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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 10 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da Gayrettepe Dedeman Otel’de 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Ocak 2018 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce sizi, 

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve 

arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat eden 2739 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Safa Tuğcu, 5752 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ural Ayberk, 7162 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz ve milli futbolcumuz Samim Uygun, 8637 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Cemil Melih Bassa, 9144 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Zeyyat Uğur Karlıklı ve aramızdan 

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

Teşekkür ederim, buyurunuz efendim. Efendim bugünkü toplantımızın gündemini 

okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Yönetim Kurulunca tespit edilen 13-20 Ocak 2018 tarihli Olağanüstü Seçim Genel Kurulu 

dolayısıyla başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması, 

4. Güncel olaylar ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

kabul edilmiştir efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündeme geçmeden önce arz etmek istediğim iki tane konu var, sırasıyla sunuyorum. 

Bilindiği gibi, Divan Kurulu kulübümüzün yegâne bağımsız, tarafsız ve özerk kuruludur. Bu 

nedenle, tüzüğümüz, kulüp seçimlerinin demokratik, dürüst ve adil olarak yapılması için 

gerekli çalışmaları yapmak üzere Divan Başkanlığını görevlendirmiştir. Tüzüğümüzün 61. 

maddesi uyarınca, seçime katılacak başkan adayları, beraber çalışacakları üyelere ait adaylık 

bilgilerini 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 18.00’den önce Divan Başkanlığına teslim 

etmişlerdir efendim. Aday üyelerin kıdem ve sicil yönünden incelenmesi için listeler Sicil 
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Kuruluna teslim edilmiştir. Aynı gün yapılan inceleme sonunda, aday listelerindeki üyelerin 

kıdem ve sicil yönünden yeterli oldukları Sicil Kurulunca Divan Başkanlığına yazıyla 

bildirilmiştir. Bu suretle, başkan adaylıkları kesinleşen Sayın Dursun Özbek ve Sayın Mustafa 

Cengiz’in aday listeleri tarafımdan Galatasaray Televizyonu vasıtasıyla kamuoyuna 

duyurulmuştur.  

Yine tüzüğümüzün 64. maddesi uyarınca, iki başkan adayının temsilcilerinin katılımı ile 8 

Ocak 2018 Pazartesi günü Ali Sami Yen tesisleri basın toplantı salonunda renk çekim işlemi 

yapılmıştır. Sayın Dursun Özbek’in kırmızı renkli, Sayın Mustafa Cengiz’in sarı renkli oy 

pusulaları ile seçime katılacağı kura çekimi neticesinde kesinleşmiştir. Durum tutanakla tespit 

edilerek Genel Kurul dosyasına konmak üzere Yönetim Kuruluna teslim edilmiştir. Renkleri 

tespit edilmiş birleşik oy pusulaları ve boş birleşik oy pusulaları Divan Başkanlığı tarafından 

bastırılacaktır. Bu konuyu bilginize sunarım.  

Bu vesile ile Divan Kurulunun kulüp seçimlerinde tarafsız kurul olduğunu tekrar hatırlatırım. 

Divan Kurulu, başkan adaylarını program ve çalışma arkadaşlarını tanıtması için davet eder. 

Her Divan üyesi gerekli bilgileri alarak kendi hür iradesiyle seçim tercihini kullanır. Divan 

Kurulunda seçimle ilgili tavsiye kararı alınması söz konusu değildir. Bilvesile hatırlatıyorum 

efendim.  

İkinci konu, 6 Ocak 2018 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi’nde düzenlediğimiz olağanüstü 

Divan Kurulu toplantısı ile ilgilidir. Efendim, sessiz olabilir miyiz lütfen? Bu toplantımızda 

uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış sporcularımıza, antrenör ve 

yöneticilerimize Divan Başarı Beratı verdik, emek ve gayretleri için teşekkür ettik. 

Başarılarının devamını temenni ettik.  

Gündemin diğer bir maddesinde ise 2017 yılında Divan üyeliğine hak kazanmış olan 166 yeni 

Divan üyesine Divan Kurulu beratlarını verdik. Divan Kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma 

esasları hakkında bilgi vererek kendilerine hoş geldin dileklerimizi ilettik efendim. 166 yeni 

Divan üyesinin katılımı ile Divan Kurulu üye sayısı 2.322’ye yükselmiştir. Bu dönemde kaydı 

açık üye sayımız 9.663’tür. Bu durumda, Divan üyeleri tüm üye sayımızın % 24’üne tekabül 

etmektedir. Bilginize sunarım.  

Efendim, gördüğünüz gibi, seçim öncesi yapılan Divan toplantısı yoğun bir katılımla yapılıyor. 

Bu nedenle, salon değişikliği yapmamız icap etti. Bu salon 400 kişi kapasiteli bir salon, 

zannediyorum yeterli olacaktır. Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum.  

Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya 

sunulması. Toplantı tutanağı deşifre edildi, hazırlandı, girişte size sunuldu, 41 sayfa olarak. Bu 

tutanakları hazırlandığı şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Kabul edilmiştir.  

İkinci madde, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Gelen bir evrak yok.  

Üçüncü maddeye geçiyorum. Yönetim Kurulunca tespit edilen 13-20 Ocak 2018 tarihli 

Olağanüstü Seçim Genel Kurulu dolayısıyla, başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan 

Kuruluna açıklamada bulunması.  

Değerli Üyeler,  
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İki değerli adayımıza sordum. Maalesef ikisinin konuşma süresi veya sırası talepleri farklıydı. 

Onun için, en kıdemlimiz Fuat ağabeyden rica edeceğim. İki tane renkli zarf var. Birinci zarf 

hangisi ise o üyemiz söz alacak.  

Değerli Üyeler,  

Bu toplantı önemli. Başkan adayları tabii ki kendi programlarını ve çalışma arkadaşlarını 

tanıtmak isteyecekler. Ancak biliyorsunuz, bu toplantıların da sağlıklı bir uzunlukta olması 

lazım. Onun için, iki adayımıza rica ettim, 30’ar dakika ile bu işi sınırlayacağız. Daha sonra da 

diğer üyelerimizin konularla ilgili söz alma durumları var. Sayın Mustafa Cengiz, buyurun 

efendim, söz sizin. 

Mustafa Cengiz  

Ben ilk konuşacağımı biliyordum. Gece rüyamda görmedim. Evet, ilk konuşmacının ben 

olması beni mutlu ediyor. Hiç gerek yoktu, eğer böyle ısrar görseydim, Başkanlık Divanına ve 

Başkana olan saygımdan birinci konuşmayı ben yapardım. Hiç önemli değil, deplasman gibi 

oluyor çünkü. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sorduk efendim, kesin cevap alamadık, bu nedenle ad çekme yaptık.  

Mustafa Cengiz  

Değerli Arkadaşlar,  

Galatasaray’da maalesef teamüllere aykırı bilinen, istediğiniz kadar tüzüğe veya Dernekler 

Yasası’na uygun gibi görünse de, aniden bir baskın seçim ötesi seçim oldu. Tabii ki olabilir, biz 

bunun hukuki boyutlarıyla uğraşmıyoruz. Ben şahsen asla da uğraşmam. Madem er meydanı 

açıldı, er meydanına ben çıkarım.  

