarak yıllık bütçenin revize 

edilmesi imkânını vermiştir. Ayrıca, Mecidiyeköy’deki arsaya büro binası yerine otel inşaatı 

yapılması alternatifini de yapılan görüşmelerden sonra Genel Kurul uygun bularak onay 

vermiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Genel Kurul öncesi medya ve basında başlatılan “hesaplaşma kongresi” havasının yayılması 

ve sınırlı sayıda olsa da bazı üyelerin Genel Kurulu çirkinleştirecek, kulübümüzü kamuoyunda 

küçük düşürecek eylem ve söylemlere girmesi düşündürücüdür. 109 yıllık köklü Galatasaray 

Spor Kulübü’nün temel değerleri olan saygınlık, ciddiyet ve asaletten nasibini alamamış belli 

üyelerin, belirlenmiş bir amaca hizmet edercesine saygısızlıklarını kamuoyu önünde 

sergilemeleri pek çok üyeyi utandırmıştır. Kulüpler, belli kurallara göre hayatiyetini sürdüren 

önemli sivil toplum örgütleridir. Bu sebeple, devam eden tüzük tadil çalışması bünyesinde, 

kulübün toplantılarını kasıtlı şekilde çirkinleştirmeye, rayından çıkarmaya çalışan, kulübün iç 

huzurunu bozan üyelerin kötü niyetli yaklaşımlarını engelleyecek, önleyecek, caydıracak ciddi 

yaptırımların tüzük hükümlerine dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bu istikametteki 

önerilerimi, Tüzük Komisyonu’na yazılı olarak ileteceğimi bilvesile size de arz ediyorum 

efendim. Atasözümüzü hatırlayalım, bir musibet bin nasihatten evladır. Son Genel Kurul bazı 

konuları ciddi olarak düşünmemize sebep olduğu için, belki de hayırlı olmuştur.  

Efendim, size geçen toplantıda arz etmiştim. Değişen şartlar dolayısıyla, bundan böyle 

toplantılarımızı bu salonda yapacağız. Yönetim Kurulunun verdiği talimat uyarınca da, 

Galatasaray Televizyonu bu toplantılarımızı canlı olarak yayınlamaktadır. Bu itibarla, 

toplantımıza katılamayan üyelerimizin de televizyon üzerinden toplantımızı takip etme 

imkânı vardır. Bu konuyu da bilvesile bilginize sunuyorum efendim.  

Şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Zabıtlar, girişte gördüğünüz şekilde düzenlendi. 42 

sayfa olarak hazırlandı ve sizlere sunuldu. Hazırlandığı şekilde, zabıtları oylarınıza sunuyorum 

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

Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Sırasıyla 

okutacağım. Buyurunuz. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği  

Sayın Divan Kurulu Başkanlığına,  

Sicil Kurulumuzun 4 Aralık 2014 tarih ve 05 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, 

tüzüğümüzün 98. maddesi gereğince, Başkanımız 11629 sicil numaralı Sayın Ünal Aysal’ın 

Divan Kurulu üyeliğinin tescili 9 Aralık 2014 tarih ve 008 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 

alınan kararla kabul edilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.  

Saygılarımızla. 

Ebru Köksal  

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Sayın İrfan Aktar  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı,  

Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu’nun düzenlediği “Geleceği Görmek, Geleceği Kurmak, 

Batı’ya Açılan Pencereden Geleceğe Bakış” konulu forum bu yıl 13 Aralık 2014 Cumartesi 

günü 14.00-18.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacaktır. 

Forum programı ektedir. Bu programın Divan Kurulu üyelerimize duyurulmasını rica ederim.  

Türker Aslan 

Genel Sekreter  

Forumun moderatörlüğünü Sayın Mehmet Dülger yönetecektir.  

Forumdaki Konuşmacılar 

Mehmet Dülger, Yüksek Mimar, eski Antalya Milletvekili 

Kadri Gürsel, Milliyet Gazetesi, Yazar 

Prof. Dr. Hitay Özbay, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Hakan Orer, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Galatasaray Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Teoman Duralı, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 

Doç. Dr. İlhan Dülger, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Camiamızın her yıl önemli bir konuyu ele alan bir forum düzenleme âdeti var. Bunu da 

İşbirliği Kurulu Genel Sekreterliği tanzim ediyor. İşbirliği Kurulu’nda forumun konusu, 

katılacak olan insanlar uzun uzun, enine boyuna görüşülüyor ve buradaki amaç, Galatasaray 

toplumuna bir mesaj vermenin dışında, Türk toplumuna da bir mesaj verme hususudur. Bunu 

dikkatinize arz ediyorum. Vakti olanlar, katılmak isteyenler 13 Aralık Cumartesi günü, 

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda bu forumu takip edebilir. Evet, devam edin. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan  

Sayın Divan Üyeleri, İdare Heyeti ve Başkan,  

Geçmiş bütün idare heyetlerinin ve başkanların yetki talepleri, Genel Kuruldan her zaman 

müspet olarak çıktı, çünkü bizlere sunulan tablolar bu mecburiyeti doğuruyordu. Bu sefer de 

böyle olacaktır, buna eminim. Ama gelecek bu paraların rasyonel bir şekilde harcanmasını 

sağlamak lazım. Divanda para işlerini ve para sirkülasyonunu bilen birçok arkadaş var. Onun 

için, sarf edilecek paraların tartışarak uygun bir şekilde harcanmasını sağlamak lazım. 

Tüzüğümüzde böyle bir şey yok, ama bir ilk olsun yahut başka bir çözüm bulalım. Eğer eskisi 
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gibi devam edersek, yeni bulunacak borç da diğerlerinin üstüne biner. Bu böyle olmazsa, eski 

tekrarlanmış olur ve bugünden çok daha zor durumlara düşeriz.  

Sayın üyeler, bu söylediklerimi kafanızda analiz edin. Bu bir nevi otokontrol olur. Hepinize 

saygılar.  

3005 Kerim Uzuner. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Uzuner şahsi fikirlerini size arz etti. Kerim Uzuner yerine ben okutuyorum, 

çünkü bir kısım görme zorlukları var. Evet, devam edelim efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği  

Sayın Divan Kurulu Başkanlığına,  

Sicil Kurulumuzun 4 Aralık 2014 tarihli ve 05 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, ekli 

listede isimleri bulunan, tüzüğümüzün 98. ve ilgili 118/5. maddesi gereğince, Divan Kurulu 

üyesi olmaya hak kazanan 220 üyenin Divan Kurulu üyelikleri, 9 Aralık 2014 tarih ve 008 sayılı 

Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla kabul edilmiştir.  

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.  

Saygılarımızla,  

Ebru Köksal  

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri  

3843 Barlas Tolan, 4731 Mehmet Coşkun Küçükaksoy, 5021 Eray Evren, 5265 Ali Yücel, 5354 

Ercüment Şahin, 5550 Hakkı Gökhan Tulunay, 6056 Doğan Feray, 6086 Zeki Diker, 6482 

Berrin Yalçın, 6483 Zerrin Yalçın, 6515 Engin Yürür, 6775 Ethem Yamak, 6802 Asuman Kıratlı 

Erkaya, 6893 Orhun Tengiz, 7037 Mısra Yılmam, 7132 Günay Kayarlar, 7179 Erdoğan Kobal, 

7236 Müge Ekmekçioğlu, 7265 Fethi Öcel, 7278 Haluk Şahinoğlu, 7283 Mahmut Sayım 

Akmehmet, 7306 Enver Göçener, 7334 Mehmet Metin Altan, 7336 Güner Öner Çağman, 

7362 Neslihan Pakkal, 7414 Hüseyin Hüsnü Önal, 7427 Erkan Gürvit, 7449 Ertan Kesim, 7468 

Osman Musluoğlu, 7483 Cemil Aksoy, 7516 Esra Demirbaş, 7606 Gökhan Kançal, 7616 Orhan 

Sofuoğlu, 7647 Bülent Becan, 7710 Alp Balkan, 7735 Murat Özyer, 7761 Ülgür Gökhan, 7794 

Zerrin Cantürk, 7795 Nedime Canipek Konuksever, 7806 Jale Ayşe Karaveli, 7825 Ülgen Yeşil, 

7838 Serdar Fırat, 7852 Erhan Yekta Özütürk, 7884 Levent Akyüzal, 7901 Yasemin İrdem, 

7907 Zeynep Kazancıgil Karabol, 7916 Sami Çelikkalp, 7953 İsmet Acar, 7963 Mehmet Cengiz 

Yazıcıoğlu, 8003 Kazım Tanrıyar, 8006 Acar Yıldırım, 8014 Güven Yenersoy, 8029 Ömer Faruk 

Yılmaz, 8046 Zafer Solon, 8086 Pelin Ediz, 8090 Ahmet Suat Ertem, 8109 İbrahim Doğan, 

8130 Cenk Azeri, 8133 Uğur Ilgın, 8136 Cihan Subaşı, 8148 Emin İyüz, 8183 Ertan Gürkan, 

8186 Toros Mıgırdıç Hakgör, 8193 Bilgiday Günday, 8194 Necdet Boran, 8195 Süleyman 

Birben, 8196 Ergican Acarbaş, 8197 Osman Taş, 8198 Cihan Telatar, 8205 Cem Yolageldili, 

8206 Oğuz Baktıroğlu, 8210 Selma Tanrıyar, 8212 Tunç Türk Tansı, 8214 Çetin Salman, 8220 

Ersan Öcal, 8224 Kadri Aytar, 8227 Mustafa Salar, 8231 Kamil Serdengeçti, 8232 Hilmi 
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Sönmez, 8234 Tayfun Akgüner, 8239 Ahmet Aydemir Zoral, 8240 Lale Dedeoğlu, 8252 Osman 

Batur, 8255 Abdullah Zaimoğlu, 8257 Cemal Göknar, 8263 Argun Somuncu, 8268 Recep 

Aykal, 8272 Necdet Çolpan, 8273 Sedat Vanizör, 8279 Mustafa Veli Ak, 8280 Mehmet Mesut 

Uzal, 8283 Sinan Kılıç, 8284 Mekin Bayer, 8285 Sadun Aksüt, 8289 Ahmet Mert Yılmaz, 8294 

Atalay Şahinoğlu, 8295 Mustafa Kemal Turfanda, 8296 Sıtkı Kığılı, 8300 Ethem Necil Varuy, 

8308 Tuğrul Saltukoğlu, 8310 Dilek Anadol, 8316 Yalçın Tümer, 8320 Yılmaz Bülent 

Üryanioğlu, 8321 Mustafa Can Sağlar, 8326 Mehmet Murat Ünal, 8329 Ahmet Dikencik, 8333 

Okan Altınbaşak, 8336 Kaya Sarıbeyoğlu, 8345 Temel Erbek, 8347 Mecit Çetinkaya, 8348 

Göksel Dinçer, 8354 Ali Haydar Bengi, 8355 Aygün Özyen, 8357 Eyüp Durukan, 8370 Ahmet 

Kozikoğlu, 8374 Mehmet Şencan, 8375 Erol Değer, 8379 Ali Enver Kurt, 8381 Engin Erginbaş, 

8386 Hasan Ferda Barut, 8387 Yavuz Zeytinoğlu, 8390 Sururi Özkılıç, 8392 Ali Selçuk Kulaksız, 

8393 Kaya Özgül, 8394 Oğuz Yüksel, 8395 Ali Fuat Yergüz, 8396 Celal Gürcan, 8400 Halit 

Tural, 8402 Cem Karacaoğlu, 8403 Nur Ciniç, 8404 Ayhan Aktar, 8406 Cihan Tözge, 8410 

Yılmaz Dağcı, 8411 Merih Övül, 8416 Yalçın Oral, 8421 Orhan Gürsoy, 8423 Sümer Bileydi, 

8426 Yüksel Edizkan, 8429 İsmail Tepe, 8436 Yakup Özsezikli, 8440 Akın Ketenci, 8443 Tarık 

Burak Uğural, 8444 Kerem Ayabakan, 8450 Ali Aydın Taşdelen, 8455 Tolga Akfırat, 8458 Enis 

Tarıman, 8563 İbrahim Kahraman, 8469 Bülent Hüner, 8473 Hikmet Recep Evci, 8476 Yusuf 

Necdet Madakbaşı, 8479 Mustafa Turgut Erbil, 8487 Tunca Tüzün, 8489 Gökhan Öztürk, 

8490 Dilek Tüzün, 8494 Mehmet Timur Bayındır, 8503 Moşe Haleva 8506 Eser Tezulaş, 8508 

Cihat Tokgöz, 8518 Arif Sinan Solaklar, 8535 Osman Vedat Özsal, 8536 Ahmet Murat Özsal, 

8547 Altan Şişman, 8557 Elvan Söylemezoğlu, 8562 Dilek Erzik, 8566 Şabu Babikyan, 8567 

Murat İşcel, 8569 Mustafa Sağlamer, 8575 Murat Dedemen, 8579 Ahmet Cemhan Bilge, 

8581 Kemal Büke, 8582 Muzaffer Öktem, 8584 Dimitar Mitko Stoymenof, 8587 İlhan Börekçi, 

8596 Köksal Toptan, 8597 Murat Polat, 8599 Yıldız Serin, 8600 Ahmet Alemdar, 8602 Şevket 

Fahri Adlı, 8604 Zeynep Ayşegül Fora, 8606 Erdoğan Turgut, 8610 Mustafa Alanyalı, 8614 

Hayim Fesko, 8618 Kamil Ahmet Gümüş, 8619 Mehmet Kani Alkan, 8621 Murat Turgut, 8625 

Ürkmen Kalkan, 8628 Lamia Gürmen, 8629 Ali Sayar, 8636 Mehmet Erbil, 8639 Erdal Ateş, 

8642 Sinan Selçuk, 8643 Tolga Tartan, 8645 Yavuz Başaran, 8646 Hakan Akbaş, 8658 

Mehmet Metin Yazıcı, 8668 Neslihan Uyar, 8671 Ataç Kaya, 8672 Tuğrul Günal, 8680 Murat 

Tolga Görgülü, 8661 Özgür Kul, 8698 Murat Değer Dilek, 8700 Fegamon Keskin, 8708 Yekta 

Eti, 8709 Josef Pinto, 8716 Halim Ergun Türkoğlu, 8719 Celal Yenitür, 8724 Ali Osman Kolbaşı, 

8726 Mustafa Tamer Çobanoğlu, 8736 Behzat Mermutlu, 8737 Nurettin Dereli, 8740 Fulya 

Karahan, 8749 Ümit Erol, 8755 Hayrettin Çaycı, 8757 Ahmet Ragıp Yelkenci, 8760 Günay 

Tuncel, 8761 Mehmet Över Cansever, 8763 Mehmet Ata, 9630 Revan Yelda Süren Elmas, 

9890 Mehmet Tarık Kökel ve 9916 Murat Osman Sümer.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Üyeler, 

Sabrınız için teşekkür ediyorum, ancak bu arkadaşlarımızı da tanıtma mecburiyetimiz var. Pek 

çoğu dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, beraber spor yaptığımız insanlar. Şöyle bir 

uygulama yapacağız. 10 Ocak 2015 Cumartesi günü bir olağanüstü Divan toplantısı 

düzenleyeceğim burada ve bu arkadaşlarımıza, yeni 220 arkadaşımıza Divan beratlarını 
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takdim edeceğiz. Sebebi de, 14 Ocak 2015 tarihinde olağan Divan toplantımız var. Arzu eden 

yeni üyelerimizin de bu keyfi tatmaları için, bu imkânı kullanmaları için böyle bir düzenleme 

yapacağız. Bu konuyu da bilginize sunmuş olduk.  

Efendim, gündemimizin üçüncü maddesi, 13 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen Divan Kurulu 

çalışma gün ve saati ile ilgili anket neticelerinin duyurulması; Divan toplantı gündemlerinin 

üyelere sadece SMS ve mail yoluyla iletilmesi ile ilgili karar alınması.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Üyelerin farklı taleplerini değerlendirebilmek için 3 ayrı tarihte anket düzenleyerek Divan 

Kurulu toplantı yer ve saati hakkında araştırma yaptırmıştık. Son anket, toplantı yerimizin Ali 

Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’ya nakledilmesinden sonra toplantı günü, saati 

ve ulaşım imkânı ile ilgili idi. Anketler sırasıyla Haziran 2012’de yapıldı, kaydı açık üyenin % 

22’si katıldı. (Kaydı açık Divan üyesini kastediyorum.) Arkadaşlar talep ettiler, Eylül 2013’te 

bir daha yaptık. Bu ankete kaydı açık Divan üyesinin % 14’ü katıldı. Son, bu Kasım ayında 

yaptığımız ankete de kaydı açık üyenin % 17’si katıldı. Anketin özeti şu. Kaydı açık Divan üye 

sayısı 1820, ankete cevap veren üye sayısı 310, % 17 katılım. Katılan üyelerin % 48’i 

Çarşamba günü toplanılmasını talep ediyor. % 40’ı Cumartesi günü toplanılmasını teklif 

ediyor. % 12’si ise sair günleri öneriyor. Saat tercihi ise % 52 oranıyla 13.30. Çarşamba günü 

toplanmayı tercih eden üyelerin % 63’ü otobüsle ulaşımı tercih ediyorlar.  