Şimdi bu kısa konuşmada, ben zamanınızı çok almak istemiyorum. Özellikle powerpoint ile 

böyle akademik bir sempozyum havasına sokmak da istemiyorum. Ben sadece kısa 

dokunuşlar yapacağım, hafızanıza ve beyninize.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi bana bütün platformlarda şu soruluyor. Sen aday oldun, projen ne, planın ne, 

programın ne? Bu hoşuma gidiyor. Bugüne kadar hiçbir adaya bunlar sorulmadı. Bir de hepsi 

geldi, lütfen bana plan ve projeler getirin diyen sayın başkanlar gördük. Kendi projelerini 

kervan yolda düzülür şekilde yaptılar.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben öncelikle şunu söylüyorum. Benim bütün geçmişim açık, yaşantım boyunca, hazır, 

kurulu, düzgün işleyen hiçbir iş almadım. Gerek kamuda, gerek özel hayatımda, özel 

sektörde, her zaman her şeyi sıfırdan aldım. Devlette, tüzüğü dahi Resmî Gazete’de 

yayınlanan, masası, ticari faaliyet belgeleri dahil, her şeyi kendim yapmak durumunda 

kaldım. Ha, bu çok istenen, arzu edilen bir durum mu? Değil. Ama benim kaderim bu.  

Değerli Arkadaşlarım,  
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Ben öncelikle şunu söylüyorum size. Ben açık ve şeffaf bir yönetim vadediyorum. Asla yalan 

söylemem, size asla boş vaatlerde bulunmam, çünkü vaatlerin maliyeti sıfırdır. Ben burada 

size rastgele, istediğiniz gibi, şunu şöyle yapacağım, bir yılda efendim şu kadar gelir elde eden 

hanlar, kervansaraylar yapacağım, şu projeyi yaptım, bunu yaptım şeklinde söylemlerde 

bulunmayacağım. Bulunursam lütfen beni her an uyarabilirsiniz. Ben şunu özellikle başta 

vurgulayayım. Ben aynı zamanda Tüzük Tadil Komisyonu üyesiyim. 7, 9 arkadaşımızla yaklaşık 

42 toplantı yaptık, 2.5 yıl sürdü. Biz sayın Divana, Divan da sayın yönetime teslim etti. Oradan 

biz biliyoruz ki, bu yönetim 3.5 yıllık olamaz. Şarampole çıkmıştır, teker kaymıştır. Bunu bizim 

doğru yola oturtmamız gerekir. Böyle de bir misyon nedeniyle, Mayıs’ta şampiyon olsak bile 

biz seçime gideriz dedim ve bunu burada huzurlarınızda tekrar söylüyorum. Bizim sözümüz 

zaten senettir. Tutamayacağımız hiçbir vaat, hiçbir söz ağzımızdan çıkmaz. Onun da peşine 

düşmeyiz. Bizim için Divanın çok özel bir yeri vardır. Onu da bu arada söylemiş olayım. 

Desteğinizi almak için değil, bundan da emin olun.  

Değerli Arkadaşlar,  

100 günde ne yapabiliriz? Şimdi efektif olarak, bizim 100, hatta 75 günümüz var. Bu 100 

günde, ben her şeyi hallederim, Sportif A.Ş.’yi kâra geçiririm gibi afaki söylemlerde asla 

bulunmam, asla. Ben yutabileceğimden daha büyük bir parçayı da ısırmam. Yaşantım, 

geçmişim bunu kanıtlar.  

Değerli Arkadaşlar,  

Peki, sen ne yapacaksın? Ey Mustafa Cengiz, mevcut yönetim var, ne güzel işte, 

Kemerburgaz’ı aldı, Florya’yı sattı, Riva’yı da sattık, efendim bir de kapalı salon yapıyoruz, 

müthiş. Ooo, ooh. Temel kazılarında da altından altın çıkar inşallah. Şimdi, ben ne 

yapabilirim? Ben 3 şey yaparım. Bunu ikiye bölmeyeceğim, yani kısa vadede, uzun vadede 

demeyeceğim. Kafanızı şişirmek istemiyorum. Ben mali, idari, sportif üç bağlamda çalışmalar 

yapacağım. Ben öncelikle, Galatasaray’ı bütün kurumları ile, çalışma tarzı ile bir sisteme 

oturtacağım. Spor bir endüstri hâline gelmiştir. Spor diyorum çünkü Galatasaray bir futbol 

kulübü değildir sadece. Ağırlıklı öyledir, ama bir spor kulübüdür. Biz 1.400 küsur sporcu, 

800’e yakın idari personel çalıştırıyoruz ve 13 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bunun bir 

sisteme oturması çok ciddi bir iş. İdari bölümde size kısaca değineceğim.  

Değerli arkadaşlar,  

Şimdi biz ne yapabiliriz? Mali olarak, önce biz yönetime gelir gelmez bir bağımsız denetim 

şirketine koordinatlarımızı bulduracağız. Mali olarak neredeyiz, mali olarak bizim enlemimiz, 

boylamımız, derinliğimiz, boyumuz ne, ne olabilir, biz bunu tespit ettireceğiz. Bunun da 

bedelini -merak etmeyin- cebimden ödeyeceğim ve Galatasaray’ın durumunu, 

koordinatlarını tespit edeceğiz. Bu koordinatlar tespit edildikten sonra, bizim en büyük 

sorunumuz borç yönetimi. 3 yılda Galatasaray 500 milyon, 430, 520 diyelim, sevgili Dursun 

Özbek’in aldığı dönemden, 1 milyon 28 milyon TL’lik iki kat borca geldi. Riva ve Florya 

projesinden 508 milyon TL’lik projeyi kırdırdıktan sonra bu bedel maalesef. Bu geldikten 

sonra bile finansman borçlarımız düşmedi. Tam tersine, TL bazında arttı. Şimdi tabii ki dolar 

bazında düştü diye gidemeyiz, biz TL’ye bakmak durumundayız.  
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Değerli Arkadaşlar,  

Bu mali durumumuzu tespit ettikten sonra, borçlanmaları mutlaka yapılandırmamız gerekir. 

Özellikle dolar, döviz bazında olan borçlanmalarımızı mutlaka TL bazına doğru çevirmemiz 

şart. Ve bu finansman giderini tek bir kaynaktan değil, çeşitli kaynaklardan yapmamız gerekir.  

Riva ile Florya’ya gelirsek, bizim elimizdeki çok değerli iki aset, henüz bu süreç bitmedi. Emlak 

Konut’la olan sözleşmeyi ben görmedim, mutlaka değerli bir sözleşmedir. Ben Yönetim 

Kuruluna, Sayın Dursun Özbek’e inanıyorum. Ama benim o projeyi mutlaka daha iyi hâle 

getirmem gerekir.  

Değerli Arkadaşlar,  

Haliç Kongre Merkezi’ni hatırlayalım. 5’e 5, 10 metrekarelik 900’e yakın villanın geliri var. 

Açık, net hesap yapalım. 900 villayı bugün satsanız, -minimum konuşuyorum- 1 milyon dolar, 

% 50 payla 450 milyon dolar yapar. Bu 450 milyon doların -sadece Riva’dan- minimum elde 

edilmesi gerekir. Ne kadar dönem içinde? 4 yıl içinde. Bizim devletimizle oturarak, 

devletimizin de kazanacağı şekilde, ama Galatasaray’ın da kazanacağı şekilde bunu yeniden 

gözden geçirmemiz gerekir. Bunun olasılıklarını görüşmemiz gerekir, optimum hâle 

getirmemiz gerekir.  