Netice olarak, bu anket sonuçları ışığında, Divan Kurulu olağan toplantıları her ayın ikinci 

Çarşamba günü saat 13.30’da başlayacak şekilde bu salonda düzenlenecektir. Otobüsle 

ulaşım için Taksim ve Mecidiyeköy’den araç kaldırılacak ve aynı üyeler otobüsle tekrar 

Taksim ve Mecidiyeköy’e nakledileceklerdir. Özel otolarıyla gelen üyeler için otopark imkânı 

fazlasıyla mevcuttur.  

Düzenlenmiş olan her 3 ankette de gerek katılım, gerekse gün ve saat tercihlerinde paralellik 

mevcuttur. Bu sebeple, Divan Kurulu yönetimi olarak, farklı bir uygulamayla katılımda bir 

sürprizle karşılaşmayı arzu etmeyerek, üyelerin talebine uyulmuştur. Bilginize arz ederim 

efendim.  

Diğer bir husus, Divan gündem ve toplantı yer, saat bilgilerinin iletilmesiyle ilgilidir. Önceki 

yılarda SMS mesajı, elektronik posta ve kurye imkânları olmadığı için, gündem, davet 

mektupları posta kanalıyla gönderilirdi. Ve geç geldiği için, ulaşmadığı için, komşunun yırtıp 

attığı gibi şikâyetleri çok dinledik. Ben Eşfak ağabeyin yardımcısı olarak görev yaptığım 

dönemde, posta ile ilgili başımız hep dertteydi. Bilahare, kulübümüzün sponsorları arasına 

dahil olan kurye şirketleri vasıtasıyla bu mektupları göndermeye başladık. Ancak kurye geliş 

saatinde evde kimsenin bulunmaması, büyük sitelerde girişe bırakılan mektuplar dolayısıyla 

sekreteryamıza pek çok şikâyet ulaşmıştır. Ayrıca, iade olarak geri gelen yüzlerce davet 

mektubu da -kurye şirketi sponsor dahi olsa- belli bir ücret israfına sebep olmaktadır. Son 

toplantının iadeleri burada arkadaşlar. Yani pek çok bildiğimiz, tanıdığımız arkadaşımızın 

evinde kimse olmadığı için, mektup gitmiş, geri gelmiş. Bu sebeple, Divan Kurulu 

toplantılarının her ayın ikinci Çarşambasında, kış aylarında Türk Telekom Arena’da bu 

salonda yapılacağını tüm üyelerin bildiğinden hareketle, gündem ve toplantı davetleri, 

1. Kulübümüzün resmî internet sitesinde yayınlanacaktır.  
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2. E-posta adresi Divan Sekreteryasında bulunan üyelere e-posta gönderilecektir.  

3. Toplantı gün ve saati, toplantı öncesi Pazartesi günü ve toplantı günü, yani Çarşamba günü 

üyelere SMS mesajı ile hatırlatılacaktır.  

Bu 3 imkâna rağmen, posta ile gündemi talep eden üyeler isimlerini Divan Sekreteryasına 

bildirirlerse kendilerine kurye ile gönderim yapılacaktır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Üçüncü gündem maddesinde ifade edildiği gibi, kulübümüzü gereksiz kırtasiye ve masraftan 

kurtarmak üzere, bundan böyle gündem ve toplantı davetlerinin sadece e-posta ve cep 

telefonu SMS mesajıyla üyelere gönderilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Bu 

hususu kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim, 

bundan böyle uygulamayı böyle yapacağız.  

Gündemimizin dördüncü maddesi, güncel olaylar ve dilekler. Bu maddede söz almak isteyen 

üyeler tekraren lütfen ellerini bir kaldırsınlar, görelim. Osman Yiğit, Cengiz Bey söz istiyor. 

Yılmaz Toköz söz istiyor. Şimdi efendim, tekrar okuyacağım, eksik varsa lütfen hatırlatınız. 

Sırayı size takdim edeceğim efendim. Peki efendim. Efendim, müracaat eden arkadaşlarımız: 

Erdal Günsel, Taner Aşkın, Ayhan Özmızrak, Sami Çölgeçen, Osman Yiğit, Mehmet Helvacı, 

Rasim Zaimoğlu, Yılmaz Toköz, Özer Berkay, Cengiz Akatlı, Turcan Bolayır. Başka? Tamam 

efendim. Başka söz talep eden var mı efendim? Yok.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kıdem işine girersek, onun altından çıkamayız. Onun için, Ali Sami Yen’e kadar gider o iş, 

bırakın o işleri. Efendim, 11 değerli üyemiz söz istediler. 11 değerli üyemiz 10’ar dakika 

konuşurlarsa 110 dakika eder. Onun için, müsaade ederseniz bu konuyu 5 dakika ile 

sınırlayalım. Efendim, ulaşımı da, her şeyi de düşünmek mecburiyetindeyiz. Efendim, 

konuşmanın ehemmiyetine göre, müsaade buyurun, ben biraz inisiyatif kullanayım. Ama biz 

genelde 5 dakika olarak düşünelim bu konuyu. Efendim, Sayın Erdal Günsel, buyurunuz.  

Erdal Günsel 

Burada bulunan herkesi saygılarımla selamlıyorum. 6 Aralık 2014 Cumartesi günü Olağanüstü 

Genel Kurul toplantımızı bu salonda yaptık. Havalandırması çok iyi olmayan bu salonda, sıcak 

saatler de yaşadık. Olağanüstü Genel Kurulumuzda, olağan olmayacak gerçek borç 

rakamlarımızın ne kadar olduğunu, yönetim kurullarının bir sonraki yönetimlere artan 

oranlarda ne kadar borç devrettiklerini öğrendik. Şaşırmadık, hayretler içerisinde kalmadık. 

Yalnızca tahmin ettiğimiz borç rakamında birazcık yanıldık, çünkü yıllarca yönetimler alıştıra 

alıştıra, âdeta hazmettire hazmettire genel kurullarımızda borcu doğal bir yapı olarak 

kabullenmemizi sağladılar. Borcu değişmez kaderimiz sayan anlayışlar, genel kurullarımızın 

idaresini de âdeta rehin aldı. Sonuç, bugün geldiğimiz malî açmazlardır. Malî tabloları doğru 

okuyup, değerlendirip, yeniden doğru Galatasaray gücünü yaratmamız gerekmektedir.  

Demin bir ağabeyimin yazıyla anlatmaya çalıştığı gibi, bizim fabrika ayarlarına dönmemiz 

gerekmektedir. Bunun için, bu kürsüden sorulan sorulara şeffaf, doğru, anlaşılır, doyurucu bir 

şekilde zamanında cevap verilmesi gerekmektedir. Örneğin, ben bu kürsüden sorduğum 

sorulara, yönetim sözcüleri tarafından, yukarıda saydığım niteliklerde bir cevap alamadım 
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bugüne kadar. Divan zabıtlarımızda mevcut. O sorularıma ilaveten, bugün şu soruları da 

sormak istiyorum.  

1. Galatasaray’da, üst yönetim çalışanlarında pozisyonlarına göre aylık ücret ödemeleri ne 

kadardır?  

2. Olağanüstü Genel Kurulda bir sayın üyenin dile getirdiği kayıp TIR dolusu forma olayı 

nedir? Sorumlular ve sonuçları ne olmuştur? Kayıp meblağ ne kadardır?  

3. Galatasaray seyirci profili süratle değişmektedir. Arena Stadı ve Galatasaray branşlarının 

oynadığı diğer spor dallarında, seyircilerin astığı pankartlardan kimler sorumludur?  

Sayın Başkan Duygun Yarsuvat, Olağanüstü Genel Kurulda, Galatasaray’ı kurtarmak için sizi 

işe çağırıyorum, demişti. Bizleri önce Sayın Halit Deringör’ün 23 Ocak 2012’de yazdığı 

makalede tiplemesini yaptığı kulüp yöneticilerinin, yönetime gelmesini önleyici, tüzük genel 

kurullarına çağırmasını bekliyorum. Sayın Deringöl’ün yazısı şöyle.  

“Dünyada futbol profesyonel, ama yöneticisi amatör olan bir ülke yok. İş adamı olan kulüp 

yöneticileri, kendi holdinglerinde 50 lirayı yanlış kullanan bir çalışanı işinden atıyorlar. Ama 

kulüplerde sorumlulukları olmadığı için milyonlarca euro’yu harcamaktan çekinmiyorlar. 

Hesap verme durumunda değiller. Kulüplerin denetim kurulları var, ama onlar hep 

göstermelik. Siz hiç kulüp yöneticileri, denetçilerinin bağlı olduğu yönetim kurulunun 

hesapları ibra etmediğini ve sonrasında ibra etmeyenlerin mahkemeye başvurduğunu 

gördünüz mü? Hesaplar şakır şakır ibra olur. Denetçilerin yanı sıra, UEFA’nın da hesapları 

kontrol etme yetkisi, hatta yaptırımları bile var. Ülkemizde futbol yöneticiliğinden daha iyi bir 

yöneticilik var mı? Trilyonları istediğin gibi harcayacaksın, hem de 50 lira bile katkın olmadan. 

Her gün gazetelerde çarşaf çarşaf fotoğrafların çıkacak, bütün kapılar açılacak. Maddi manevi 

kazançlarını ulaşılmayacak derecede yükselteceksin. Devlet büyüklerinden daha forslu 

olacaksın.” 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Günsel, süreniz bitti. Toparlayın. 

Erdal Günsel  

Toparlıyorum Sayın Başkanım.  

“Bir anlamda, dünya çapında bir fenomen olacaksın ve de istediğin zaman şapkanı alıp 

yönetimi bırakacaksın. Neden futbolculara bir Afrika ülkesinin bütçesi kadar para verdiğini 

sorarsanız, ne yapayım, kavun değil ki koklayarak alalım yanıtını alırsınız. Bence, Türk 

futbolunu kaosa sürükleyenler kulüp yöneticileridir. Onlar koltukta kalabilmek için her yola 

başvuruyorlar. Aralarında mücadeleler, seyircilerin kötü yönde şartlandırılması, anarşi ve 

sosyal patlamaların nedeni de yöneticilerde aranmaktadır.” 

Sayın Deringöl, sanki bugünü bize 2012 senesi Ocak ayında yazmış, ama biz kendisine kulak 

vermemişiz. Kendisinin saygın sözlerini dinlememişiz. Biz derken, tabii Türk futbol duayenleri 

ve de Türk futbol kulüplerini yönetenler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, 

saygılarımı sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Evet, biz de Sayın Günsel’e teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacı, Sayın Taner Aşkın.  

Taner Aşkın  

Kulübümüzün Muhterem Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Saygıdeğer Divan Kurulu 

Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, Sayın Divan Başkanımızdan 

bir istirhamım var. Süre talebinize itiraz edenlerden bir tanesiyim. Süreyi mümkün olduğu 

kadar kısıtlı kullanmaya gayret edeceğim, bundan tereddüdünüz olmasın. Yalnız, çok istirham 

ediyorum, araya girmeyin ve sözümü kesmeyin. Çok güncel konular, Galatasaray’ı da çok 

alakadar eden konular. Bunları burada tartışmak zorundayız. 5 dakikanın, 10 dakikanın 

hesabı olmaz. Biz yürüyerek de gideriz, ıslanarak da gideriz. Islanarak geldik buralara, 

yürüyerek, ıslanarak da gideriz. Dolayısıyla, trafik sorunu falan filan diye bir problem 

çıkarmayalım. Burada tartışamadığımız bütün konular hep dışarıda tartışılan konular hâline 

geliyor. Dolayısıyla, Galatasaray bundan zarar görüyor. Bir kere, açık ve seçik olarak burada 

her şeyi net olarak birbirimize anlatmak zorundayız.  

Şimdi efendim, müsaadenizle sözlerime başlıyorum. Bu son zamanlarda bizlerin 

Galatasaraylılar olarak en çok hasretini çektiğimiz şey, maalesef birlik ve beraberlikten 

yoksun olmamız. İçimizde çözmemiz birçok konuyu, hatta çözebileceğimize inandığımız 

birçok konuyu, malzeme yaparak, sağda solda aleyhimize delil olarak, üstümüze gelen bir 

sürü kurum ve kuruluşlara sebebiyet vermekteyiz. Biz Galatasaray’ız, Galatasaraylıyız. 100 

küsur senedir Galatasaraylıyız. Burada ayrı gayrı yok. Mektepli, alaylı, saraylı, alaylı filan 

böyle bir şey yok. Sadece Galatasaraylı var. Öncelikle Galatasaray’ın dertlerini paylaşmak 

zorundayız. Öncelikle Galatasaray’ın gerçeklerini buralarda konuşmak zorundayız. 

Galatasaray’ın gerçeklerini her zaman, her yerde, her pozisyonda, her fırsatta Galatasaray’ın 

aleyhine dönüşecek şekilde konuştuğumuz zaman biz son derece büyük yanlış yapmış 

oluyoruz. Zaman içerisinde bu yanlışı ben de yaptım, itiraf ediyorum. Ama bir çizgi çizdim, o 

çizgiden sonra yok artık. Kesinlikle yok, çünkü net, açık söylüyorum, bu istismar edilen bir 

konu hâline geldi.  

Özellikle burada basına da sitem ediyorum. Siz a diyorsanız, onlar akıllarına geldiği gibi, c 

veya k yazıyorlar veya söylüyorlar. Şimdi buna çok dikkat etmemiz lazım, özellikle çok dikkat 

etmemiz lazım. Galatasaray’ın en yaşlı üyesinden en genç üyesine kadar, Galatasaray’ın 

taraftarından, başkanından, hatta şöyle söyleyeyim, üst düzeyde kendini hisseden insanları 

da bu kategoriye dahil, hepimiz burada ciddi hassasiyet göstermek zorundayız. Galatasaray’ın 

ve Galatasaraylılığın ne olduğunu bizler bugüne kadar çok iyi anlattık, bizden sonra gelecek 

nesillere de bu mirası bırakmak zorundayız.  

Şimdi buradan hareketle, son günlerde bu hususta yapılan yanlışlara bir kere daha 

nazarıdikkatinizi celbetmek istiyorum. Efendim, camiamızın çok sevdiği, muhterem bir zat 

son günlerde özellikle ne kendine yakışabilecek, ne de kendinden beklenen bir şekilde, 

olmaması gereken ne varsa, basının önünde, televizyonun önünde bunları söylüyor, arz 

ediyor. Şimdi kusura bakmayın, benim bir kimliğim daha var. Bahsettiği yönetimde görev 

alan insanlardan bir tanesiyim ve hasbelkader de oranın muhasip üyesiyim. Biz yanlış yapmış 

olabiliriz. Hesabını verdik, Genel Kurula geldik, dediler ki, siz bu işi yapmaya layık değilsiniz, 
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inin aşağıya. Bitti, olay orada bitti. Bundan sonrası ya adliyede olur ya da burada disiplin 

içerisinde olur. Kol kırılır, yen içerisinde değil. Konuşarak, anlaşarak, bir noktaya getirmeye 

çalışırız. Ama bunu basının önünde suçlayarak söylerseniz, hele hele siz çok güvenilen, çok 

itibar edilen, çok sayılan bir insan olarak bunu söylerseniz, o zaman orada durmak lazım. Ben 

soruyorum, neyin 85 milyonunu biz kaybetmişiz? Nasıl zarar ettirmişiz?  

Arkadaşlar, biz iki şirketi birleştirdik. İki şirket birleşmezse, hisse senedi artırımı yapamazsınız 

ki. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Bu iş, Ünal Bey’in döneminde oldu. Orada olması 

gerekiyordu. Biz sadece iki şirketi birleştirdik. Burada bir zarar varsa, bunu o yönetim olarak 

biz yapmadık. Doğruları konuşalım, eğrileri konuşmayalım. Eğer burada bir şey varsa, 

geleceğim biraz sonra, işin  neden buralara geldiğine dair. Hiçbir şey gizli kalmasın, herşey 

burada konuşulsun ve herkes her şeyi bilsin.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Önemli konulardan bir tanesi, yine devam ediyoruz. Yine aynı şekilde, beyanatına devam 

ediyor muhterem arkadaşımız. Diyor ki, bu tüzük değişmeli. Hepimiz biliyoruz zaten. Ben de 

şu anda Tüzük Komisyonu’nun içerisindeyim. Aşağı yukarı 13-14 aydır bir çalışma 

içerisindeyiz. Divanın verdiği bir görevi yapıyoruz. Sayın Divan Başkanı da zaman zaman 

iştirak ediyorlar. O da muttali bu işe. Bu tüzük değişmeli. Şimdi, o Tüzük Komisyonu’nda bu 

Divanın seçtiği üyeler var. O Tüzük Komisyonu’nun bir başkanı var, o Tüzük Komisyonu’nun 

bir çalışma programı var ve o Tüzük Komisyonu’nun bir prensibi var. Öncelikle Galatasaray’ın 

kurumlarına, yani Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu, hepsine 

müracaatla, sizin tüzük hakkında ne düşünceleriniz varsa bize bildirin, onları değerlendirelim, 

hep beraber toplanalım. Bu şekilde 29. toplantıya gidiyoruz. Sonuna gelmiş bulunuyoruz 

artık, neredeyse.  

Ama bakın öyle olmuyor. Zatımuhterem çıkıyor, gayet halisane bir şekilde, bu tüzük 

değişmeli, diyor. Tamam, ferman büyük yerden, bu tüzük değişecek! Nasıl değişecek? 

Efendim rektör burada olacak, vakıf başkanı burada olacak, güzel. Lise müdürü burada 

olacak. O da güzel. Eski başkan burada olacak, bir de yeni başkan burada olacak, bunlar 

buranın değişmez üyeleri olacak ve bu, tüzüğe yazılacak. Ya yapmayın, böyle bir şey olabilir 

mi? Olacaksa şayet, bakın, bu sizin şahsi fikrinizse, gayet rahat bir şekilde bunu bir yazıyla 

Tüzük Komisyonu’na bildirirsiniz veya gelirsiniz, Tüzük Komisyonu’nu ikaz edersiniz. Siz 

benden farklı bir üye değilsiniz. Netice itibarıyla, bir hürmetiniz, bir saygınız var olsa dahi -ki, 

tereddüt etmiyorum- ama asla ve asla, asla ve asla benden farklı bir üye hakkınız yok. Aynı 

haklara sahibiz. Bu eşitlik ilkesi. Bu Galatasaray’da değişmez prensip. Bunu bugüne kadar 

kimse değiştiremedi, kimse de değiştiremeyecek. Altını çizerek söylüyorum.  

Şimdi, yine bir muhasip üyesi olarak bir şeye daha değiniyorum. Sayın Ünal Bey bu kürsüye 

çıktı, doğruları söylemedi diyorum. En kibar tabiri ile, doğruları söylemedi diyorum açıkça. 

Öteki türlü kelimeyi kullanmak istemiyorum, öbür kelimeyi.  

Başkanım, bir su içebilir miyim? Müsaade eder misiniz? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Buyurun efendim, verelim su. Başkan su da verdi mi, o iş uzar gider diyorlar.  
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Taner Aşkın  

Başkanım su da mı vermeyecek? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Başkan su verecek, ama toparlayarak.  

Taner Aşkın  

Arkadaşlar, pardon, kusura bakmayın da konuyu dağıtmayalım, müsaade ederseniz. Burada 

bir konuşmacı var, size laf söylüyor. İşin esprisini sonra hep beraber yaparız. Şimdi, doğruları 

söylemiyor. Bakın, 10 milyon lira farkla ben devrettim, diyor. Arkadaşlar, neyin 10 milyon 

lirası ya? Neyi konuşuyoruz ya? Nasıl bir 10 milyon ya? Yani bunun hesabı kitabı var. Hepimiz 

biliyoruz bunun böyle olmadığını, kendisi de biliyor. Yani siz 10 milyonla devrettim 

diyeceksiniz, bir de faiz koyacaksınız üstüne. E, sonra, sonra sizin aldığınız paraların faizi yok 

mu? Borçlanmanızın faizi yok mu? Bunları hesaba katmayacak mısınız? Onları havadan mı 

topladınız, getirdiniz? Onları da koyun.  

Şimdi bakın, başka bir şey daha var. Doğruları söylemezsek eğrilere çare bulamayız ve 

birbirimizi suçlarsak bu işin altından da kalkamayız. Biz iş yaptık. İş yapan hata yapar. İki 

şirket birleştirildi, o yönetim sayesinde. Ali Sami Yen Arena, yani bu bulunduğumuz mekân, 

öyledir, böyledir, şöyledir, Galatasaray’a mal edildi. Hâlâ ufak tefek sakatlıkları olabilir. Gelen 

yönetimler de onları tamamlasınlar. Hiçbir sıkıntı yok.  

Oradan geliyoruz Riva’ya. Riva’nın ruhsatı alındı. Riva bir yerlere kadar geldi, değer arz 

etmeye başladı. Mecidiyeköy arazisi, Sayın Işın Çelebi’nin de söylediği gibi, bir başka 

pozisyondan bir başka pozisyona aktarılarak üzerine imar durumu çıkarıldı. Bugün hangi 

değerlere geldiğini göreceksiniz, görüyoruz. Şu anda bu yönetim o konuda aktif olarak 

çalışmak istiyor ve yetki aldılar. Oraya da geleceğim bir iki dakika içerisinde.  

Şimdi, çok önemli bir şey daha söylüyorum. Hisse satmışsınız, sermaye artırmışsınız, 165 

milyon para gelmiş buraya. Ben bir televizyon programında, işte ondan sonra altını çizdiğini 

söylüyorum zaten. 4 kere disipline gittim. Kulübün itibarını ve marka değerini düşürmekti 

bana yapılan itham. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Netice itibarıyla, ceza da Genel Kurula kadar 

getirildi, oradan da beraat çıktı. Bugün, çok şükür Allah’a, bu kürsüden sizlere hitap etme 

şansım ancak öyle doğmuş olabildi. Aksi hâlde olamayacaktı. Şimdi bütün bunları 

saymazsanız ve bütün bunları yok sayarsanız, bu kürsüye de gelip günah çıkarırken en 

azından doğruları söylemezseniz, işte kamuoyunun kafasında böyle bir istifham bırakırsınız. 

O günün konusu değildi. Sayın Duygun Hocamızın söylediği gibi, Sayın Başkanımızın da 

söylediği gibi, o günün konusu ibra konusu değildi. İbra konusunun ne şekilde olacağını 

zamanı geldiğinde -yine bir hukuk insanı olarak- ben bilhassa Duygun ağabeye soracağım. 

Duygun Başkana, ne şekilde yapabileceğimizi soracağım. Bazı tereddütlerim var kafamda, 

onları bir türlü silemedim. İbra edebilir miyiz, etmez miyiz? Zaten Genel Kurulun kararı. 

Benim bir tek oyum var, ama kendimi tatmin etmek için, en azından onu Duygun Hocaya 

sormak zorundayım.  

Şimdi buradan bir başka konuya geliyorum. Yine çok önemli konulardan bir tanesi.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Taner Aşkın, iki kişilik konuştunuz. Toparlayın, diğer arkadaşlar da söz alacak çünkü. 

Buyurun. 

Taner Aşkın  

Bitiriyorum Başkanım. Bitiyor. Bitiyor Başkanım. Tamam. Şimdi, bu son Genel Kurulla alakalı 

bir şey söylemek istiyorum. Bakın, birinci hususta herhangi bir tereddüt yok. Yani zamanı 

gelince, ibra meselesi Mart ayında tartışılacak. Fakat ikinci hususta özellikle yönetimi ikaz 

etmek istiyorum. Tüzükte net, açık olan bir husus var. Bu hususu, müsaade ederseniz, ben 

okumayayım, ama sadece madde olarak size söyleyeyim. 145. madde, taşınmazların yatırım 

bütçesi. Bize böyle bir şey sunulmadı. Sadece bir 15-16 milyon lafı, laf olarak söylendi. 

Burada net, açık, nasıl yatırım yapacaksınız, ne yapacaksınız, ne kadar para harcayacaksınız? 

225 odalı bir otelden bahsediliyor. Ben hakikaten teşekkür ediyorum böyle bir projeyi 

geliştirecekleri için. Ama ikaz ediyorum. Bakın, altında başka maddeler de var, bağlayıcı. 

Lütfen Sayın Yönetim Kurulu, tüzüğe göre burayı yöneteceksek, bu hususlara riayet edelim. 

Yetmezse, tekrardan gelin yetki isteyin, onu vermeye çalışalım. Ama 225 yataklı bir oteli -

projeksiyonu ne olursa olsun- sizin 16.5 milyon dolarla bitirme şansınız yok, onu söyleyeyim. 

Dursun Bey bunu çok iyi bilecek. Eksik kalır o para. Başka türlü bir formül varsa kafanızda, 

onu getirin, buraya koyun, onu konuşalım. Sonradan, tekrardan öyle aldık, böyle verdik 

olmasın, çünkü bildiğim kadarıyla, süreniz Mayısta bitiyor. Sizden sonra gelecek insanlar ciddi 

anlamda bir miras alacaklar. Burada da bir şey yazıyor. 3 yıldan fazla risk altına sokamazsınız 

diyor. Siz 3 seneyi kullanmadığınız için bu noktada bir şey söylemiyorum. Ama bu konuda, 

sadece yönetim olarak, ben bir ikazda bulunuyorum.  

Son olarak bir şey söylüyorum. Sayın Başkanım, bir arkadaşımız var. Bu bana düşmüyor, bu 

görev. 8988 sayılı Tunç Üner diye bir arkadaşımız var. Bunu biliyorsunuz, benim söylememe 

gerek yok. Sosyal medyada bu arkadaş bir sürü yazılar yazıyor. Bir sürü ihbarlarda bulunuyor, 

bir sürü bir şeyler söylüyor. Ama söylüyor. Yani durmadan söylüyor. Şimdi bu arkadaşın 

söyledikleri ve yazdıkları çok ciddi şeyler. Yani hem marka değerimize, hem prestijimize, hem 

bizlerin şu andaki durumuna ciddi anlamda rahatsız eden hususlar bunlar. Bu arkadaşı ben 

şahsen disipline veremiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 101. madde buna mâni. Disiplin Kurulu 

Başkanlığına ancak ve ancak yönetim başvuracak bu hususta. Ben rica ediyorum, bu 

arkadaşımızı önce bir ikaz edelim. Bildikleri neyse, burada var. Ben şimdi Divan Başkanlığına 

bunun fotokopisini bırakayım. Bu arkadaşımızı bir ikaz edelim ve rica ediyorum Sayın Başkan, 

bu arkadaşın Disiplin Kuruluna verilmesini oylamaya sunalım. Bakın, buradan bir tavsiye 

kararı ile yönetime gitsin ve bu arkadaş disipline verilsin. Ne biliyorsa, elindeki belgeler ne ise 

getirsin bunları, ortaya koysun. Kimseyi töhmet altında koymasın, kimseyi zan altında 

koymasın. Galatasaray’ın bu tip insanlara ihtiyacı yok. Varsa getirsin elindeki bütün belgeleri, 

bilgileri ortaya koysun, hepimiz bilelm kimin ne olduğunu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Tamam efendim. 
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Taner Aşkın  

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. 

Hürmetle selamlıyorum. Hoşçakalın. Vereceğim Başkanım onu size.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, bu üyeyle ilgili olarak tabii ki Yönetim Kurulu arzu ederse, gerek görürse, burada 

tavsiye kararı alınır. Yoksa Taner Aşkın’ın ifadesi ile olmaz. Efendim, sıradaki konuşmacımız 

Sayın Ayhan Özmızrak. Buyurun efendim. 

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Önce Temmuz Divan toplantısında dile getirdiğim, Eylül Divan 

toplantısında tekrarladığım, hemen akabinde yazıyla başvurduğum, şimdi geldik Aralık Divan 

toplantısına, hâlâ cevap alamadığım, geçen Divan toplantısında da peşini bırakmayacağımı 

açıkça ifade ettiğim, şu Yıldırım Baysal meselesinde bir cevap istiyorum. Ve bekliyorum. Sayın 

İrfan Aktar Başkanımdan da rica ediyorum. Yazı elinizde. Eylül ayında müracaat ettim, bu 

konuda gerekli cevabı bekliyorum. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 40 gün mü, 40 yıl mı, ömür 

verirse Allah bekleyeceğim. Onu bir daha hatırlatayım. Ertelenmesi hiçbir şey değiştirmez. 

Gelmezse, gelecek ay çıkacağım, yine söyleyeceğim, yine isteyeceğim. Bu bir.  

İkincisi, Sayın Başkanım, bu 5 dakika olayı ile giderek kişisel gelişimimize katkı sağlıyor 

herhâlde sanıyorum. 2015’ten sonra artık bu 5 dakika da kalkacak, telepati yoluyla 

anlaşacağız birbirimizle, iletişime geçeceğiz. Yani yarım saatte gündeme, konuşmalara geldik. 

Ona rağmen, süre kısıtlayalım diyor. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız, bilmiyorum. Ya hazirun 

yorgun oluyor, ya toplantının süresi olmuyor, ya bir şey oluyor. Bir türlü konuşamıyoruz. İşte 

bu nedenle, işte bu nedenle, Cumartesi aslında çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Tamam, maç 

vardı, bir fors majör vardı, ama Cumartesi günü çok önemli bir çalıştay olabilirdi burada. 

Birçok şey çok açıkça tartışıldı. Önümüzdeki dönemde çok büyük açılımlar getirebilecek, 

Sayın Duygun Başkanımın birçok kararında elini güçlendirebilecek birçok konu burada 

gündeme getirilebilirdi. Ama bu 5 dakika koşuşturması ile maalesef onu da kaçırdık.  

Yeniden Cumartesi toplantısına dönmek istiyorum. Orada dikkati çeken bir şey vardı. Sizin de 

dikkatinizi çekmiştir. Hem Sayın Duygun Hocanın, hem Sayın Hamdi Yasaman Hocamın 

konuşmasının önemli bir bölümü, önemli bir bölümü ibra konusuna ayrıldı. Hamdi Bey uzun 

uzun ibranın nasıl olacağını, aslında nasıl olması gerektiğini, dönemleri filan anlattı. Niye? Bu 

ibra konusu nereden çıktı? Şundan çıktı. Çünkü Mart ayında ibra konusunun çok hassas ve 

incelikli olduğunun herkes farkında, herkes bilincinde. Bugün de yeniden altını çizmek 

istiyorum. Beklenti şu, çok net. Eski ve yeni dönemin ayrı ayrı, hem yönetim, hem Denetleme 

Kurulunun ayrı ayrı ibraya sunulması beklentisi var. Sayın Duygun Hocam dedi ki, tüzük 

gereği, ben 12 aylık bilançoyu sunarım, siz 10 kişi dilekçe verir, ayrı ayrı ibraya sunarsınız, 

dedi. O işin kolay kısmı.  

Şunu soracağım. İbra nedir? Belirli bir dönemin bağımsız denetçilerden geçmiş sonuçlarının 

kabul veya reddidir. Verdik 10 kişi dilekçe, ayırdık. İlk 10 ayın sonuçları nerede? Ben neye 

göre ibra edeceğim veya etmeyeceğim? O yok. Denetim Kurulu ilk 10 ayda ne yaptı, ne 



14 
 

yapmadı? Bunun raporu nerede? O da yok. O zaman, ibra etmedikten sonra diyelim ki 

ibrasızlık çıktı veya bazıları ibra etmedi. Mahkemeye gitsen adama derler ki, ben etmesem, 

bana hâkim, evladım, sen hangi sonucu beğenmedin de ibra etmedin dese, herhâlde önüme 

bakarım. Onun için, yönetimden ricam, lütfen orada bir fait accompli olmasın, her iki 

dönemin ayrı ayrı raporlarını hazırlayalım. O şekilde gelin buraya, biz de o şekilde oylayalım. 

Her şey hakkaniyetli ve doğru dürüst olsun. Öbür türlü, kimse kimseyi zan altında bırakmasın, 

kimse kimseye karşı önyargılı olmasın. Sonuçlar üzerinden konuşalım, sonuçlar üzerinden 

karar verelim. Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bu kadar şikâyete rağmen tam 5 dakikasını da muhafaza ettiği için Sayın Özmızrak’a çok 

teşekkür ediyorum. Yani her konuşmaya başlarken şikâyet ediyor çünkü. Efendim, Sayın Sami 

Çölgeçen. Ama katkıları için de tabii ki teşekkür ediyoruz Sayın Özmızrak’a.  