Florya ve Riva’yı ayırın dedik, ayrılmasının mümkün olmadığını, özel nedenler olduğunu 

söylediler. Buna da saygı duyduk. Ama Florya şu anda bir kupon, pırlanta arazidir. Biz bundan 

en az 133 milyon dolarlık bir gelir olması gerektiğini hesaplıyoruz. Bunu gayrimenkul 

uzmanlarına incelettik. Tabii ki Emlak Konut değerli, bizim devletimizin, bize ait bir 

kuruluşudur. Bu kuruluşla tekrar oturacağız ve biz Riva artı Florya’dan elde edilecek geliri 

yaklaşık 600 milyon dolarlar -en az diyorum, en az- seviyesine çıkarmak için devletimizle 

oturup konuşacağız. Çünkü bunlar Galatasaray’ın, sevgili Selahattin Beyazıt’ın bize emanet 

ettiği, diğer yöneticilerin, Faruk Başkanımın, Adnan Başkanımın, Ünal Başkanımın, Duygun 

Başkanımın ve Dursun Başkanımın bugünlere getirdiği projeler. Biz bunları 720 milyon TL gibi 

görünen -ikinci müteahhide kaldı, biliyorsunuz- bedellerle veremeyiz. Bu yazık, günah. Bunu 

gözden geçireceğiz.  

Sevgili Arkadaşlar,  

İkinci olarak, mali olarak üzerimizde adı amatör ama maalesef kendisi profesyonel 

şubelerimiz var. Açık, basket ve voleybolu mutlaka ayırmamız gerekir, mutlaka. Basket A.Ş. 

ve Voleybol A.Ş.’yi, ama öncelikle Basket A.Ş.’yi kurmamız gerekir. Bizim TL bazında, yıllık 

ortalama 70-80 milyon TL zararımız olmakta. Bütün başkanlarımın çektiği en büyük sıkıntı bu. 

Şu anda da bu sıkıntı çekiliyor. 10 yılda hesaplayın, 700-800 milyon TL’lik bir açığa baliğ 

oluyor. Diğer kalan şubelerde, inan edin, 10-11 şubenin bize yıllık toplam gideri 10-11 milyon. 

Biz bunu rahatlıkla karşılarız. Yüzme, kürek gibi diğer gerçek, reel amatör olimpik sporları 

karşılarız. Zaten bizim görevimiz de bu, olimpik sporları desteklemek. Galatasaray olarak biz 

aynı zamanda eğitim de yapıyoruz, 1.400 gence Milli Eğitim Bakanlığının, Gençlik Spor 

Bakanlığının deruhte etmesi gereken görevleri yapıyoruz, diğer değerli rakiplerimiz de 

yapıyor.  

Değerli Arkadaşlar,  



6 

 

Baskette mutlaka ve mutlaka sponsor ile yola çıkacağım. Voleybol keza yine öyle. Asla ben 

büyüyen bir delikten yana değilim. Ben size açıklayacağım. Başkanken de açıklayacağım, 

değilken de açıklayacağım. Ben basket ve voleybol için otarşik, yani kendine yeterli bir şube 

oluşturacağım. Yoksa devamlı büyüyen ki biliyorsunuz, giderek voleybol da kanayan bir yara 

hâline geldi. Sponsor gelirlerimiz çok düşük. Sponsor gelirlerimizi, kendi temsil ve 

tebarüzümüz, Galatasaray’ın temsili ve moralitesi ile dünya çapında ve Türkiye çapında 

sponsorlar bulacağız. Bu da kanayan bir yara, bazı dallarda çok ucuz ve düşük bedellerle 

sponsor olunuyor. Biz Galatasaray’ı tekrar, öyle bir-iki daire fiyatına değil, dairelerle değil, 

reel, gerçek sponsorlarla besleyeceğiz. Yoksa biz orada UNICEF ile çıkarız, Kızılay ile çıkarız. 

Asla da gelmeyiz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi önümüzdeki 3 yıllık dönemde, özellikle gelecek yönetimler, -ben devam edebilirsem, 

siz uygun görürseniz devam ettiğimde- 2021 yılında (20-21, o döneme denk geliyor) Ali Sami 

Yen Stadyumu’nun isim hakkı yenilenecek. Mevcut sponsorumuzdan yenilenecek. O dönem, 

Sayın Adnan Polat gerçekleştirmişti. 10 milyon dolar/yıldı. Lütfen bunun çok daha üstüne 

çıkacak şekilde -dolar bazında söylüyorum- sponsorlar bulun. Ben bu bağlamda uluslararası 

birtakım kuruluşlarla dirsek teması içindeyim. Ben size her türlü yardımı da yaparım. Ben 

seçilemezsem bile, hiç fark etmez, Galatasaray için yaparım, Galatasaray için veririm. 

Değerli Arkadaşlar,  

Bizim mali konuda, özellikle mali disiplini sağlamada yapacaklarımız bunlar. İdari açıdan 

bakarsak, sayın ve sevgili başkanlarımızı dinliyoruz ve biz Galatasaray’da maalesef, korkunç 

bir ötekileştirme, ayrıştırma, düşmanlık, birbirinden hoşnut olmama, bir sevgisizlik 

görüyoruz. Hepimiz Galatasaraylıyız, ben buna çok üzülüyorum. Muhalefet deniyor, liseci 

deniyor, kafatasçı deniyor. Yani kuruluş değerlerimize de bu yapılıyor, kurucu değerlerimize. 

Onlar, rahmetli Ali Sami Yen ve 17 kurucumuz burada olsaydı, inan edin, ağlarlardı, bu ayrılık 

nedir diye. Bir kere Güneş olayı yaşadık, biliyorsunuz.  

Galatasaray camiası sosyal bir camiadır. Bu sosyal camiada, biz para, ün, menfaat, reklam 

peşinde değiliz. Biz armanın âşıklarıyız. Bir sevda, bir aşk bu, Mecnun’un duyduğu aşk gibi bir 

aşk. Biz bunu bir çıkar için düşünmüyorsak, lütfen birbirimize saygılı olalım. Başkanımıza da, 

bütün geçmiş yönetimlere, bütün başkanlara saygı duyalım. Hata yapabilir. Ben şu 

konuşmamın içinde bile yanlış söylemlerde bulunabilirim. Ben insanım ve insan hata 

yapmakla mükelleftir, Yaradan hariç.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi bu durumda, idari bağlamda bir yüksek istişare konseyi kurmayı düşünüyorum. Bütün 

eski, yaşayan başkanlarımız, ikinci başkanlar, Divanın değerli başkanı ve iki başkan yardımcısı 

var. Bu yüksek istişare heyeti, camia sıkıştığında, onlara akıl danışılacak. Fakat şimdi 

görüyorum ki, bir başkan veya öteki başkan çıkıyor, hem kendisinden öncekini, hem sonrakini 

eleştiriyor. Benim öyle bir şansım yok. Ben ilk gelenim, Dursun Bey’i eleştirmek 

durumundayım. Lütfen bunu yapmayalım, yani enkaz edebiyatı ya da benden sonra tufan, 

sadece ben yaparım, ben bilirim, bu kim oluyor demeyin. Burada herkes değer. Benim gibi bir 
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sürü Mustafa Cengiz çıkar buradan. Yüzlerce, binlerce çıkar. Galatasaray’ın ayrıca 30 milyon 

taraftarı var.  