Sami Çölgeçen 

Saygılarımı sunuyorum efendim. Son Malî Kurulda söz alıp, Sayın Başkan Duygun Yarsuvat’a 

teşekkür etmeyi ihmal ettim. Bir teşekkür borcum var, o da şundan. Bugüne kadar aylarca, 

senelerce, birtakım rakamlar, bilançolar, kulübün malî durumu anlamadığımız şekillerle izah 

edildi. Sayın Başkan çıktı, kral çıplak dedi. 376 milyon dolar borcumuz var. Dramatik bir şey 

daha söyledi. Artık temlik edecek de hiçbir şeyimiz yok. Durum vahimdir, dramatiktir, fecidir. 

Şimdi, bizaruret ne yapılabilir? Bir kere, ben seçimden evvel sayın başkanlara bakarak, 

“Sizlerden iki ricam var. Erkekçe kalkalım, diyelim ki, biz 5 sene transfer yapmayacağız. 

Basketbol takımında iki yabancı ile oynayacağız diyelim.” demiştim. Onlar lafa geçti, fakat 

şimdi bunun böyle olacağı bir zaruret ortaya çıktı. Burada bir küçük problem var, bunu 

taraftara anlatmak. Bu bir algı operasyonu. Bunun profesyonelce yapılması lazım. 

Galatasaray TV kullanılabilir, medya kullanılabilir, taraftar gruplarıyla toplantılar yapılabilir. 

Benim aklıma gelmeyen, bir profesyonel image maker şirketi ile anlaşılabilir. Ama 

taraftarımızı, bizim artık büyük ölçüde özkaynaklarımıza dönerek takımlarımızı kuracağımıza 

inandırmamız lazım.  

Bir defasında, bir Divan toplantısında bilmece gibi sormuştum, Monaco’da Real Madrid’i 2-1 

yendiğimiz zaman, hakem bitiş düdüğünü çaldığı anda Galatasaray takımında altyapıdan kaç 

tane oyuncu var diye. Şimdi söylüyorum, 7 tane vardı. Demek ki, bu olabiliyor. Birçoğunuz 

takip etmiyorsunuzdur, ben takip ediyorum naçizane. Şimdi emekli olduğum için daha da çok 

vaktim var. Galatasaray’ın altyapısında çok ciddi oyuncularımız var. Bunlarla hemen 

şampiyon oluruz, hayır, böyle bir şey demiyorum. Ama artık oyuncularımızın hanımlarına 880 

bin dolarlık Lamborghini filan alma gibi şeyini bırakalım. Bunlardan vazgeçmeye mecburuz 

zaten. Yani bu bir şey değil artık, bir zaruret. Onun için, birinci istirhamım budur.  

İkinci istirhamım, bundan sonra artık Divanda yapacağımız konuşmaları... Gayet tabii, 

geçmişte çok kişi çok doğru tenkitler yaptı. Taner Bey de çok doğru tenkitler yaptı. Ama 

bundan sonra, artık ileride ne yapıp da Galatasaray’a yardım edebiliriz üzerinde kafa yorup 

onları konuşalım, mümkün olduğunca.  
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Bir de bir husus daha arz etmek istiyorum. Birkaç süre önce, bir televizyon programında, 

Adnan Öztürk Bey’in bir konuşmasının son kısmına şahit oldum, çok ilginç geldi. Araştırdım, 

bütün konuşmayı buldum ve baştan aşağı dinledim. Haddim olmayarak, google’dan “2014 

Adnan Öztürk son konuşması” diye girdiğiniz zaman bu konuşma olduğu gibi çıkıyor. Beni çok 

etkiledi. Çok enteresan, bildiğimi zannettiğim, -kaç yıllık kulüp üyesiyim- bilmediğim birçok 

şeyi de o konuşmada öğrendim. Haddim olmayarak, büyüklerimin ve kardeşlerimin 

google’dan arayıp bu konuşmayı dinlemelerini de tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim 

efendim. Efendim, ne kadar? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

4 dakika efendim. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Efendim, sırada Sayın Osman Yiğit. 

Osman Yiğit 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler,  

Benim düşüncem şu. Kulüp yönetiminde olduğu iddia edilen arızaların baş sorumlusu biziz. 

Çünkü kulüp organizasyonu, bu arızaların kontrolü, kulüp faaliyetlerinin kontrolü, gerekirse 

engel olması için tüm mekanizmayı kurmuş. Örnek, Divanımız. Divanımız her ay konuşuyor, 

toplanıyor, kulüp hakkında konuşmalar yapıyor. Niye müdahale etmedik bari? Madem 

kötüydü, madem lüzumsuz şartlar, madem zarar var, niye müdahale etmedik? O zaman, 

sorumlu biziz. Lütfen sorumlu aramayın. Sorumlu Yönetim Kurulu değil, sorumlu Divan 

Başkanı değil, sorumlu biziz. Çünkü ben 1970’lerden beri kulüp faaliyetinin çok yakın 

içindeyim. Ama beni kimse tanımaz. Ve burada bir teşekkür edeceğim, bakın. İyi ki Kulüp 

Divan Başkanı İrfan Aktar var. Nedir İrfan Aktar’ın özelliği? Son derece titiz, ciddi, ideal bir 

toplantı yürütüyor. Böyle bir toplantıyı hiçbir yerde göremezsiniz. Ben derneklerdeyim, ben 

partilerdeyim, ben sendikalardayım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Osman Bey, teşekkür ederim. Yalnız ben hemen, farklı yorumlar gelir. Aman! 

Osman Yiğit  

Hiç önemli değil. Lütfen, bakın aktarıyorum size, müdahale etmeyin. Hayır, hayır, bitiyor. 

Bitiyor. Bu bir vefa borcu, görevdir. Vefa yoksa insanlık yok. Yani ikincisi, Galatasaray Kulübü 

için bir nimet olan Hayri var, Hayri. Hayri her ay bütün kulüplerin faaliyetlerini rakam rakam 

ortaya döküyor. Hayri’ye kızdım, tam olması gereken saatte hastalandı. Tam olması gereken 

saatti burada. Biliyorum, haberim var, ironi yapıyorum. İyi dinleyin, anlayın. Anlayın. İroni 

yapıyorum. Hayri kardeşim bütün kulüplerin, bütün yönetimlerin faaliyetlerini bu Divanda 

tek tek açıkladı. Ve bir teşekkür daha ediyorum. Eğer kulüp faaliyetleriyle ilgili bilgi 

istiyorsanız, Sayın İrfan Aktar’ın başında olduğu Divan Kurulu tutanaklarını inceleyin, orada 

hepsi var. Hiç okumadan buraya geliyoruz. Yani Taner kardeşimin anlattıklarının hepsi var 

orada. Bütün yönetimlerin faaliyetleri, gerekçeleri, itirazları orada var. Bir okuyun gelin. Evet, 

o hâlde ana iddiam şu. Sorumlu biziz kardeşlerim, sorumluluğu kimseye atmayın. Tartışırız, 

her ortamda tartışırız. Ama iyi dinleyin. Sizin gibi, günlerce öğrenmek istedim. İyi dinleyin. 

Evet, iyi dinleyin. Allah korusun! Allah korumasın, dinleyin beni o zaman. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, müdahale etmeyin. Siz devam edin Osman Bey. 

Osman Yiğit  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyeleri olarak, kendi aklımızın ürettiği sanal bir âlemin esiri 

olduk. Var burada. Kendi aklımızın ürettiği sanal bir âlemin esiri olduk. Bu durumda yine 

kendi aklımızı, kendi aklımızla kurtaracağız. Biz kurtaracağız, biz, siz. Dar, ruhçu anlayış, 

esaret bu. İtici, nefret duygusu yayan davranışların kaynağıdır. İşte problem bu. Yanlıştır. 

İnsanlığın büyük düşmanıdır bu. Bu anlayış, büyük başarıların oluşmasında, problemlerin 

çözümünde en büyük engeldir. Bunu çözemezsek gidemeyiz. Bütün düşünce ve davranışlar, 

insanlığın ürettiği temel değerler, uymak durumunda ve zorunda olduğumuz Türkiye 

Cumhuriyeti yasaları, tüzükleri, yönetmelikleri çerçevesinde bir anlam kazanır. Bunun dışında 

yapacağımız konuşmaların hiçbir değeri yok. Ancak kavga çıkarır, tartışma çıkarır. Galatasaray 

yönetimi de, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi de bunun içindedir. İnsani değerler ve 

Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinin dışında bir konuşma bizi parçalar. Çünkü değeri 

yok onların.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Yiğit, toparlayın, süreniz bitti. 

Osman Yiğit  

Bitiyor Başkanım. Kulübümüzün lütfen dikkatini çekiyorum. Kulübümüzün problemlerinin 

çözümü ancak böyle mümkündür. Bunun dışında söz ve davranışların hiçbir değeri yoktur. 

Önerim... Bitiyor efendim. Dinleyin, çünkü ben 40 senedir içindeyim, ilk defa, ikinci defa 

konuşuyorum. Üçüncü defa konuşuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, siz bitirin. Müdahale etmeyin. 

Osman Yiğit  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin karşı karşıya olduğu özellikle maddi sorunlar olağanüstü 

bir durum arz ediyor. Herkes bunu kabul ediyor. O zaman, çözüm olağanüstü kararlarla 

mümkün. Başka çıkışı yok bunun. Nedir onlar? Bir, anlayış bakımından, kulüp üyelerinin 

birbirine sağlayacak önlemler süratle alınmalı ve nefret söylemlerine her alanda şiddetle 

karşı çıkılmalı. İki, bunun için, kulübün idaresinde görev alan tüm başkanlar ve yönetimleri 

acilen göreve çağırmalı. Yaşayanların kendilerini, ölenlerin ruhlarını çağırmalıyız. 

Sulandırmayın.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Osman Bey, toparlayın ve bitirin. 

Osman Yiğit  

Bitiyor, bitti, bitti. Bitti. Kulüp başkanlarına, gelmiş geçmiş kulüp başkanlarına yaptıkları 

çalışmalar için bir berat verilmeli Divanda. Divan bunu, Denetleme Kurulu da. Ancak böyle 
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birliği sağlarız. Üç, başta önceki başkanlar, yönetimler olmak üzere Genel Kurulun takdir 

edeceği genişletilmiş bir Yönetim Kurulu oluşturulmalı. Bunun için de, olağanüstü seçimli 

Genel Kurula gitmeli. Genişletilmiş Yönetim Kurulunda görev alacak üyeler şu sıfatlara, 

özelliklere sahip olmalı. Bir, piyasada yüksek kredileri olmalı. Hay hay, lütfen karıştırmayın. 

Yolunu konuşuruz sonra. İki, finans çevrelerinde yüksek geliri olmalı. Üç, bürokrasiyi çok iyi 

bilmeli. Dört, devlet mekanizmasını iyi tanımalı, ne yapacağını bilmeli. Beş, bu durumda 

Divan Kurulu Başkanı Sayın İrfan Aktar’a bir an önce görev verilmeli.  

Evet. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Osman Yiğit’e teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hemen 

bir rivayet çıkar efendim, Osman Yiğit, Başkana koltuk çıkıyor diye. Onun için, lütfen bunu 

hariç tutun. Şimdi efendim, Sayın Mehmet Helvacı sırada. 

Prof. Dr. Mehmet Helvacı  

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

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sesim az çıkıyor, ulaşıyor herhâlde herkese. Ben sesimi 

yükseltmeyi tercih etmiyorum. Sesim yerine sözlerimin değerini yükseltmeyi tercih 

ediyorum. Teşekkür ederim.  

Size geçen günün toplantısında söz verdiğim için karşınızdayım. 5 dakika içerisinde ne 

söyleyebilirim, bilmiyorum. Ama elimden geldiği kadar söylemeye çalışacağım. Zaman 

sınırlaması ile ilgili bir itirazda da bulunmak istemiyorum. Önce, geçtiğimiz Genel Kurulda 

yaşanan, ama belki hepimizi sıkıntıya sokan bazı şeyleri düzeltme ihtiyacım var. Onu sizle 

paylaşmak istiyorum.  

İçinde bulunduğumuz durum zannettiğimiz kadar da karanlık değil. Herkes tabloya karanlık 

tarafından bakıyor ve bu karanlık yönünü niye ise öne çıkarmayı tercih ediyor. Ben öyle 

görmüyorum. Tabii sıkıntılı bir dönem olduğu kesin, zorlukların bizi beklediği kesin. Ama bir 

gerçek var. Zorluklar aşırılık içindir ve gerçek güç zaten bu zorlukların olduğu yerde ortaya 

çıkar. Güçlüler böyle günlerde belli olur. Bizim çok borcumuz var, doğru. Ama bütün borçlar 

gibi, ödenebilir bir borcumuz var. Ödenemez bir borcumuz yok. Hâlihazırda kullanmadığımız 

birçok kaynağımız var. Zannettiğimiz gibi bütün kaynaklarımız tükenmiş değil. Mevcut 

kaynaklarımız tükenmiş. Şu ana kadar düşünmediğimiz, oluşturmadığımız kaynaklar ise hâlâ 

mevcut ve potansiyel olarak duruyor. Bütün bunları söylerken şunu söylemeye çalışmıyorum. 

Mevcut düzen devam etmelidir, bu böyle yürütülmelidir anlamına gelmesin söylediklerim. 

Asla böyle düşünmüyorum.  

Şunu hemen söyleyeyim. Ben de geçmişte başkan adayı oldum. Başkan adayı olduğumda da, 

bence her başkan adayının yapması gerektiği gibi, eğer seçilirsem nasıl bir futbol takımı 

kurarım ve nasıl bir hoca ile çalışırım diye bir çalışma yaptım. Hatta bir önceki yönetime 

seçimden sonra söylediğim gibi, ön anlaşmalarını da yaptım bu çalışmanın. Bu ön anlaşmalar 

sonucunda, 10 tane oyuncu transferi gerektiği bizim de tespitimizdi. Biz de 10 oyuncu 

transfer etmek üzere anlaştık, ki bunların birçoğu sizin bugün bildiğiniz oyuncular. Şimdi 
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onlara girip bir problem yaratmak istemiyorum. Ama hemen şunu söyleyeyim. Benim yapmış 

olduğum bu çalışmanın neticesinde ortaya çıkan bütçe 25 milyon euro’ydu. Bir hoca, 

tanınmış bir hoca ve 10 nitelikli oyuncu için ortaya çıkan bütçe sadece 25 milyon euro’ydu. 

Bu transfer için gerek bonservis bedelleri, gerek bir yıllık maliyetler bu bütçenin içerisindedir. 

Antrenör dahil.  

Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer doğrudan doğruya birinci elden kişilerle ilişkiye 

geçerseniz, menajer vasıtasıyla değil, birkaç menajer vasıtasıyla değil, bu transferler için 

bizzat çalışır ve hazırlık yaparsanız, zannettiğiniz gibi korkunç bütçelerle karşılaşmazsınız. 

Ama bunun için gerçekten ciddi bir hazırlık yapmak ve zaman ayırmak gerekir. Bunu 

yaparsanız, bu bütçeler zannedildiği kadar korkunç bütçeler değildir. Yani hâlihazırda da 

Galatasaray transfer yapabilecek imkânlara sahiptir.  

Şunu hemen söyleyeyim. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin Divan Kurulundayız. 

Galatasaray kısaca bir spor kulübüdür. Spor kulübü olmasının doğal sonucu olarak da 

başarıya endekslidir. Ben Sami ağabeyin konuşmasını çok beğendim, ama bir konuda 

kendisinden ayrılıyorum. Taraftara meseleyi anlatmak yetmez, çünkü Galatasaray Spor 

Kulübü herhangi bir alanda başarı için mücadele etmiyorsa, bu, Galatasaray Spor Kulübü 

genlerinden, özelliklerinden vazgeçmek anlamına gelir. Dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü 

her durumda mutlaka başarılı olmak için mücadele etmek zorundadır ve başarmaya 

mecburdur. Başarıya oynamak mecburiyetindedir. Zaten işin özü, yani eğer Galatasaray Spor 

Kulübü bu sarmaldan çıkacaksa, bunun bir tane yolu vardır. O da kendi faaliyet alanından 

gelir üretmektir.  

Dikkat ederseniz, size proje olarak sunulan bütün projeler, efendim Riva’yı satarız, Florya’ya 

şöyle yaparız, Mecidiyeköy’deki araziyi... Hiçbirine itirazım yok. Elbette bunların da yapılması 

lazım. Ama öncelikli iş, dış kaynaklar değildir. Öncelikli iş, kendi faaliyetinizden para 

kazanmaktır. Demek ki, aday olacak başkanın, yönetimin üreteceği birinci projenin bir spor 

kulübü faaliyetleriyle nasıl para kazanabiliriz, nasıl gelir üretebiliriz olması gerekir. Bunu 

yapmadığımız takdirde, bizim Riva’daki arazimizin yanından -inşallah olmaz ama- dördüncü 

ve beşinci köprüler de geçebilir. O zaman çok daha değerli hâle gelir ve 2 trilyon dolar 

ederse, fark etmez, 2 trilyon dolar da 3 sene sonra biter. Demek ki iş, dış kaynaklardan para 

üretmek değil. İş, spor kulübü faaliyetinden doğrudan doğruya para üretmektir.  

Şimdi biraz da iyi şeyler söyleyeyim ve zamanı çok fazla tecavüz etmeden sözlerime son 

vereyim. Ama sözümü tutmaya devam edeceğim, sizin karşınıza her Divan toplantısında 

çıkacağım ve her Divan toplantısında sizle kendi dağarcığım içerisinde bulunan bilgileri 

paylaşacağım. İyi bir iki şey söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi, şu. Bu Sermaye Piyasası 

Kanunu’ndaki 28. madde çok sık konuşuluyor. Ve ben de söyledim. Korkunç bir şey, 

gerçekten. Ama telaşa düşmeye gerek yok. Kanun 2012 yılının Aralık ayında yürürlüğe girdi. 

Dolayısıyla, henüz vaktimiz var. Ama bugünden başlayarak çalışırsak vaktimiz var. Yani 

seneye henüz bitmiyor. 5 senelik bir zamanımız var. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017’de sona 

eriyor. Demek ki, 2017’ye kadar Sportif A.Ş.’yi kâra geçirmemiz lazım. Olmayacak bir şeyden 

bahsetmiyoruz. Zaten bütün projeler de bunun üstüne kurulmak zorunda. Birincisi bu.  



19 
 

İkincisi, stadın tescili ile ilgili de çok büyük telaşa düşmeye gerek yok, çünkü stat zaten intifa 

hakkı Galatasaray’a ait olan bir stattır. Tescilinin yapılıp yapılmaması çok önemli değildir, 

çünkü tescil sadece tapuda yapılmasının sebebi, üçüncü şahısların iyi niyetini ortadan 

kaldırmayı amaçlar. Yani efendim, biz buranın Galatasaray stadının olduğunu bilmiyorduk 

deme ihtimali olan kimseleri ortadan kaldırmak için yapılması icap eder tescilin. 

Yaptırmadığınızda, birilerinin bunu söyleme ihtimali doğar mı? Takdirlerinize bırakıyorum. Bu 

stadın Galatasaray’ın intifaında olduğu hususunu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde, hatta belki 

dünyada bilmeyen herhâlde hiç kimse yoktur. Yani iyi niyet iddiasında bulunup da, efendim 

tapuda yazmıyor, dolayısıyla demek gibi hiç kimsenin bir hakkı bulunamaz. O yüzden, bu 

konuda da çok fazla telaşa düşmeye gerek olmadığını... Yapılmasın diye söylemiyorum. 

Yapılsın, ama korkmamızı gerektirecek bir şey yok. Çok fazla telaşlanmayalım.  

İşe biraz da olumlu tarafından, pembe tarafından bakmayı başarmamız lazım. Zaten bu bir 

zorunluluk, biz Galatasaray Spor Kulübü’yüz. Spor kulübü olmamızın doğal sonucu olarak da, 

mücadele bizim işimiz. Bu mücadeleyi yapabilmek için de mutlaka inanca ihtiyacımız var. 

İnanç da biraz iyi şeyleri görmekle mümkün.  

Genel Kurulda söylediğim bir şeyi tekrarlayarak sözlerime son vermek istiyorum. O da şu. 

Hatırlarsanız, yine tatsız bir Genel Kurul yaşadık. Güzel tarafları vardı, ama biraz canımız da 

sıkıldı o Genel Kurulda. Orada şunu söylemiştim. Sık sık hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda 

var. Galatasaray Spor Kulübü hiçbirimizin değildir. Tek tek, hiçbirimize ait değildir. 

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyelerinindir. İşte zaten o yüzden, 

birlik ve beraber olmak zorundayız. Eğer biz Galatasaray bizim deme ihtiyacındaysak, başka 

çaremiz yok, birlik ve beraberlik şart. Artık eskiyi eskide bırakmak, yeni şeylerle uğraşmak 

zamanıdır. Kişisel kavgalarımızı, kinlerimizi, hırslarımızı, başkalarına olan düşmanlıklarımızı 

lütfen dışarıda bırakıp içeri girelim. Kurtulmak kolay değildir, çıkarken geri alabilirsiniz. Ben 

tamamen terk etmeyi tercih ederim. Ama terk edemeyenler, lütfen bu salonlara girerken 

kinlerini, hırslarını dışarıda bırakıp gelsinler ve burada sadece Galatasaray için konuşsunlar, 

sadece Galatasaray için var olsunlar ki, birlik beraberlik içerisinde Galatasaray’ı düze 

çıkarabilelim.  

Size çok teşekkür ediyorum, beni dinlediğiniz için. Saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Prof. Mehmet Helvacı’ya teşekkür ediyoruz. Süresini aşma durumunu 

da hatırlatmadım, çünkü toplantının faydası ile ilgili önemli bir konuşmaydı. Efendim, sırada 

Sayın Rasim Zaimoğlu. 

Rasim Zaimoğlu 

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

Değerli Galatasaraylı Divan Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, Değerli Basın Mensupları, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya aslında tarih sayfalarına geçecek bir anımı özetlemek 

üzere çıkmıştım, ama biraz uzun süreceğini düşünerek, onu bir sonraki döneme saklıyorum 
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kendim. Çünkü UEFA şampiyonluğumuzda, milletvekili iken, çok önemli anılarım oldu. Onu 

Galatasaray tarihinin sayfalarına geçirmek istemiştim. Bilahare anlatacağım onu sizlere.  

Değerli Arkadaşlarım,  

Ben Japonya ile çok iş yaptım. O sırada da, Japon mantalitesini çok iyi öğrendim. Japon 

mantalitesini çok yakından tanıdığım bir arkadaşım vardı, üst düzey yönetici. O beni çok 

etkilemişti, çalışma prensipleriyle ve çalışma düzeni ile ilgili. Kendisine sordum, “Bay 

Kromoto, niçin bu kadar çalışıyorsun?” dedim. Şunu söyledi bana. “Ben önce ülkem için, 

sonra fabrikam için, işim için, daha sonra ailem için, sonra da kendim için çalışıyorum.” dedi. 

Bu bende bir felsefe oluşturdu. Türkiye’de biz maalesef hep ben demeyi ön safta tutmuşuz. 

Ben burada tamamen felsefemi değiştirdim. Ve bir Türk olarak, biz gençlere ve gelecek 

nesillere de hep şunu tavsiye etmeliyiz diye düşünüyorum. Önce ülkem, önce Türkiye, sonra 

işim, sonra ailem ve ondan sonra Galatasaray, en sonunda ben demeliyiz diye düşünüyorum. 

Çünkü ülkem olmasa ne işim olur, ne ailem olur, ne Galatasarayım olur, ne ben olurum. Onu 

felsefe edinelim düşüncesiyle bir iki kelime söylemek istiyorum sizlere burada.  

Beni etkileyen en önemli şey, dördüncü yıldızı takmamız bu sene. Hepimizin arzusu, 

hepimizin hedefi, 25 milyon Galatasaraylının kalbindeki, gönlündeki düşünce budur. İnşallah 

bunu başaracağız diye ümit ediyorum. Yeni yönetime de bu konuda başarılar diliyorum. 

Güzel çalışmalar yapıyorlar, inşallah bu neticeyi alacağız. Ancak şunu söyleyeyim. Bu neticeyi 

almak için bizim önümüzdeki en büyük engel -burada bir kere daha söylemiştim- Türkiye 

Futbol Federasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu ile maalesef hiçbir bağımız yok. Son 

yönetim toplantısından sonra, arkadaşlarımız oraya çikolata ile gittiler ve bir beraberlik, bir 

birlik yaşamak istediler Ama orada olmayınca, orada hiç elinizden, kolunuzdan bir 

Galatasaraylı olmadığı sürece, Galatasaray her zaman itilecek, kakılacak, bir tarafta, kenarda, 

köşede bırakılacak. Onun için, bundan sonra yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu genel 

kurullarında, yönetimlerinde mutlaka yer almamız gerektiğini bir kere daha vurgulamak 

istiyorum.  

Kulüp meselelerine gelince, burada arkadaşlarımın da vurguladığı gibi, bizim en önemli 

konumuz maddi sorunlar. Orada ben, Sami Çölgeçen kardeşimizin de, arkadaşımızın da 

söylediği gibi, ileriye dönük fikirlerimi söylemek istiyorum. Burada bir iki noktada da 

yönetime soru sormak istiyorum. Mesela bizim Hajrovic konusunda 3 milyon 700 bin 

euro’luk çok büyük bir ödememiz oldu. Bu konuda net bir yanıt alamadık sizlerden. O konuda 

netleştirecek bir cevap istiyorum. İkinci sorum, Sayın Albayrak geçenlerde bir açıklama yaptı. 

Dedi ki, Amrabat’ın kirası bugüne kadar ödenmedi. Malaga Kulübü tarafından bize kira bedeli 

ödenmedi. İspanya’da çok önemli işler yapıyor ve çok başarılı bir futbolcumuz, yabancı 

olmasına rağmen, maalesef elimizden kiralık da olsa kaçtı gitti. Acaba kirası ödenmediği 

durumda, hukuki olarak bunu geri alma imkânımız var mı? Bunu yönetimin özellikle 

araştırmasını rica ediyorum.  

Diğer söylemek istediğim şey, daha önce de vurguladık burada, yönetimin elinin güçlenmesi 

lazım. Yönetimde bir kere teknik kadroda, hem idari kadroda, burada emekli olmuş 

arkadaşlarımızı da kullanarak, sadece kendi masrafları karşılanarak çalışabilecek arkadaşlarım 

var. Bunlardan istifade etmelerini rica ediyorum. Gerçekten çok büyük harcama var. Ben 
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kendim şahsen her türlü göreve hazırım. Yani hamallık da verilse, Galatasaray için hamallık 

yapmaya hazırım, çünkü Galatasaray bizim her şeyimiz. Biraz önce de vurguladım; ülkem, 

ailem, Galatasaray ve ben. Biz o felsefeden giderek, burada her türlü görevi yapabilecek 

8.500 tane faal üyemiz var bizim. Bunlardan istifade edebiliriz. Çok değerli arkadaşlarımız var. 

Hem idari anlamda, hem teknik anlamda, bunlardan istifade etme imkânımız var.  

Ayrıca, bir şeyi daha vurgulamak istiyorum burada. Maddi açıdan güçlenmek istiyorsak, bizim 

bu Ocak ayında kesinlikle ve kesinlikle bu 40 küsur futbolcu 26’ya mı düşürülecek, 24’e mi 

düşürülecek, mutlaka ve mutlaka o sorunun halledilmesi lazım. Burada zikretmek 

istemiyorum, ama kenarda köşede durup da Galatasaray’dan milyonlarca euro alıp orada 

oturan futbolcular var. Bunlardan bir an önce kurtulmak için, ben şuna eminim, bizim 16.500 

tane üyemizin 16.500’ü de, hatta 25 milyon taraftarımız bile size bu konuda tam destek 

veriyor. Lütfen onlardan bir an önce Ocak ayında kurtulalım. İkinci bir önerim, ... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Toparlayın Sayın Zaimoğlu, süreniz aslında bitti. Buyurun. 

Rasim Zaimoğlu  

Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, biz eğer bir araya gelmek istiyorsak radikal 

karar almak zorundayız. Bu radikal karar nedir? Gelir açısından söylüyorum. En önemli radikal 

karar, 25 milyon taraftarımız. Ama ben bugün tekrar baktım, gittim. Biz 25 milyon 

taraftarımızdan istifade edebiliyor muyuz? Hayır, edemiyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. 

Giresunspor’un da -Giresunlu olduğum için, aynı zamanda onlarla da çok iyi ilişkilerim var- bir 

yöntemini söyleyeyim size. SMS göndermek suretiyle ayda çok cüzi de olsa bir rakamı 

üyelerinden katkı sağlama imkânına sahipler. Bunu araştırın lütfen. Milyonlarca Galatasaraylı, 

25 milyon Galatasaraylı bugün 10 lira bile verse, çarptığınız zaman ne rakam edeceğine siz 

bile şaşıracaksınız. Bunu bir yere lütfen kaydedin. Bir. 

İkinci konu, ben radikal karar dedim. Gelin arkadaşlar, Genel Kurula bunu götürelim, Sicil 

Kuruluna. Ben Sayın Helvacı’ya söylüyorum, bir radikal karar almanız lazım Sicil Kurulunda. 

Bugün rakibimiz Fenerbahçe çıkıp 1 milyon kişiyi sanal üye yapıyor. Ama bizim gerçek on bin 

üye kayıt etmemiz lazım, 10 bin üye. Bu kulübe sadece 5 bin lira alabilseniz, -ki bugün 10 bin 

liradır- 10 bin kişiden 50 milyon TL girdi sağlayabilirsiniz. Bakın, lütfen Sicil Kurulu ne yaparsa 

yapsın. Öbür kararlar hiç önemli değil. Ama ne olur, bunu lütfen Genel Kurula getirin ve biz 

bu üye sayısını açalım. Artık duramayacaksınız. 25 milyon taraftarın olduğu bir yerde, siz 

burada senede % 3 alalım, liseli olsun, Ahmet’ten olsun, Mehmet’ten olsun, şunun akrabası 

olsun diye, artık bir yere kadar duramazsınız. Bundan sonra bütün taraftarlara siz 

Galatasaray’ın kapısını ardına kadar açmak zorundasınız. Ardına kadar açtığınızda milyonlarca 

lirayı kasanıza koyarsınız. Bu size büyük bir gelir sağlar, ki geçici bir dönem de olsa, Mayıs 

ayına kadar bu görevi üstlenen yönetimin buna ağırlık vermesini, bunu Genel Kurula 

getirmesini ben önemle rica ediyorum. Ne yaparsa yapsın, artık kendi kabuğumuzu yırtalım. 

25 milyonun ne kadarını yapabilirsek yapalım, buraya üye yapalım, bir gelir sağlayalım.  

Bu düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Zaimoğlu. Sırada Sayın Yılmaz Toköz.  

Yılmaz Toköz 

Sayın Galatasaraylılar,  

Ben yönetime bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan evvelki yönetimlerin bir tatbikatı 

vardı. Maçlardan önce, Galatasaray’a büyük hizmetleri geçmiş sporculara plaket veriliyordu. 

Son zamanlarda bunu göremiyorum. İsim olarak birkaç da hatırlatma yapacağım. 

Galatasaray’ımızın, lisemizin müdürü, üniversitemizin rektörü, YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, 

bugüne kadar plaket almadı. Buna en layık olanların başında gelir. Efendim, futbolda çok 

verildi. Diğer sporlardan bahsetmek istiyorum. Sayın Başkanımız da bilir, Galatasaray’ın 

geçilmez dört tek’i vardı. Yıllarca kimse geçememiştir. Almanya’da … birincilik kazandılar. Bu 

dört tekten Ahmet vefat etti, Güngör vefat etti, fakat Ali var. Ali sağ. Orhan sağ, bir de 

dümenci Teoman sağ. Bunların yaşları ilerledi. Pekala, bu kürekçileri de hatırlatıyorum. 

Futbolun dışında olarak, yüzmede şimdiye kadar ...lere verildi. Tabii yüzmede Yılmaz Özüak’ı 

da unutmayalım. Daha muhtelif isimler var. Yönetim bunu tetkik eder, bunun gereğini yapar. 

Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Yılmaz Toköz’e çok teşekkür ediyoruz. Ekspres bir konuşma yaptı. Sayın Özer Berkay, 

buyurun efendim. 

Özer Berkay 

Sevgili Galatasaraylılar, Sayın Divan Başkanı, Aziz Kardeşlerim,  

Geçmiş şu son şey çok yorucu geçti, ama çok faydalı geçti. Teşekkür ediyorum. Çok güzel 

konuşmalar oldu. Hepimiz mutlu olduk. Çok şeyler öğrendik. Fakat şu var. Demin Sayın 

Nizamoğlu kardeşim çok güzel konuştu, önerilerde bulundu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Zaimoğlu. 