Değerli Arkadaşlar,  

Üyelikle ilgili hemen bir şey söyleyeyim burada, yeri gelmişken. Sevgili yönetime de, ben 

seçilsem de, seçilmesem de, bizim tüzük tadilde zaten kendilerine de yaptık, 400’e 

dayandırdılar. Bizim yazdığımız yazı üzerine 110 tane artı üye girdi, çok mutlu olduk. Lütfen, 

lütfen üyelik sistemini -bakın söylüyorum, bunlar proje- sadakata dayalı yapalım. Nasıl? 

Üyelik sıra numarası verelim. Tüzük engel değil, Sicil Kurulu bunu yapabilir. Kimler maça 

gidiyor,  kimler deplasmana gidiyor, kimler forma alıyor, kimler kombine alıyor, lütfen bunu 

sistem içinde, sistematik şekilde bir ağırlıklı ortalamalı puantaja bağlayalım. Bu puantaj içinde 

de lütfen onlara üyelikte öncelik verelim. Bağışçılarımız var, artı onlara da bir artı verelim ve 

Galatasaray’ı lütfen sadakata, vefaya getirelim.  

Bakın, Galatasaray’da çok kötü ayrılışlar yaşıyoruz. Sevgili Dursun Özbek ayrıldığında da ben 

kötü ayrılmak istemiyorum. Onun da hizmetleri var, Galatasaray için çalışıyor. Burada oturan 

yönetimdeki kardeşlerimiz de öyle. Hepsi benim arkadaşım, sizin de arkadaşınız. Biz 

muhalefet değiliz veya başkası muhalefet değil. Biz siyasi parti değiliz, bizim siyasi partimiz 

Galatasaray. Bizim tarikatımız, mezhebimiz Galatasaray. Bu nedenle, lütfen yönetimlere, 

geçmiş yönetimlere ve konuşma yapan eski yöneticiler ve başkanlar, lütfen birbirine saygılı 

olsun. Galatasaray’ı diğerlerinden ayırt eden, ötekileştiren güzel hasletler vardır. Bu hasletleri 

lütfen öne alalım.  

İzin verirseniz, su içmek istiyorum. 30 dakika, dedi sevgili İrfan ağabey, onu doğru kullanmaya 

çalışıyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben sportif olarak şunu söyleyeceğim. Sahada, hangi spor dalında olursa olsun, 

Galatasaray’ın hedefi şampiyonluktur. Şampiyonluktan öte, her ikincilik bizim için belki 

profesyonel anlamda eğer gelir getirici ise eh, idare eder. Ama biz winner bir kafadayız, biz 

asla kaybedenlerden yana değiliz. Galatasaray devamlı kazandığı için buralara geldi. Biz, 

sahada mücadele eden sporcularımız, tabiri caizse terinin son damlasına kadar, ölümüne, 

yiğitçe, ama rakibe saygılı, asla aldatmaya yönelik olmayan bir ruhla giden sipahiler gibi 

yürekli, akıncılar gibi asil olmalıyız. Galatasaray bu değerleri yerine oturtmalı. Galatasaray 

asla pusu kültürü ile, Bizans oyunlarıyla -yönetimi tenzih ederek söylüyorum- oyunlara 

tevessül etmemeli. Galatasaray bunun için bazı manipülasyonlar, argümanlar kullanmamalı. 

Dikkat edin, birtakım isimler geziyor. Birtakım taşeron bezirgânlar, merkezî iktidar adına 

gerek medyaya, gerek çeşitli mahfillere konuşanlar var. Asla böyle bir şey yok arkadaşlar. 

Sakın oyuna gelmeyin, kimsenin etkisinde kalmayın. Devlet bizim babamızdır. Bu arada, şunu 

söyleyeyim. Kim ki bize bir taşı, sevgili Alpaslan’ın dediği gibi, bir metre öteye götürür, buna 

mevcut yönetim de dahil arkadaşlar, Ali Sami Yen’den itibaren, biz onlara medyunuşükranız, 

biz onlara teşekkür ederiz. Bu yerel yönetimler için de geçerli, merkezî iktidarlar için de. 

Partiniz, görüşünüz ne olursa olsun, bizi ilgilendirmez. Bizim partimiz Galatasaray’dır.  

Değerli Arkadaşlar,  
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İdari anlamda, Galatasaray artık dev bir kuruluş. Ben devlette bulundum. Biz 657 sayılı Devlet 

Personel Kanunu çıktığında, hep şuna baktık. (Realize edildi mi, ayrı.) Eşit işe eşit ücret, 

liyakat, ehliyet ve bir ücret yelpazesi şart. Genelde 1/7’dir. Artı, Galatasaray sosyal bir 

camiadır. Sosyal camiada, sadakate önem vereceksiniz. Kim ki sadıktır, kırılmamıştır, eğilip, 

bükülmemiştir, o kişiye hem çalışan, hem profesyonel, hem sporcu, hem yönetici olarak 

öncelik vermeliyiz ve onu onurlandırmalıyız, çalışanlar için de, bütün geçmiş yönetimler için 

de.  

Değerli Arkadaşlar,  

Dediğim gibi, 100 günlük sürede bütün bunları ancak start ettirebilirsiniz. Enkazın önünü 

temizlemek için, kimse enkaz bırakmadı. Bu, yıllar içinde geldi, zorunlu oldu. Hepimiz 

içindeyiz Galatasaray’ın. Kimseyi suçlamıyorum arkadaşlar. Bizim için tek kırmızı çizgi vardır, 

hırsızlık. Onu buldum mu affetmem. Onun için, hırsızlar benden korksun.  

Değerli arkadaşlar, 

Galatasaray dev bir dünya markasıdır. Ben uzattım, sizin sabır sınırlarınızı zorlamak 

istemiyorum. Burada nezih bir topluluk var. Galatasaray da nezih bir topluluk, camiadır.  

Çoğu bizi eleştirir, elitist diye. Değil. Biz öyle snop, züppe bir karakter içinde değiliz. Biz halkın 

içinden geldik, halkla beraberiz, fakat her şeyi görürüz. Saygınız, rakiplerimize de saygılıyız, 

kendimize de saygılıyız.  

Şimdi izin verirseniz, Yönetim Kurulu üyelerimi size takdim etmek istiyorum. Şunu da 

söyleyeyim, Sayın Dursun Özbek lütfen buna cevap versin. Bakın, Sevgili Dursun Özbek dedi 

ki, “Ben bütün mali idareyi gelecek adaylara veririm.” dedi, raporları, mali durumu. Biz ayın 

5’inde yazmışız, genel evraktan girmiş. 7 konuda, UEFA finansal fair play durumu dahil, kulüp, 

sportif, hâlâ bekliyoruz. Gönül isterdi ki, bunlar hep hazır dursun, aniden verilsin. Bugün 6. 

gün, inşallah 7., 8. günde gelmez.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi izin verirseniz, Yönetim Kurulu üyelerimi takdim etmek istiyorum. İki kişi mazeretli. Her 

ikisi de profesyonel anlamda daha önce verilmiş sözleri ve pozisyonları olduğu için gelemedi. 