Özer Berkay  

Öyle mi? Neyse kusura bakmayın. Kendi keyfime geldim, onu söyleyeyim. Birçok hatalarım 

olabilir. Saygı ile, sevgi ile beni hoş görmenizi rica ediyorum. Artık yaşlı bir nesil oldum. Hani 

Doğa Derneği filan da açtık, onun için üzüldüm. Ama yine konuşmuş olmak için 

tecrübelerimle şey yapmak istiyorum. Dedi ki, ben lafını ben sevmem, dedi. Hiç kimse 

sevmiyor ben lafını da, sen olmasan başkası sen oluyor o zaman. O yapılan bir hizmetti, bir 

başkası zaman içinde, ben yaptım oluyor, sen yine yok oluyorsun. Onun için, beni mutlaka 

ara sıra kullanmakta fayda var. Layık olmayanlar o zaman şey yapıyor. Onu da hatırlatmak 

isterim. İşte görüyorsunuz, ortamda, memleketin durumunda herkes ben diye ortaya çıkıyor.  

Efendim, sıcak bir şeyi hemen hatırlatmak istiyorum, çünkü gece uykum kaçtı. Dün bir 

gazetede, birinci sayfada çok tanınmış, hem gazeteci, hem Galatasaraylı, hem okuldan bir 

kardeşim basında yine okuldan, yine çok tanınmış bir kardeşimize ağıza alınmayacak, 
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aşağılayıcı, küçük düşürücü -hem beni, hem camiayı, hem de o şahsı, kardeşimi- ağır 

ithamlarda bulundu. Okuyanlar bilir, isim vermek istemiyorum, o olmaz. Dedikodu iyi bir şey 

değil. Çok üzüldüm ve hiçbir kimseden bir tepki çıkmadı. Bir gece evvel de yine bir okul 

toplantısı, o kardeşimle beraberdik. O da beni 8. çeşme bastın diye tebrik etmişti. O kadar 

zarif, o kadar narin, o kadar güzel bir Galatasaraylı ki o. Hepiniz seviyorsunuz onu. Ama sahip 

çıkmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmazsak, ne yaparsak yapalım, altın saraylar yapalım, 

bilmem ne yapalım, böyle statlar, beş tane, her sene şampiyon olalım, birbirimizi saymazsak, 

sevmezsek, sahip olmazsak, onun hakkını vermezsek, onu onurlandırmaz, yani kardeş 

olmazsak, ağabey olmazsak, sokaktaki herhangi bir rastlantı gibi olursak, o insan üzülür, kırılır 

ve yaptıklarını camiaya ve arkadaşa, insanlığa bilmem nasıl bir şey içerisinde bulunur? Beni 

herhâlde anlamışsınızdır. O gazeteyi okuyanlar birinci sayfada bunu görürler. Birinci vakıası 

da değil. Bu kardeşim her zaman çıkıyor. Neyse, onu hoş görmedim, sizlere emanet 

ediyorum. En şeyi, siz onlarla şey yaparsınız.  

İkincisi, borç harç içinde diyorsunuz. Evet, dedim ya, 60 sene içerisinde, hep böyle genel 

kurullarda borçlar, harçlar içinde gördüm. Ama bir baktım bir seferinde, 15 sene şampiyon 

olmamışız, 15 sene. Hiç gık çıkmamış, ne seyirciden, ne taraftardan, ne üyeden, ne Divandan 

filan. Biz yine kongremizi yapmışız, haşır neşir olmuşuz, birbirimize sarılmışız. Hiç kimse de 

çıkıp öyle toplantılarda, ya 15 senedir, 10 senedir şampiyon olmuyoruz, ne olacak bu hâlimiz 

dememiş. Unutmayalım bunu ve 15 sene sonra, Ali Tanrıyar ağabey zamanında, 4 sene arka 

arkaya şampiyon, Türkiye, bilmem ne kupası, o kupa, bu kupa. Bütün branşlarda, voleybol, 

basketbol, bilmem ne filan, ne borç kalmış, ne harç kalmış. Alp Yalman gelmiş sonra, yine o 

gitmiş filan. Şimdi yine bir kriz gibi bir şey böyle. Aman Allah’ım, tabii sizler çok gençsiniz 

benim yanımda, ben biliyorum, hak veriyorum size. Yine güzel günler gelmiş. E olmamış işte, 

bir başkan, biraz bir şey, bir de başkanları hep biz kötülüyoruz. Yapmayın ya, çalıştılar, onlar 

da işlerini güçlerini bıraktılar. Yani son başkan, ondan evvelki başkan, ondan daha evvelkiler 

filan, şey yapmayın. Ben bir Ali Uras ağabeyi hatırlarım. Aman yarabbi, kapı kapı dolaşıp 

tuğla, kiremit, çivi isterdi ya Florya’yı yapacağım diye. Yani bir yazsam bunları, neler, ne 

kahramanlıklar var Galatasaray için yapılmış. Boş yere bu hâle gelmedik, bu kadar zengin 

olmadık. Yani şu adayı, siz bir kişi yapmıştır bunları, onu da söyleyeyim. Mesela bir Nejdet 

Çobanlı ağabey, Allah rahmet eylesin, ya çocuklar bir yerde bir yer buldum, o zaman yok, 

tesis mesis hiçbir şey yok. Ne Ada var, ne stat var, ne Kalamış var, hiçbir şey yok. Şu şey bile 

yok, Ali Sami Yen bile yok. Bir kişi görmüştür, o bir haber vermiştir, iki, üç arkadaşına, onlar 

da birilerine haber vermiştir. Bak gülüyor o da, haber vermiştir, bir bakmışsınız Ada’yı almışız, 

Florya’yı yapmışız, stat çıkmış ortalığa. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Berkay, tarihten bir yaprak. 

Özer Berkay  

Bitiyor, bitiyor. Tamam efendim, ben bir hatıramı anlatayım dedim. Üzülmeyin, bu günler 

geçer, biz yine şampiyon olacağız. Borç morç da kalmayacak. Çok teşekkür ederim aslan 

kardeşlerim benim.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sayın Cengiz Akatlı.  

Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Ben bir küçük sitemle başlayayım. En önde oturuyorum, en önde el kaldırıyorum, ama 

herhâlde gençliğimize bakarak en son bize söz verdiler. Yine de teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah efendim. Sayın Ömer kardeşim listeyi düzenlemişti, ben sadece tadat ettim.  

Cengiz Akatlı  

Efendim, işte belki gençliğimize bakarak düzelttiniz. Efendim, birkaç gün evvel bu salonda bir 

Genel Kurul yaşadık. Bir çoğumuz beraberdir. Bu Genel Kurulda çok tatsız şeyler de oldu. 

Divan Başkanımız da konuşması başlarken bunları ifade etti, katılıyorum. Bu tatsızlıkları nasıl 

önleriz, onun da ayrıca düşünülmesi lazım. Bu tatsızlıkların yanında, bana göre ve sanıyorum 

diğer bütün üyelere göre çok güzel şeyler de oldu. Sayın Başkan Yarsuvat, çok güzel, nefis bir 

konuşma ile açış konuşması yaptı. Herkesin anlayacağı şekilde, fazla teferruata katılmadan, 

üyeleri rakamlarla boğmadan, herkesin anlayacağı şekilde nefis bir konuşma yaptı. Biraz 

evvelki heyecanlı kardeşim Özer bir şey anlatıyordu, ama biraz yanlış hatırladı. O 14 sene 

şampiyon olmadığımız dönemlerde bizim borcumuz filan yoktu. Hayır, hayır, yoktu. O zaman 

borcumuz filan da yoktu. Şimdi bu borç meselesi, çok öyle tarihsel bir şey değil. 14 senelik, 

en çok 14-15 senelik. Yarsuvat çok güzel anlattı. Başkan A geldi, 20 milyon borç bıraktı, 

başkan B geldi, bu 20 milyon 40 milyona çıktı, başkan C geldi, 50 milyona geldi, Başkan D 

geldi, 200 milyona çıktı, Başkan E geldi... İsim söylememek için A, B, C, D diye söylüyorum. 

Böyle yuvarlanarak gitti ve kartopu gibi de büyüyor. Kartopu büyüyor, onu da gayet güzel 

ifade etti.  

Bu duruşa nasıl mâni olacağız? Bu sarmaldan nasıl kurtulacağız? İleriye dönük bir şeyler 

söylememiz lazım diye de bazı arkadaşlar ifade ettiler. O konuda Sami kardeşime de teşekkür 

ediyorum. Onun kanaatine katılıyorum, biraz içimize dönmek lazım. Dış transferlere acaip 

rakamlar ödemektense, kendi içimizden yetişen çocuklara şans vererek, önem vererek, onları 

ön plana çıkararak tasarrufa gidebiliriz. Ben burada biraz radikal ve somut, herkesin 

anlayabileceği şekilde bir öneri getirmek istiyorum. Hep ileriden bahsediyoruz. Şimdi 

efendim, bu sarmaldan nasıl kurtuluruz? Yani bu borç sarmalından, bu kartopundan, korkunç 

kartopundan nasıl kurtuluruz? Şöyle yapılabilir diye düşünüyorum. Bir kere, Özer konuşuyor 

galiba. İlk gelecek Genel Kurulda, sanıyorum Yarsuvat yönetimi bir bütçe hazırlayacak. Bu 

bütçeyi hep beraber görüşeceğiz, inceleyeceğiz. Bütçe mümkün mertebe denk bir bütçe 

olmalı. Bütçe Genel Kuruldan çıktıktan sonra yönetime emanet ediliyor. Bu bütçeyi 

uygulamak için, bütçede herhangi bir şekilde depasman olursa... Depasmandan şunu 

kastediyorum. Pozitif depasman olursa mesele yok. Yani gelirler artmışsa, tahminimizden 

fazla olmuşsa mesele yok. Fakat negatif depasman olmuşsa, bu negatif depasmanı yapmış 

olan başkan ve yönetim bunu üstlenmeli.  
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Tüzük çalışması yapıyoruz bugünlerde. Sayın Helvacı da burada, onun da dikkatine sunarım. 

Bunu bir şekilde tüzüğümüze yazalım. Bu depasmana yol açmış olan başkan ve yönetimi 

müteselsilen sorumlu olmalı. Bu 40’tan 60’a çıkmışsa, arada 20 milyon fark var. Bu 20 milyon 

bunlardan sorumlu olarak talep edilmeli kulüp olarak. Ben bunu radikal çare olarak 

düşünüyorum. Bu şekilde bir şey getirebilirsek, tüzüğe hüküm getirebilirsek, bütçemize 

hâkim oluruz. Bütçelerde depasman olmazsa, yavaş yavaş borçları eriterek bu sarmaldan 

kurtulabiliriz. Aksi hâlde, Yarsuvat’ın bizim önümüze koyduğu tablo giderek... Evet, Helvacı 

güzel şeyler söyledi, pembe tarafından görelim. Evet, pembe tarafından görmek de güzel. 

Ama pembe tarafından göre göre bu durumlara geldik. Bilmem kaç yüz milyon borcumuz var. 

Ben burada tekrarlamayayım ve giderek sarmal büyüyor. Bu sarmaldan nasıl kurtulacağız? 

Bunu düşünmemiz lazım. Ben bunu öneri olarak getiriyorum. Yani tüzükte yapılacak bir 

değişiklikle, bütçede menfi depasman olursa, bu bütçeyi yönetenlerin müteselsil olarak 

sorumlu olması... 

Bunları size arz etmek istedim. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biz de teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Helvacı bir hatırlatma yapmak istiyor. Şimdi mi, sonra 

mı? Peki. Sayın Turcan Bolayır, buyurun efendim. 

Turcan Bolayır 

Efendim, ben bugün konuşmak istemiyordum. Umumi arzu üzerine karşınızda 

bulunmaktayım. Ahmet Yolalan kardeşim bana bir ödev verdi, ben de zaten konuşmaya biraz 

niyetliydim, ama tereddüt hâlindeydim. Efendim, ben biraz değişik konuşuyorum, 

biliyorsunuz. Öğretmenliğin verdiği prensiplerle, maddelerle konuşuyorum. Yani biz 

hayatımız boyunca hep plan filan hazırladığımız için, -haftalık planlar, günlük planlar- o 

bakımdan, benim çizgim biraz değişiktir. Baştan arz edeyim efendim.  

Şimdi sözlerime başlamadan evvel, geçen olağan kongredeyim. İfade edilen Ali Sami Yen 

Stadı’nın bulunduğu yerde kazanmış olduğumuz arazi çok önemli bir arazi. Oralar 

küçüklüğümüzde dutluktu. Geçerken, taş atar veya sopayla vururduk, dutlar düşerdi. Ben 

Gayrettepe’de oturuyordum o zaman. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Çok kıymetli bir yer, ama 

sırf otel olarak düşünülmesini de kabul edemiyorum. Orası tam bir işyeri. Altı spor salonu 

olabilir, üstü yazıhaneler olabilir, holdinglere çok güzel yer verilebilir. Hatta orada, -tabii 

kabul edilir, edilmez- bizim toplantı yapabileceğimiz bir yer de olabilir. Galatasaray eskiden 

orada yakın yerde... Bir dakika beyefendiler, lütfen arz ediyorum efendim. Sizleri ben 

dinledim. Ben dinledim sizi. Ben değişik konuşacağımı da söyledim. İfade tarzım değişiktir 

benim. Fransızcanın etkisinde de kalmışımdır biraz. O bakımdan, dikkatli olun. Şimdi 

söylemek istediğim şey şu. Toplantı salonu da olabilir diyorum. Niye olmasın? Düğün salonu 

olacaksa Ali Sami Yen’in altında, ben kabul etmiyorum düğün salonunu. Oteli de kabul 

etmiyorum bir nebze. Çünkü Ali Sami Yen... Bizim stadımızın üstünde Ali Sami Yen’in ismi var. 

Otele her türlü adam girer, çıkar. Neredeydin? Ali Sami Yen Oteli’ndeydim. Yani fazla da ileri 

gitmek istemiyorum. Onun için, ben bunu kabul edemiyorum. Birinci madde buydu.  
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İkinci madde, bugün Fanatik gazetesini aldım. Spor sayfasına bakıyorum. Bizim 

antrenörümüz, biz maçı kazansaydık da bir şey, yahut kaybetseydik, kaybettik aynı şey. Ben 

anlayamadım bu felsefeyi. Senin paran yok ya. Sen maçı kazandığın zaman 700 bin euro mu 

ne alıyorsun. 1 milyon euro. Ne eder? 3 trilyon, 3.5 trilyon. Az para mı? İşte burada 3.5 

trilyon yüzünden emekçiler çıkarılmıyor mu işten? Onların parası ödenir. Yani yanlış bir 

uygulama. Nasıl bir ifade tarzı bu! Yani koskoca takımın antrenörü, yani seviyoruz, çok 

prezantabl, olabilir. Ama verdiği beyanat absürd ya, tamamiyle yanlış.  

Ben zaten konuşmaya da hazır değildim. Ama mütalaa ettiğim bazı şeyler var ve o bakımdan, 

değişik de konuşuyorum. Gelelim bu Galatasaray’da liseli, lisesizlik olayı, son derece de 

yanlış. Bir dakika, girme değil. Cengiz ağabey, müsaade et, bir dakika efendim. Galatasaray’a 

tribünlerde kim bağırıyor, kim futbolcuları teşvik ediyor? Biz kaçta kaçız? Tribün olduğu gibi… 

Bunların hepsi oralarda yırtınıyorlar, ama boşuna, çünkü sahada oynayan adamın ciğerinde 

maalesef ufak tefek lezyonlar başlamış, koşmuyor. Kendini yormuyor, koşamıyor, 

yetişemiyorlar, Arsenal maçını getirirseniz, adamlar tazı gibi. Bizimkiler artık fazla gol 

yemeyelim diye geriye giden paslar, idare edelim de fazla tokat yemeyelim. Bu hâle mi 

düşecektik ya? Yazıklar olsun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, süreniz bitti. 

Turcan Bolayır  

Bitiriyorum Sayın Başkanım, diğerlerine tanıdığınız opsiyonu bana da iki dakika verirseniz 

memnun olurum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Çok önemli şeyler ifade edeceğinizi ifade ediyorsanız buyurun. 

Turcan Bolayır  

Benim söylediğim sözlerin hepsi altı çizilecek cümlelerdir, hiçbir zaman boş konuşmam. 

Devam ettiğim şeyler herkesin hafızalarındadır. Maden Başkanımız fazla konuşmamıza 

müsaade etmiyor, zaten dakikayı da geçmişim. Gelelim dramatik ve patetik bir olaya. Geçen 

gün, Turgay Şeren ağabeyim aradı. Sesi titriyor, konuşamıyor. O kadar zor bir durumda ki, 

ağlıyor. “Turcan, ne olur, benim şu kadar bir meblağa ihtiyacım var.” Oral Yılmaz’ı aradım, 

Oral buradaysa biliyor. Oral Yılmaz ona çok yardım etti, biliyorum. Başka hayırsever 

kardeşlerimiz, beyefendiler var, onlar da yaptılar. Ama nereye kadar gidecek bu? Ben şunu 

öneriyorum. Asıl kulüpten evvel, Turgay Şener ağabeye yardım edelim. Bu bir iki sene daha 

devam eder, o hayırseverler bir gün onlar da kaybolabilir. Turgay ağabey 52 defa milli 

formayı giydi. Şerefli, namuslu bir futbolculuk yaptı. O zaman amatör zihniyetle böyle değildi 

hiçbir şey. Bugünleri acaba hiçbir zaman düşünebildi mi? Böyle olabileceğini ummamıştır. 

Ben üzüleceğini tahmin ettiğim için fazla ileri gitmiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

İsabet edersiniz efendim. 
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Turcan Bolayır  

İsabet ediyorum. Çünkü siz beni davet ettiniz, ben zaten konuşmak istemedim. O zaman beni 

dinlemek mecburiyetindesiniz beyefendi. Evet, burada sözlerimi noktalarken, bu olaya da 

herhâlde eğilirsiniz, eğilmenizi rica ediyorum. Bu bir insani görevdir. Hepinize saygılar, 

hürmetler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkürler. Sayın Serhat Özalemdar, listeye sonradan girdiğiniz için... 

Serhat Özalemdar 

Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanım, Sayın Üyeler,  

İlk önce, Yiğit ağabeyime bir cevap değil de, onun konuşmasına karşılık bir şey söylemek 

istiyorum. Divanda biz hatalıyız, dedi. Hayır, biz hatalı değiliz. Benim gibi bir sürü arkadaşım 

Divanda devamlı eleştiriler yaptı, tenkitler yaptı. Ama geçen yönetim bunların hiçbirisine 

cevap vermedi, vermediler. Neyse, onu kapatalım.  

Şimdi benim söylemek istediğim bir şey var. O da şu. Artık burada tenkit ve eleştiri yapmanın 

zamanı değil. Geçen, Başkanım da söyledi, bize yardımcı olun diye. Benim ufak bir önerim 

var, o da şu. Zaten Mayıs ayında bir seçim yapacaksınız. Büyük derdiniz, bütün uğraşınız 

futbol takımı ve parasal, finansal konularda. Bu arada, seçilen yönetim kurulundaki 

arkadaşların amatör şubeleri 5 ayda öğrenmesi mümkün değil. Yani zor. Hiçbirisi spordan 

gelmemiş üyeler şu anda Yönetim Kurulunda olduğuna göre, bence 5-6 ay bizim zaman 

kaybımız çok oluyor. Zamanı yakalamamız için, bu kadar zaman aralığını aşmamamız için bir 

önerim var. Amatör şubelere eskilerde olduğu gibi -ki burada bir sürü eski sporcu 

ağabeylerim bilir- komiteler kurulurdu. Üçer, beşer kişilik komite çok acil kurulmalı. Amatör 

şubelerde o kadar çok sıkıntılar var ki, ben voleybolu anlatsam burada 3 gün konuşurum 

herhâlde. Lütfen rica ediyorum, amatör şubelerle sizin vaktiniz olmayacak. Bunları öğrenene 

kadar tekrardan yeni seçim yapılacak. Çok vahim olaylar var. Lütfen komiteler kurarak şu işe 

bir son verin. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de mesajı aldık, teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Helvacı, buyurun efendim. Evet, 

son. Sayın Yönetim Kurulu tabii söz talep ederse, söz onların. 

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Efendim, tekrar saygıyla selamlıyorum herkesi. Tüzük üzerine birkaç şey söylendi. Onlarla 

ilgili bazı hususları tekraren huzurunuzdayım. Birincisi, biz Divana, yaptığımız tüzükle ilgili 

bilgilendirmede, üyelik sisteminde önemli bir değişikliğe gittiğimizi ve bundan böyle, 

Galatasaray Spor Kulübü’ne üyelik için başvuran ve Galatasaray Spor Kulübü üyeliğini hak 

etmiş her Galatasaraylının mutlaka üye yapılacağını, bir istisnasının olmadığını söyledik. 

Bununla ilgili bir sistem de önerdik. Bunlar bir önceki, ondan önceki Divan toplantısında 

açıkladığımız hususlar. Bunun için ayrı bir tüzük değişikliğine ihtiyaç yok.  

Cengiz ağabeyin önerisi zaten mevcut tüzükte hâlihazırda bulunan bir şeydir. Ancak bu 

otomatik olarak olmaz. Depasman söz konusu olduğunda otomatik olarak bir sorumluluk söz 
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konusu edilemez, çünkü bazı hâllerde depasman belki de Genel Kurulun bilgisi ve rızası 

dahilinde oluşmuş olabilir. Bugünkü sistem, depasman söz konusu olduğunda, buralarda 

geçen hafta sonu konuştuğumuz gibi, ibra etmemek suretiyle, bundan başkanın ve 

yöneticilerin sorumluluğunu talep etmek yolundadır. Bunun dışında bir otomatik sistem 

kurulamaz. Zaten mevcut tüzükte bu husus bu şekilde vardır.  

En son bir şey daha söylemek istiyorum. Ben pembe bir tablo çizmedim. Tabloyu olduğu gibi 

gözünüzün önünde görebilmeniz açısından, içinde pembe hususlar da olduğunu söylemek 

istedim. Biliyorsunuz, spor kulübüyüz diye söylemiştim. Spor kulübünde spor yapılır. Spor 

yaparken en önemli araçlardan bir tanesi de moral motivasyondur. Spor kulübü üyelerinin 

moral motivasyonlarını yerlere indirmek hiçbirimiz için doğru bir tavsiye olmaz. O yüzden, 

elbette olumsuzlukları göreceğiz, elbette olumsuzluklarla mücadele edeceğiz. Ama sürekli 

olumsuzluklardan değil, olumlu yanlar varsa onlardan da bahsedeceğiz ki, bir çıkış yolunun 

olduğunu görelim ve bu çıkış yolu çerçevesinde de yüksek moralle yaptığımız işi yapmaya 

devam edelim. Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Sayın Yönetim Kurulu, buyurun efendim. Sayın Başkan 

Yardımcısı. Bitti. Evet efendim, Sayın Başkan Yardımcımız Dursun Özbek kardeşimiz, buyurun.  

Galatasaray SK Başkan Yardımcısı Dursun Özbek 

Sayın Divan Başkanlığı, Değerli Galatasaraylılar, Sayın Basın Mensupları,  

Hepinize şahsım ve Yönetim Kurulum adına hoş geldiniz diyorum, hepinize saygılarımı 

sunuyorum. Galatasaray’da aldığım görev itibarıyla, Mecidiyeköy’deki arazinin 

geliştirilmesinden sorumlu olarak görev yapıyorum. Bu itibarla da, değerli Divan Kurulu 

üyelerinin sorularını cevaplamaya çalışacağım.  

Burada önemli noktalardan bir tanesini Taner Bey dile getirdi. Bir defa, öncelikle otelin 

kapasitesi hakkında size bir bilgi vermek istiyorum. Otel 200 oda olarak planlanıyor. Taner 

Bey defaatle bir 225 oda dedi, sonra 200 yatak dedi. Ama otelin kapasitesi mevcut imar hakkı 

itibarıyla 200 odaya kifayet ediyor. Şimdi, burada maliyetleri konusunda bir şey söyledi. Haklı 

gerekçeleri var. Benim mesleğim bu. 26. senem bu sene. Hem inşaatı yapan, hem oteli 

işleten kimliğimle konuşuyorum. Burada güncel yatırımlarım da var. Yani bugün sadece 

Galatasaray için değil, aynı zamanda kendi şirketim için de çalışmalar içindeyim. Maliyetler 

bende çok taze. Toplamda inşaat ruhsatımız itibarıyla 17 bin metrekare civarında kapalı saha 

var. Kaba bir maliyetle, bunun 16-17 milyon doları geçmesi mümkün değil, çünkü bizim orada 

yapacağımız otel çok lüks bir otel değil, bir iş oteli kimliğinde. 5 yıldız alacak, ama bu 5 yıldız 

bir Çırağan Sarayı yahut da bir Four Seasons niteliğinde bir 5 yıldız değil. Biraz daha 

aşağısında, 4 yıldız, 5 yıldız arasında bir iş oteli olarak planlıyoruz. Bu otelin örneğini biz şu 

anda Esentepe’de Point olarak faaliyete geçirdik. Çok da eski bir yapı değil. Bu sene 5. 

senesini dolduruyor. Dolayısıyla, maliyetler itibarıyla kontrolü benim tarafımdan son derece 

kolay. 4 sene evvel yaptığım dolar bazında harcamalar önümde. Artı, bundan sonra 

yapacağım harcamaların projeksiyonu da benim için son derece kolay, çünkü güncel olarak 
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işin içindeyim. Şu andaki faaliyetlerim arasında, böyle bir otelin Taksim’de yapımını da 

sürdürmekteyim.  

Dolayısıyla, buradaki bütün amacım, seçildiğim yönetimle beraber, Yönetim Kurulu 

arkadaşlarımla beraber kulübe fayda getirmek. Bu itibarla da, hem Yönetim Kurulu üyelerim, 

Sayın Başkanım, hem de kendim, hem kredibilitemizi, işbilirliğimizi sayın üyeler burada daha 

önce zikrettiler. Yani Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerinden bahsedildi. Bunların arasında 

işbilirlik ön planda geliyor. Bu dönemdeki yönetimin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. 

İşbilirliği çok yüksek arkadaşlarım var. Onlarla oluşturduğumuz komiteler çerçevesinde, 

Mecidiyeköy’deki oteli en uygun şekilde, en hak ettiği şekilde yapacağız.  

Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu. Geçen kongrede, Sayın Başkanım Duygun 

Yarsuvat bir çağrı yaptı, damarlarımızda akan kanın renginden bahsetti. Bu asil kanın bizim 

bu zor günlerden çıkmamıza en büyük desteği vereceğini söyledi. İnanın, buradaki otel 

lansmanından sonra, ondan sonraki hafta başından itibaren, aşağı yukarı 10’a yakın kişi beni 

aradı. Aramalarının sebebi, bir Galatasaraylı olarak projeye destek vermek amacıyla. Bir 

tanesi ısıtma sistemini yapacağını, diğeri halıları vereceğini, bunun gibi 3-4 kişi daha. 10’a 

yakın kişi bu konuda destek vermeyi taahhüt etti. Kaba bir hesap yaptım. Bu hesap 

çerçevesinde, değerli yönetiminize arz ettiğim gibi, maliyetimiz 16 milyon dolardan aşağı 

yukarı 10-11 milyon dolarlar seviyesine iniyor. Bunun Galatasaraylılığın niteliklerinde 

olduğunu biliyorum, çünkü bu örneği daha önce Florya’da yaptığımız yaşlılar yurdunda 

yaşadık. Ne yaptık orada? Temel atılacağı gün, o günkü çalışma arkadaşlarımızdan Sayın 

Cezmi Celayir -burada, aramızda, görüyorum burada- bana telefon etti, dedi ki, böyle böyle 

bir kalkışmaya girdik, bir iş yapıyoruz. Ben de inşaat hâlindeydim, o gün gerekli betonları 

gönderdim. Bilahare, mobilyaların yapımında öncülük yaptım, katkı verdim. Bugün de o tesis 

faaliyette. Yani demin bahsettiğim durumun bir örneğini biz Florya’da yaptık.  

Bu otelin bu kadar desteğe ihtiyacı var mı? Tüzük gereği, Taner Bey bahsetti, plan ve projesi 

var mı? Evet, plan ve projesi var. Bizden önceki yönetim burayla ilgili bir proje yaptırmış, ofis 

projesi. İlgili kişiler çok iyi bilir. Taşıyıcı aksamı 8 metre olarak planlamışlar. Otel için çok 

uygun bir aks sistemi. Dolayısıyla, statik projesi değişmeden odaları peynir kalıbı dizer gibi 

dizmek mümkün. Projenin üzerinde aşağı yukarı 1 hafta çalıştım. Statik projeyi aynı 

kullanmak suretiyle üzerine oteli yapmak mümkün. Dolayısıyla, alınan ruhsat itibarıyla da, 

ruhsatta 5 binlik plandan gelen lejand bunun otel olarak yapılmasına da müsait. Dolayısıyla, 

Sayın Osman Yiğit’in belirttiği gibi, çünkü diğer konuşmacılardan notlar aldım ben buraya. 

Hepsi bizim Yönetim Kurulumuzun haiz olduğu nitelikleri tek tek sıraladılar. Bunları yaparken 

dediler ki, Yönetim Kurulu şöyle olmalı, böyle olmalı. Not aldım. Hepsi de bizde mevcut şu 

anda. Örneğin, ben aldığım görev itibarıyla Mecidiyeköy’deki otelin yapımından sorumluyum. 

Tam bana biçilmiş bir kaftan, tam bana göre bir iş. Dolayısıyla, buradaki belirtilen kamu 

kurumları ile olan ilişkiler çerçevesinde son derece deneyimliyim. Finansman konusunda son 

derece bilgiliyim. Kredibilitem de oldukça yüksek. Ben kendimi methetmek için 

söylemiyorum bunu. Ama diğer arkadaşların, yani buradaki oturuma katılan Divan Kurulu 

arkadaşlarımın istediği nitelikler bu yönetimde var. Bu itibarla, bu otelin yapılması için 

gereken finansman, yine tüzük gereği, tarafımdan ilgili finansman kuruluşlarıyla konuşulmuş 
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ve yetkinin alınmasını müteakip, ilgili anlaşmaları yapmak üzere harekete geçilmiştir. Bunun 

için de, özellikle daha önceki yönetimlerden gelen vergi borçları itibarıyla arsa üzerinde 

bulunan hacizler kaldırıldı. Bugün ve buna bağlı olarak da üç tane ayrı banka ile finansmanı 

için görüşmelere devam ediyorum. En uygun fiyatı veren, en ucuz fiyatı veren kişi ile bu 

anlaşmayı yapacağım. Daha doğrusu, kurul olarak yapacağız.  

Şimdi bu konuda da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugüne kadar yapılan yatırımlar veya 

borçlanma, fiyatı çok yüksek olarak borçlanılmış. Burada Yönetim Kurulu üyelerinin 

kredibilitesi ön plana çıkıyor. Yani ben kendi şirketime hangi faiz oranı ile borçlanıyorsam, 

kulübümü de o borç yükünün altına sokmak istiyorum. Bu itibarla, Sayın Osman Yiğit’in 

belirttiği gibi, kredibilitenin de çok önemi var. Sayın Mehmet Helvacı, kaynak var, dedi. Çok 

doğru bir tespit yaptı. Hakikaten, kulübün kaynakları var. Fakat bunları bulup ortaya çıkarmak 

çok önemli. Biz Mecidiyeköy arazisinde yaptığımız bu faaliyetle, -banka tespitini söylüyorum, 

bir kamu bankasının ekspertizi neticesinde- bu tesis bittiği zaman 150 milyon ile 200 milyon 

dolar arasında bir değere haiz olacak. Yani bir aset düşünün, 200 milyon dolarlık yahut da 

150 milyon dolarlık bir aset bugün kulübün listesine girecektir. Bu çok önemli bir faaliyettir. 

Bunun, bundan sonraki yönetimlere de örnek olmasını istiyorum.  

Demin Özer Berkay ağabeyim burada bir tespit yaparken, Sayın Divan Kurulu Başkanımız 

“tarihten yaprak” diye bahsetti. Bakın, tarihten yaprak nasıl anılıyor. İşte Ada’yı alan anıldı, 

Florya’yı yapan anıldı, Riva’yı yapan anılıyor. Bu yönetim de Mecidiyeköy’deki arazinin bir 

aset olarak kulübe girmesini sağlayacaktır. Ben diyorum ki, biz yani, Galatasaray camiasına, 

Galatasaray Kulübü’ne ağaç diken herkesin mübarek kişiler olduğunu kabul ediyorum. 

Galatasaray sevgisi ile donatıldığını kabul ediyorum.  