Diğerlerini izin verirseniz takdim ediyorum. Sayın Celal Açar. Sayın Ahmet Sabri Şenkal. Celal 

Açar’ı hepiniz biliyorsunuz, bizim yıllarımızın ve Celal Açar’ın bir özelliği var. Ben devlette iken 

de elimden geleni yaptım, Galatasaray’a üye olmak için. İyi de bir pozisyondaydım.  Bir türlü 

Galatasaray’a üye olamadım. Sonra sağ olsun, Doğan Hasol ağabeyim söyledi, Atilla Donat, 

“Sen Celal Açar’la tanış, yeter.” dediler. Sağ olsun, Celal Açar beni üye etti. İyi mi etti, kötü 

mü etti, onu da bilmiyorum. Şimdi beni üye etti, onu da söyleyeyim. Kendisi yılların Disiplin 

Kurulu ve Sicil Kurulu üyesi. Sabri Şenkal kardeşimiz, devlette görev almış, belli devlet 

terbiyesinde. Her ikisi de liselidir, onu da söyleyeyim. Ben okulda okurken de, Mülkiye’ye ilk 

gittiğimde, 250 kişiydi. İlk Galatasaray Liseli gördüğümüzde, otomatik arkadaş olurduk biz, 

çünkü liseli olunca, Galatasaray Liseli olurdu. Sonra çok şaşırmıştım Mümtaz Hoca’nın -Allah 

rahmet eylesin- Beşiktaşlı olduğunu görünce düşüp bayılıyordum. Yani Galatasaray 

Lisesi’nden nasıl Beşiktaşlı veya Fenerli çıkar? Çıkabilir tabii ki, gayet doğal.  

Değerli Arkadaşlar,  
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Prof. Dr. Acar Baltaş, tanıyorsunuz. Ama inşallah ekrandan izliyordur bu alkışlarınızı. Kendisi 

şu anda Bursa’da, çok önceden verilmiş, kamu ile ilgili bir toplantısı, brifingi var, orada. Size 

selamlarını iletiyor. Sayın Prof. Dr. Nejat Günay, çok değerli bir bilim adamımız. Kendisini de 

buraya davet ediyoruz. Sayın Okan Böke, kendisi yılların ekonomisti, maliyecisi, çok değerli 

bir kardeşimiz. Herkesin tanıyıp bildiği, tribün dostumuz, sevgili ve değerli bir insan, Adil 

Araboğlu. Sevgili Emre Erdoğan, kendisi ekonomist, iktisatçı, çok yürekten, değerli bir 

Galatasaraylı, yıllardır meccanen hizmet edenlerden. Cenk Soyuer, kendisi kamusal, yarı 

kamu görevi gibi bir yerde genel müdür. O nedenle, şu anda görevli, gelemedi. Selam ve 

sevgilerini iletiyor. Evet, avukat kardeşimiz Hacı Hüseyin Topak. Kendisi hukuk konusunda 

değerli, mütevazı bir kardeşimiz. Bağdat’ta, Işid’in tezgâhından, ölümlerden  kurtulup sonra 

Londra’da büyükelçilik yapan, Londra’dan emekli, çok değerli bir devlet adamı Ünal Çeviköz. 

Hepsini sizlere takdim etmekten onur duyuyorum. Tabii ki sevgili Dursun Başkanımın listesine 

de aynı şekilde başarılar diliyorum. Onlar da çok değerli, başarılar diliyorum. Saygılar 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, hayırlı olsun. Sayın Mustafa Cengiz’e çok teşekkür ediyoruz, sunumu, aydınlatıcı 

fikirleri ve değerli arkadaşlarını bize tanıttığı için, süreye de riayet ettiği için. Efendim, ikinci 

adayımız Sayın Dursun Özbek. Sayın Başkan, buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Başkanlarım, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulunun 

Değerli Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

2018 yılının ilk Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Müsaade ederseniz, tüzüğümüzün ilgili 

maddesi gereğince, aldığımız olağanüstü seçimli toplantıda, yine Galatasaray Spor Kulübü’ne 

seçim sonrası hizmet etmeye aday olan Yönetim Kurulu üyelerimizi size tanıtmakla 

başlayacağım. Kıdem sırasına göre okuyorum. Sayın Özkan Olcay, çok değerli bir 

Galatasaraylı. Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden Pekintaş’ın sahibi olan Özkan Olcay, 

1.400 kişinin çalıştığı 6 fabrika ile Türkiye’de inşaat malzemeleri ve güneş enerjisi alanında 

üretim yapan Galatasaray’ın duayen isimlerinden. Özkan Olcay, Galatasaray’da üstlendiği 

görevlerin yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı, başkan yardımcılığı dahil olmak 

üzere üst düzey görevler de üstlenmiştir. Buyurun Özkan Bey. Diğer bir adayımız, Osman 

Kocaman. Osman Kocaman’ı sahneye davet ediyorum. Sevgili Osman, Yönetim Kurulu üyesi 

olarak ilk defa katılıyor. Türkiye’nin en büyük kültür balıkçılığı tesisi olan Kocaman Balıkçılık’ın 

sahibi olan Osman Kocaman, Bandırma Sanayi Odası’nda da başkanlık yapmış. Bandırma’da, 

Bodrum’da ve Gebze’de, ürün tesislerinde yılda aşağı yukarı 150 milyon dolarlık balık ürünü 

ihraç eden bir firmanın sahibi. Kendisi çok değerli Galatasaraylı bir kardeşim. Diğer bir 

arkadaşımı, -3 sene beraber çalıştık, kendisi çok iyi bir Galatasaraylı- Galatasaray’a hizmet 

etmekten hiç kaçınmayan, değerli kardeşim Can Topsakal’ı davet ediyorum sahneye. Sırada 

yine yaklaşık 3 seneye yakın süredir beraber çalıştığım, voleybolla ilgilenen, fedakâr, çok 



10 

 

sevdiğim bir kardeşim var. İyi bir Galatasaraylı. Galatasaray’a hizmet etmekten, fedakârlıktan 

hiçbir zaman eksik olmamış. Bildiğiniz gibi, Rusya’da bir maç oynadık ve tebrik ediyorum 

buradan kız takımımızı, zaferle dönüyoruz. Onun için de, şu anda burada bulunamıyor 

kendisi. Yine değerli bir kardeşim, İsmail Sarıkaya. Kendisi inşaat mühendisidir. GSİAD’da 

uzun süre başkanlık yapmış, akaryakıt sektöründe ve gıda endüstrisinde çalışan çok önemli 

bir kardeşim. Sırada Nasuhi kardeşim var. Galatasaray Lisesi’nden arkadaşım, çok değerli bir 

Galatasaraylı. Hayatı Galatasaray’ın içinde geçmiş. 3 sene de beraber çalıştık zaten. Ahmet 

Cebeci’yi davet ediyorum. Ahmet Cebeci, Denetim Kurulumuzda beraber çalıştığımız bir 

arkadaşım. Bankacılık sektöründen gelme, büyük katkılar vereceğinden son derece eminim 

Ahmet Cebeci’nin. Şimdi huzurlarınıza Avukat Mehmet Dedeoğlu’nu davet ediyorum. Çok 

değerli bir hukukçu. Sevgili Mehmet Onultan, yönetime yeni giren bir kardeşim. Demir çelik 

şirketi var, Ekinciler grubunun ortaklarından ve yöneticilerindendir kendisi. Serdal Koç’u 

davet ediyorum. Serdal Koç, Kapalıçarşı’da yetişmiş, deri konfeksiyonunda üst seviyelere 

gelmiş ve kuyumculuk sektörünün önde gelen duayenlerinden bir arkadaşım. Cevat Genç, 

sanayici. Özellikle gıda üzerine yaptığı üretimlerle Türkiye’nin beğenisini kazanmış çok yeni 

bir kardeşim. Doktor Murat Atay, geçtiğimiz 3 sene içinde su sporlarını inanılmaz bir 

fedakârlıkla yönetmiş ve başarılı sonuçlar almış bir kardeşim. Bu önümüzdeki dönemde 

yönetime aday. Ural Aküzüm’ü hepiniz tanıyorsunuz. Ozan Oral genç bir kardeşim. İstikbalde 

Galatasaray’a uzun yıllar hizmet etmesini düşündüğüm, Ernst & Young firmasında çalışan ve 

Galatasaray’da fedakâr hizmetler vereceğinden emin olduğum bir kardeşim. Ve Burçin 

Aslan’ı davet ediyorum. Avukat Burçin Aslan, geçtiğimiz dönemde de yönetimdeydi. 