Turcan ağabey şeyi söyledi, burası otel olsun mu, olmasın mı dedi. Burası otel olsun. Neden 

otel olsun? Otelcilik faaliyeti yüzyıllar öncesine dayanıyor. Yani kervansaraylar, hanlar otelin 

ilk versiyonudur. O gün kervansarayların yanında –affedersiniz- ahırlar vardı, insanlar binek 

hayvanlarını oraya çekerlerdi. Bugün otellerin altında garajları var. O insanlar o zaman yatıp 

kalkarlardı, aş evinde yerlerdi. Yani dikkat ederseniz, fonksiyonu değişmeyen, yüzyıllara sari 

bir hizmet türü. Dolayısıyla, iyi yönetildiği zaman, uzun süre Galatasaray’a hizmet edecek, 

Galatasaray’a bir gelir kapısı olacak bir hizmettir. Elbette ki toplantı salonları olacak. Elbette 

ki Galatasaray toplantılarını bu kadar basık, alçak bir yerde yapmak yerine, orada yapmak 

isteyecektir ve yapacaktır da.  

Ali Sami Yen ismini biz geçen sefer söyledik. Yani bunu Genel Kurul tespit edecektir. Ben bu 

kadar değerli bir büyüğümüzün isminin her yerde okunmasını, her geçenin telaffuz etmesini, 

her konaklayanın bunu yaşamasını istiyorum. Otelin içinde, yine gerek Galatasaray Kulübü 

tarihi itibarıyla, gerekse Ali Sami Yen büyüğümüzün tanıtılması için çeşitli müze, resim sergisi 

gibi etkinliklerle de bunun yaşamasına destek vereceğiz. 

Efendim, tüzük gereği... Sayın Taner Aşkın’ın sorularını cevapladığımı zannediyorum. Özellikle 

tüzük itibarıyla, plan ve projenin ne sürede bitebileceği konusu. Bu 16 veya maksimum 18 

aylık bir projedir. Zaten şu anda çukur, yani hafriyat ve İksa çalışmaları bitmiş vaziyette. 

Bundan sonra bizim maksimum 16 aya ihtiyacımız var.  



31 
 

Harcanacak paranan kaynakları, finansman sağlayacağız. İnanır mısınız, bankalar yarışıyor. 

Yani benim kapımı aşındırıyorlar, “Dursun Bey, biz bu projeyi finanse edelim.” diye. 

Dolayısıyla, bu kadar değerli bir mülkiyetin, ekonomik değeri çok yüksek olan bir arsanın hak 

ettiği projeyle taçlandırılması lazım.  

Efendim, şimdi cari faizler şöyle. Biz burayı orta vadede borçlanacağız. Muhtelif teklifler var. 

Bir tanesi, 2+5 yıl, yani iki yıl ana para ödemeden, sadece faiz ödeyerek. Buradaki cari faiz 

aşağı yukarı % 4.5 civarında. Döviz bazında. Diğer bir teklif 3+4 gibi. Fakat bizim burada 

yaptığımız nakit akış tablosu. Tabii burada bir şeye dikkat ediyorum. Otelin açılmasını 

müteakip, gelen paranın tamamının borç kapamasına gitmesini istemiyorum. Evet, cash 

flow’u öyle verelim ki, bir kısmı borcunu kapatsın, bir kısmı da kulübün faaliyetlerine destek 

olacak bir finansal kaynak olsun. Geçen Genel Kurulda da bahsettim. Dedim ki, aşağı yukarı 5 

milyon dolar bir gelir bekliyoruz. Bunun 3 milyon doları ile biz... 15 veya 16 milyon dolar, ama 

demin bahsettim, sponsorlarla bu maliyeti 11 milyon dolara çekme şansımız var. Demek ki, 

bize 4 sene yeterli bu borcun kapatılması için. 3+4 gibi bir vade ile bunu borçlanmayı 

düşünüyoruz yönetim olarak.  

Efendim, müsaade ederseniz, ona geleceğim şimdi. Buradaki tabii değeri yüksek bir aset, 150 

milyon dolar. Banka ekspertizi bu. Biliyorsunuz, banka ekspertizleri gerçeği yansıtmaz. Yani 

bankanın 150 milyon dediği bir gayrimenkul en aşağı 200-250 milyon dolar değer ifade eder. 

Burada biz temeli attığımız gün, kule vinci oraya diktiğimiz gün, tabelamızı astığımız gün, Ali 

Sami Yen veya Galatasaray Oteli diye astığımız gün, bizim kapımıza tonlarca işletmeci 

gelecek, çünkü bulunduğu lokasyon itibarıyla son derece iş potansiyeli yüksek bir yer. Bu 

itibarla, biz birinci günden itibaren yapacağımız işletme kontratlarıyla, yani bunu da bir 

model olarak hazırlayacağım. Yani kulübün kucağına peşkeş çekilecek bir bomba bırakmak 

istemiyorum. Bu 26 senelik tecrübemle, yapılacak işletme anlaşmasının modelini de 

yapacağız. 10 senelik işletme düşünüyorum. 10 senelik işletmenin teminatı, süresiz 10 yıllık 

teminat mektubu eşliğinde ancak kiralanabilecek bir otel niteliğinde olacak. Yani gelen 

yönetimler veyahut da gelen işletmeci kirayı ödedi mi, ödemedi mi sorusu ortada 

kalmayacak. Bu itibarla, temel atıldığı birinci günden itibaren buraya bir kira kontratı yapmak 

mümkün. Bu 10 sene vadeli olabilir. Bu vade içinde, bu hem bankaya geri ödenecek borcun 

teminatı olabilir. Bankaya veyahut da yönetimin o günkü yönetimin inisiyatifinde bir gelir 

olarak, temlik edilebilecek bir değer olarak da telakki edilebilir. Benim tercihim, artık 

gelirlerin temlik edilmesi döneminin sona ermesi. Bir örnek olması itibarıyla da, bunun kendi 

içinde dönen, kendi içinde kulübe fayda istihsal eden bir yatırım olmasını planlıyorum.  

Şimdi efendim, söylemek istediğim çok şey vardı, fakat heyecanlıyım. Genel Kurula ikinci 

konuşmam, dolayısıyla çok tecrübeli değilim. Arada unuttuğum şeyler de var, fakat yeteri 

kadar izahat verdiğimi zannediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkan Yardımcısı Dursun Özbek arkadaşımıza da biz teşekkür ediyoruz 

açıklamaları için. Sayın Başkan, bir şey var mı? Sayın Başkan söz istiyor. Başkana sınır olmaz 

efendiler, hatırlatayım. Efendim, 5 dakika ile sınırlamak gerekir miymiş diye soruyor Sayın 

Alpaslan. 
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Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat  

İstiyorsanız sınırlanırız. 

Sevgili Dostlar, Sevgili Galatasaraylılar, 

Benim için bir beis yok. Zaten buraya gelmemin amacı sizlere teşekkür etmektir, çünkü 

Cumartesi günü yapılan toplantıdan sonra bu fırsatı bulamadım. Herhâlde çok 

elektriklenmişti hava, Başkan da bana söz vermeyi unuttu, Yönetim Kuruluna. Onun için, 

orada sizlere teşekkür edemedim. Ama biliyorum ki, bana göre çok iyi bir Genel Kurul yaptık. 

Belki bazı olaylar olmuştur, ama unutmayın ki, malzememiz insansa mutlaka olaylar olur. 

Mühim olan, bu olayların aza indirilmesidir. Galatasaray içinde de bir yerleşmiş gelenek 

vardır. Galatasaraylılık vardır. Bu bir davranış biçimidir. Bu Galatasaray ailesi içinde öğrenilen 

bir davranıştır. Bizim tüzüğümüzün 44. maddesinde de var. Şöyle diyor 44. madde. 

Konuşanın sözü kesilmez, kişilikle uğraşılmaz, çalışma düzenini bozucu eylem ve 

davranışlarda bulunamaz. Kaba ve çirkin sözler söylenemez, hareketlerde bulunamaz. Demek 

ki, bu Galatasaraylılık. Yeni yapılacak tüzükte de mutlaka böyle hükümler yer alacaktır. Bu 

Galatasaraylılıkları biz zaten tüzükle öğrenmedik, yaşayarak öğrendik. Hatta daha da ileri 

gidiyoruz. Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve çirkin sözler varsa, toplantı başkanı, 

gerekli düzenlemeleri yapması için o yazıyı sahibine geri verir. İfadesi de var. Bu gösteriyor ki, 

bizim toplantılarımızda, bizim konuşmalarımızda, hatta aramızda yapılan konuşmalarda dahi 

gerekli nezaketi göstermek zorundayız birbirimize karşı.  

Cumartesi günkü olayı bu şekilde değerlendirelim, fazla da üstünde durmayalım diyorum 

Sayın Başkan. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Peki Sayın Başkanım. 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat  

Oldu, bitti. Şimdi burada bazı görüşler ileri sürüldü. Açıkça söyleyeyim, bunların büyük bir 

kısmını ben kendi üzerime ve Yönetim Kurulumun üzerine alınmıyorum. Alınmadım. Burada 

bir tek Ayhan Özmızrak’ın söylediği hususlar, Yıldırım Baysal olayı ne oldu dedi. Onu bundan 

evvelki toplantıda da sormuştu. Ben o zaman, bilmiyorum demiştim. Ve toplantıdan çıkar 

çıkmaz sordum. Adını söylemeyeyim, sevdiğim bir Galatasaraylı geldi, “Aağabey, boş ver. O 

benimle ilgili, bu iş kapandı.” dedi. Ben de onun üzerine gitmedim. Ama çok ısrar ediyorsanız 

gider, yazılı olarak da size gönderirim.  

Rasim Zaimoğlu, bizim yönetimimizin federasyon ziyaretini biraz garip bulmuş gibi hissettim. 

Orada bir de çikolata da alınıp götürüldü. Burada bir ironi var. Biz o ironiyi anlıyoruz, eleştiriyi 

de anlıyoruz. Ama Galatasaray Spor Kulübü herkesle iyi geçinmek durumundadır. Eğer 

herkesle iyi geçinemezsek, mutlaka tekerimize çomak sokarlar. Onun için, müsaade edin, 

herkesle görüşüp herkese Galatasaray’ı tanıtmak zorundayım ve zorundayız.  

Hajrovic’ten söz edildi. Aldığım bilgiye göre, Hajrovic’le karşılıklı davalıyız. CAS’ta devam 

ediyor. Biliyorsunuz, bu davalar uzun süre devam eder. Hajrovic’le karşılıklı davamız var. 

Amrabat; 41 tane futbolcudan kurtulalım diyorsunuz. Tamam, Amrabat da bu 41’den bir 

tanesi. Bunu da kiralık verdik. Eğer geri gelirse, bunun da ücretini ödememiz gerekir. Onu da 
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biliyorsunuz herhâlde. Ama bu, böyle pazara koyup da mal satmaya benzemiyor. Futbolcuyu 

alıyorsunuz ve üzerinizde kalabiliyor. Ocak ayında bir çoğuyla anlaşarak bu miktarı azaltmaya 

çalışacağız ve birkaç tanesini de şimdiden... Tabii yapmayın da, ben yapmadım. Vallahi o bize 

çok pahalıya mal olan, onu alan antrenör de gitti, biliyorsunuz. Bilmiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, müdahale etmeyelim, Sayın Başkan devam etsin. 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat  

Şimdi 25 milyon taraftarımız var dendi ve taraftarları çoğaltalım dendi. 25 milyon taraftarımız 

olduğu zaman, üyeleri çoğaltın dedi. Üyeleri çoğaltırsak herhâlde Arena’da Genel Kurul 

yaparız. Siyasi parti hâline dönüşürüz. Galatasaray bir spor kulübü olarak, benim görüşüm bu 

kanaatte değil. Taraftarımız olabilir, taraftarımız bizim yanımızdadır. Zaten taraftar olmazsa 

spor olmaz, mücadele olmaz. Bütün bunlar olacaktır. Ama unutmayın, her taraftarın yaptığı 

hareket bize, kulübe pahalıya mal olmaktadır. Yurt dışında oynadığımız maçlar dolayısıyla, 

Arsenal maçı için 50 bin euro, Dortmund maçı için 70 bin euro, Belçika’da oynadığımız 

Anderlecht maçında da yine cezası daha gelmedi, o da gelecektir. İşte onu söylüyorum. Ve en 

son, basketbol maçında saha dışında, ana yolda meydana gelen adam öldürme olayından 

dolayı Galatasaray Kulübü’ne yine ceza geldi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, 3 maç seyircisiz. 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat  

Şimdi görüyorsunuz ya, eğer bunları çok artırırsak, hani biraz evvel bahsettim ya, görüş 

meselesi, görgü meselesi, konuşma adabı meselesi dedim ya, onların hepsini kaybederiz.  

Bir eleştiri de, Yönetim Kurulunda hiç eski sporcu yok. Yani eski sporcu olsa yönetim kurulları 

daha mı iyi olacak? Bakın, eski sporcu yok diyorsunuz. Basketbol, Can Topsakal’a emanet. 

Can Topsakal kim? Eski bir basketbolcu. Voleybol, Hamdi Yasaman’a emanet. Hamdi 

Yasaman kim? Eski bir voleybolcu. Profesör olmak için voleybolculuğu bırakmış esasında. E 

bakıyoruz, Ali Dürüst, Sportif A.Ş.’de futbol takımı ile de uğraşıyor. Hatırlar mısınız, Arjantin 

dünya şampiyonu olmuştu. Arjantin’in o antrenörü hayatında futbol oynamamıştı. O zamanki 

antrenörü. Mourinho’yu sevmiyoruz. Mourinho futbol oynamamış. Bir laf var, çok severim. 

Çocukluğumdan beri hafızamda kalmıştır. Yumurtanın taze olduğunu anlamak için tavuk 

olmaya gerek yoktur. Bu nedenledir ki, biz akılcı olarak hareket etmek istiyoruz. Görüyoruz, 

gerekli tedbirleri almak istiyoruz. Temel prensipleri uygulamaya çalışıyoruz, emin olun. Zaten 

kısa vadeli 7 ay dedik, başlangıçta. O kadar hızlı geçiyor ki günler! Yalnız bugünlerin hızlı 

geçmesi bizim bu günleri doldurduğumuz anlamına gelir. Eğer, bir gün bakarsanız, ah ne 

yapacağım, hâlâ bitmedi, saat 4 olmadı, 5 olmadı... Oruç tutulduğu zaman hep bunu 

düşünürsünüz, bir top patlasa da su içsem diye. Ama burada, şu anda emin olun, saatin nasıl 

geçtiğini farkedemiyoruz. Çünkü her arkadaşım, her an meşgullerdir. Bu 1 ayın, 1.5 ayın nasıl 

geçtiğini hissetmedik. Ben bundan çok memnunum. Bendeki adrenalini yükseltiyor. Onun 

için, iyi olarak görüyorum bunu.  
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Bir de, Taner Aşkın kardeşim bana bir e-mail çıktısı verdi. Tamam, o e-mail çıktısı iyi de, onu 

bir şikâyet dilekçesi hâlinde bize verirseniz, biz o zaman o işlerde ne gerekiyorsa onu yaparız. 

E-mail’e de güvenmem lazım. Çünkü ben ceza hukukçusuyum, biliyorsunuz. Bütün derdim, 

bu son yıllarda başlatılan bütün soruşturmalar bir e-mail’le başlıyor. Bütün ihbarlar bir e-

mail’le geliyor ve ondan sonra da biz onu düzeltmeye çalışıyoruz, savunmacı olarak, müdafi 

olarak. Bunu da unutmayalım. Böyle gerçek bir ihbar olursa, biz de buna cevap vermeye 

çalışırız.  

Mehmet Helvacı’yla hemen hiçbir düşünce farkımız yok. Hep ben söylerim zaten, eğer spor 

yapıyorsak spordan para kazanmamız lazım esas olarak. Diğerleri, spordaki başarıyı 

gerçekleştirmek içindir. Ama Galatasaray Kulübü’nde de bu başarıyı gerçekleştirmek için 

uğraşıyoruz. İnanıyorum ve hep söylüyorum, bu sezon sonunda başarılı olacağız ve bu 

salonda yine burada oturacağız ve hepimiz şampanya içeceğiz. Gerçi stadyumlarda şampanya 

yasak, ama zarar yok, bir istisna yaparız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Değerli Başkana biz de çok teşekkür ediyoruz tek tek cevapladığı için. Toplantımız 

iki saat 40 dakika sürdü. Gördüğünüz gibi, belli süre kısıtlamalarına ihtiyacımız var. Hepinize 

teşekkür ediyorum katılımınız için. İyi akşamlar.  

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

Emir Turgan (5259)      Ahmet Yolalan (6701) 

 Başkan Yardımcısı          Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

     Sekreter          Sekreter 

 