Dolayısıyla, bu yönetimde de çok güzel hizmetler vermeye aday.  

Değerli Hazirun,  

Yönetim Kurulumuzu oluşturan kişiler bunlar. Dolayısıyla, ben hem Sayın Mustafa Cengiz’in 

yönetiminin, hem de şimdi sizlere sunduğum değerli kardeşlerimin Galatasaray aşkıyla 

yandıklarından eminim. Onun için, kim seçilirse seçilsin, kim sizin seçtiğiniz yönetim olursa 

olsun, en iyi hizmeti yapacağından zerre kadar şüphem yok. Arkadaşlarımı yerlerine davet 

ediyorum ve her iki sistemin de, önümüzdeki seçimin de Galatasaray için hayırlı olmasını 

diliyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugünün bence bir tane gündemi var, o da, Sayın Mustafa Cengiz’in belirttiği gibi, 20 Ocak 

2018’de, 90 gün önce, 75 iş günü önce neden seçime gidildiği. Müsaade ederseniz, bugünkü 

yönetimin başkanı olarak, bunu size izah edeceğim. Anlatırken de sabırlı olmanızı diliyorum, 

çünkü çok hassas, çok iyi anlaşılması gereken bir konu. Müteaddit defalar burada yaptığım 

açıklamalara bağlı olarak, anlattığım şeylerin bazen iyi anlaşılmadığı şeklinde geri dönüşler 

oluyor. Bu sefer, elimden gelen bütün gayreti göstererek, yapacağımız erken olağanüstü 

seçimin sebeplerini ve gerekçelerini anlatmaya çalışacağım.  

Konuşmamı 3 başlık altında toplamak istiyorum. Birincisi, medya ile ilgili; ikincisi, 

Galatasaray’a hizmet etmiş kişilerle ilgili; üçüncüsü de, bunlardan oluşan fikirlerin ışığında, 
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neden olağanüstü seçime gittiğimiz. Bunlardan örnekler vermek suretiyle, erken seçimin 

gerekçeleri çok daha net olarak ortaya çıkacaktır.  

Birinci husus, biliyorsunuz, medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Şimdi size medyada 

duayen isimlerden olan, değerli kardeşim, iyi bir Galatasaraylı, Sayın Fatih Altaylı’nın bir 

söyleşisini okumak istiyorum. 9 Ocak 2018.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Çok hassas ve çok önemli bir konuya parmak basmak istiyorum, lütfen dikkatle dinleyelim. 

Fatih Altaylı kardeşim, geçen gün Bloomberg’de yaptığı bir söyleşide aynen şu cümleleri 

kullanıyor. Fatih Altaylı, Arda Turan’ın, Fatih Terim varsa gelmem, dediği yönündeki haberler 

için de, “Arda Turan Galatasaray’a gelemesin diye el birliği ile uğraşıldı. Galatasaray yönetimi 

özellikle uğraştı. Orada çirkin olaylar oldu. Galatasaray yönetimi medyayı manipüle ediyor, 

çünkü medya ile ilişkilerinde gariplik var. Galatasaray’ın bütün bu işlerini yöneten garip 

isimler çıktı ortaya. Fenerbahçeli bir spor danışmanı, Galatasaray’ın şu anda stratejilerini 

belirliyor. Başkan danışmanı gibi, Serdar Güzelaydın. Galatasaray Başkanının yönetimine 

almadığı en önemli adam, ama kendisine Sportif A.Ş.’yi ve futbolu bağlamak gibi bir söz 

verildiği söyleniyor. Bunlar nasıl işler kardeşim? Nasıl bir gazeteci senin medya ile olan 

ilişkilerini düzenler? Dün gazeteyi açıyorum, Arda Turan Sayın Mehmet Ağar’a demiş ki, 

‘Fatih Terim Galatasaray’da olduğu müddetçe ben Galatasaray’a gelmem.’ Birincisi, Arda 

Turan, Sayın Mehmet Ağar’a böyle bir şey söylemez, çünkü Sayın Mehmet Ağar’ın Fatih 

Terim’le olan ilişkisini biliyor. Böyle bir şey söylemesi için terbiyesiz olması lazım. Arda pek 

çok şeydir, ama terbiyesiz değildir. Bu servis bir haber. Galatasaray yönetimi Arda Turan’ı 

almıyor.” Bunun için de, bu haberi servis ettiğimizi söylüyor. Şimdi, insanlar uslanmıyor. Bu 

haberden sonra dedim ki,, böyle bir kabiliyetimiz olmadığından hep şikâyetlenildiği bir 

dönemde, yani nedir bu? Galatasaray medyada zayıf, Galatasaray medyayı yönetemiyor, 

iletişimini yönetemiyor, spor müdürlerinin hepsi başka takımların üyeleri, falan, filan, filan... 

Bunların söylendiğinde mutabık mıyız?  

Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Bunlar her gün söylenmiyor mu, yönetimin zayıf taraflarından biri olarak dile getirilmiyor 

mu? Şimdi araştırdım, dedim ki, peki, biz yapmadığımız bu haberi okuduktan sonra, hiç 

ilgimiz olmayan bir şeyi, Allah Allah, ya bizim böyle bir kabiliyetimiz varmış ki, medyayı 

manipüle etmekte üstümüze yok, öyle bir şey yapıyoruz ki, biz haber çarpıtmak, manipüle 

etmek suretiyle basında çıkarıyoruz. Yani hep tersinden şikâyet ediliyordu, yapamıyorlar 

diye, şimdi de yapıyorlar diye bir şey. Bir bakayım, bu nedir, dedim. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Haberin esası şu. 7 Ocak günü, Sayın Meriç Müldür’ün yaptığı haber, Habertürk gazetesinde 

şu başlıkla çıkmış: “Arda Turan: Ben Fatih Terim’le çalışmam!” Yani bahsettiği haber 

Habertürk gazetesinin haberi. Ya el insaf, kendi gazetende haber yapıyorsun, sonra da bu 

haberi benim manipüle ederek senin gazetene yazdırdığımı söylüyorsun.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl bir zihniyet ki, senin haber müdürlüğünü yaptığın bir gazeteye 

haber yaptırıyorum, senin de beğenmediğin bir haber. Ya sen neredesin be kardeşim? Sen 

nasıl Galatasaraylı bir habercisin ya? Galatasaray yönetimini itibarsızlaştırmak, aşağılamak 

senin işin mi ya? Ne oldu şimdi, ne diyeceksin? Bu haber senin gazetende çıkmış. Yani sen 

varken orada, ben senin gazetene geldim, bu haberi mi yaptırdım? Basında çıkan haberlerin 

büyük bir kısmı bu şekilde. Büyük bir kısmı, bu manipülasyonun içinde Galatasaray’a zarar 

vermek üzere tezgâhlanıyor. Keşke Galatasaray Spor Kulübü olarak medyada en kuvvetli biz 

olsak, keşke medyayı yönetebilecek en kuvvetli çalışma grubu bizde olsa. Böyle olduğundan 

dem vurarak, kendi gazetende yaptırdığın bir haberi, sanki Galatasaray Spor Kulübü Yönetim 

Kurulu manipülasyon sonucunda yaptırmış... Dikkatinizi çekiyorum. Manipülasyon ne 

demek? Herkesin bildiği bir şey, hakaret olarak kabul ediyorum ve Sayın Fatih Altaylı, seni 

affetmiyorum. Her ne kadar Galatasaraylı olursan ol, doğru haber yapmak gazeteciliğin de bir 

şiarı. Kendi yaptığın, kendi gazetende kendi söylediğin şeyi, sanki Galatasaray Yönetim Kurulu 

manipüle ediyormuş şeklinde anlatmanı doğru bulmuyorum.  

İkinci husus, Galatasaray’a hizmet etmiş çok değerli başkanlarım var. Benden evvel 35 sayın 

başkan Galatasaray’a hizmet etmiştir ve yaptıkları bu hizmet sayesinde de Galatasaray Spor 

Kulübü bugün dünyanın en önemli markalarından biri hâline gelmiştir. Tamam da, 

Galatasaray’ı biz niye sevemiyoruz? Neden yalan yanlış ifadelerle Galatasaray’ı zayıflatmak, 

yönetimi zayıflatmak yönünde çaba harcıyoruz? Sevgili Başkan Ünal Aysal, dün akşam bir 

konuşmasında diyor ki, “Bu erken seçim nereden çıktı? Bu erken seçim etik midir? Bu baskın 

seçim, bu erken seçim etik midir?” Ya Ünal ağabey, senin iktidarın kaç tane erken seçim 

yaptı? Sonuncusunda da bırakıp kaçtın. Şimdi bu iki hususu, Ünal ağabeye şunu söylemek 

istiyorum. Beni beğenmeyebilirsin, yönetimimi de beğenmeyebilirsin. Tenkit edeceksin 

elbette ki, eleştiri en büyük hakkı Galatasaraylıların. Hiçbir lafım yok, zerre kadar da 

alınganlık göstermiyorum. Eleştirilerin doğrusu başımızın üstünde, kabul etmediklerim için 

ise zaten Divana mütemadi gelerek açıklamalarını yapıyorum.  

Peki, bugün ne gerekçesi var? Şampiyonluğa gidiyorum. Fatih Hoca gibi Galatasaray’ımıza 6 

şampiyonluk kazandırmış bir hoca ile işe başladık, ikinci devre için. Çok iyi bir takımımız var 

ve işin ucunda da şampiyonluk hedefimiz var. Peki, ne gerek var da 3.5-4 sene evvel olmuş 

bir olayı bugün gündeme getiriyorsun, spekülatif manada, polemik yaratıcı manada bir 

konuşma yapıyorsun ve açıyorsun? Yani niye? Allah aşkınıza ya, bir kişi çıkıp desin ki, bunun 

bir sebebi olması gerekir yani, 4 sene evvelki olayı bugün pişirip medyada Galatasaraylıların 

önüne koyduğunuz zaman. Muradınız ne? Neyi murat ediyorsunuz? Şimdi ben değerli 

başkanlarıma saygısızlıkta kusur etmek istemiyorum, ama lütfen, lütfen, Galatasaray’ın 

başarısı hepimizin başarısı değil mi?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepimizin övüneceği, hepimizin gururlanacağı bir husus değil mi? Ne menfaatimiz olur, yahut 

da hangimiz memnun olur? Bugün Galatasaray’ın başına gelen Sayın Fatih Terim’i, 

Galatasaray’a uzun yıllar hizmet etmiş, değerli hizmetler etmiş, 6 şampiyonluk kazandırmış 
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bir hocayı tekrar gündeme getirip tartıştırmak, tekrar bir polemik içine çekmekle ne murat 

ettin Allah aşkına, çık söyle. Derdin neydi yani?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kim ne derse desin, örnekler verdim, biraz sonra yapacağım açıklamayı daha netleştirmek 

için. Ben ve yönetimim, Galatasaray’ın başarısı için, Galatasaray’ın geleceği için hizmet 

etmekteyiz. Sayın Fatih Terim’i getirirken de, diğer çalıştığım arkadaşlarını göreve getirirken 

de, hepsinde Galatasaray’ın menfaatini ön planda tuttum. Hiçbir şekilde, Galatasaray’ın 

zerresine zarar gelecek bir çalışma içinde olmadım. 7-8 ayını başkan yardımcısı, 2.5 senesini 

de başkan olarak geçirdiğim dönemde, Galatasaray’ın menfaatleri her zaman kişisel 

menfaatlerimin önünde yer aldı. Arkadaşlarımla beraber her türlü fedakârlığı yaptık. Hata 

yapmadık mı? Yaptık, ama Galatasaray’a hayatta yanlış yapmadık.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi işin, konunun esasına gelmek istiyorum. Niye erken seçim? Erken seçim yapılmasının 

muhtelif sebepleri var. Bu sebeplerde hepimizin mutabık olduğunu düşünüyorum. Demin 

örneklerini verdim, şampiyonluğa gidiyoruz. Şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Çok 

kuvvetli, çok güzel bir takımımız var. Hemen düğmeye basıldı, Sayın Fatih Terim’e kadar 

uzandı. Yönetimin basiretsizliği, bu takımın şampiyon olamayacağı şeklinde hemen bir 

oluşuma gidildi ve ne yazıktır ki, bu Galatasaraylılar tarafından yapılıyor. Ben diyorum ki, 

evet, şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Şampiyonluğa giderken seçim sathı mahallinde 

olan tartışmaları bir defa öne çekelim. Mayıs ayı kritik, sportif manada çok kritik. Benzer 

tartışmaları zaten 2.5 seneden beri yaşıyorum. Ama Galatasaray’ın menfaatine halel 

gelmemesi için bu tartışmayı öne çekelim, seçimi 3 ay evvel yapalım. Kim seçilirse seçilsin, 

bana göre 3 seneliğine seçilmesi lazım.  

Burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet, tüzüğümüz gereği seçimlerin Mayıs ayında 

olması gerektiği için...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyin efendim, isterseniz sonra söz alır anlatırsınız. Buyurun. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Tüzüğümüzün gereği olarak, 2020 Mayısına çekilebilir. Yani süre 2.5 seneye gelebilir. Sayın 

Mustafa Cengiz de anlattı size projelerini. Bir defa, kendisini kutluyorum. Seçime iştirak ettiği 

için, Galatasaray’a hizmet etme cesaretini ve iradesini gösterdiği için hepimizin adına, bütün 

Galatasaraylılar adına kendisini kutluyorum. Sayın Mustafa Cengiz de belirtti, projeleri 

uygulamak için önümüzde belirli bir süreye ihtiyaç var, 75 günde bazı şeylerin yapılması 

mümkün değil. Çok doğru bir tespit. Peki, benim acelem ne? 75 günde yapılmayacak bazı 

işler varsa, bunu bugüne çekmemdeki sebep ne? Birincisini izah ettim, sportif bacak. 

Futbolda başarıya giderken seçim periyoduna girildiği zaman yapılacak sataşmalar ve 

polemikler şampiyonluğumuzu etkileyebilir. Çok önemlidir, çünkü maddi anlamda da büyük 

katkı sağlayacak bir olaydır.  
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İkinci önemli husus, Sportif A.Ş. kâr etmeli. Tabii ki Sportif A.Ş.’nin kâr etmesi mantığına 

geldiğimiz zaman, bu çok önemli. Birinci quarter’da 10 milyon TL gibi bir kâr ettik. İkinci 

quarter’ın hesapları yapılıyor, o da beklediğimiz seviyede çıkacak. Yeni kaynaklara ihtiyaç var. 

Sportif A.Ş.’nin bu Mayıs ayında beklediğimiz başarıya ulaşabilmesi için yeni kaynaklar 

yaratmamız lazım. Yeni kaynaklar, yeni sponsorlar yaratırken de mevcut yönetimin kısa bir 

süresinin olmaması lazım. Bu tartışmaları, bu konuşmaları yaparken, muhatap olacak 

yönetimin orta vadede Galatasaray’a hizmet eden yönetim olması lazım. Yoksa ne bankalar, 

ne sponsorluk yapmak isteyenler, hiç kimse sizi muhatap almaz. Biz bu çalışmaları yaptık, 

bugüne kadar getirdik, çünkü bunlar mütemadi çalışmalar. Ya kardeşim, önceden niye 

yapmadın, diyebilirsiniz. Evet, yaptık. Yaptık, sonuçlarını da aldık. Ama bu durağan, yaptık, 

oldu bitti denilecek bir şey değil. Bu çalışmaların devam etmesi lazım. Devam etmesi için de, 

hangi yönetim gelirse gelsin, önünde bir mesafe olması lazım. Kimse bunun aksini 

savunamaz.  

Finansal yapımız elbette ki yaptığımız projeler çerçevesinde açık bir şekilde iyileşme 

gösteriyor. Denildiği gibi, efendim, şuradan şu kadar zarar edildi, zarar miktarı büyüdü, 

bankalardaki kredi... Hayır, öyle değil. Neden öyle değil? Biraz elma ile elmayı karşılaştırmak 

lazım. Şurası doğru. 2015’teki TL’yi dikkate aldığınız zaman, bugünün TL’si ile mukayese 

ettiğiniz zaman aynı şey değil. Daha doğrusu, rakamlar farklı. Türkiye’deki enflasyonu, kur 

farkını dikkate aldığınız zaman, 2015’te yerinde duran bir fiyat, bir rakam varsa ben 

söylenenleri kabul edeceğim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Esasına baktığınız zaman, kullandığımız kredi miktarı, devraldığımız gün 216 milyon dolar. 

Ben dolar olarak veriyorum, çünkü mukayese ancak bu şekilde yapılabilir. TL olarak baktığınız 

zaman, TL’ye TL gittiğiniz zaman bunun içinde ne faizi bulabilirsiniz, ne de gerçekleri 

bulabilirsiniz, çünkü Galatasaray operasyonunun içindeki ödemelerin % 75-80’lik kısmı döviz 

bazındadır. Borç-alacak farkımızda da kredilerde 216 milyondan 179 milyona bir düşüş var. 

Bunda Emlak Konut’tan gelen paranın büyük katkısı var. Bu düşüş oradan gelen para 

sayesinde olmuştur. Borç-alacak farkımız da 327 milyon dolardan 277 milyon dolara inmiştir. 

Burada da Emlak Konut’tan kaynaklandırdığımız 94 milyon doların büyük katkısı olmuştur.  

Şimdi bütün bunların ışığında, bizim finansal yapıyı sürdürülebilir hâle getirmemiz için 

tünelde ışığımız var. Şu anda elimizde 370 milyon TL’lik, yine Emlak Konut’tan kaynaklanan 

bir temliğimiz var. Fakat bu temliği bugün kullanmak yerine orta vadede kullandığımız zaman 

daha kârlıyız. Onun için, finansal yapının desteğe ihtiyacı var ve bu desteği sağlamak için de 

süreye ihtiyaç var.  

Yeri gelmişken, şunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Ben sizden yetki alırken, Riva ve Florya 

için bir projeksiyon yaptım. Bu projeksiyon hâlâ internette, birçok yerde var. 2 projeden 

yaklaşık 1.5 milyar TL civarında bir gelir elde edeceğimizi söyledim. Onun üzerindeyiz, onu 

geçiyoruz. Şu anda, sadece Riva’nın ilk aşaması olarak elde ettiğimiz miktar 770-780 milyon 

TL. Bunun iki katına varacak bir geliri bekliyoruz, çünkü bizim burada yaptığımız sözleşme 

hasılat paylaşımı sözleşmesi. Şimdi zihinleri bulandırmak için şu ifade kullanılıyor. “Satış işte 
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kardeşim.” diyor. “Florya’yı sattı, şöyle olmadı.” Ya, öyle değil. Hasılat paylaşımı sözleşmesi 

diye internete girerseniz detaylı var. Girmiyorsanız da şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki, 

bizim Florya’daki arsamızda Emlak Konut’la yaptığımız iş şu. Bir müteahhide verdik, bu 

müteahhit burada inşaatlar yapacak, satacak ve bu hasılattan oluşan payın % 80’ini 

Galatasaray alacak, % 20’si de Emlak Konut’un olacak. Bu orta vadede, 3-4 sene sürecek bir 

iş. Peki nasıl oluyor da, zihinleri bulandırmak için, Riva’yı sattı, şu kadar para geldi... Ya niye 

gerçekleri ifade etmekten gocunuyoruz? Herkes, ilgili herkes, özellikle burada mikrofonda 

konuşan herkes hasılat paylaşımının ne demek olduğunu çok net biliyor. Buna rağmen, 

Riva’yı sattı, Florya’yı sattı deniliyor. Hayır, Florya’da yeni ihaleye çıkacağız. Daha ihaleye 

çıkmadık. Çıktığımızda da, yine aynı şekilde, hasılat paylaşımı şeklinde, gelirleri Galatasaray’ın 

kasasına koyacağız. Bizim mali çıkışımız için olmazsa olmaz bu. Bu projeleri götürmek için de 

zamana ihtiyaç var. Hayır, bu projeler bitmedi. Birinci fazları bitti. İhaleler yapılıyor. Ondan 

sonraki fazlarda gelecek paraları da, aynı size söz verdiğim gibi, kredilerden, banka 

borçlarından mahsup edilmesi şeklinde kullanacağız. Başka hiçbir şekilde kullanılamaz. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Dördüncü husus şu. Niye erken seçim var? Bildiğiniz gibi, Florya’daki 20 dönümlük arsamızı 

da geliştirmek üzere Emlak Konut’la bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma çerçevesinde Florya’dan 

çıkmamız lazım ki gereken yerine gelsin. Sayın Cumhurbaşkanına, sayın Başbakana anlattım, 

izah ettim. Galatasaray’ın Florya’dan çıkması için zaten dar gelen, iki tane nizami sahası olan 

bir yerden güncel, modern, kabul edilebilir bir tesise geçmesi gerekiyor diye izah ettim. 

Kendilerine teşekkür ediyorum, bize Kemerburgaz’da 130 küsur dönüm bir arazi verdiler. En 

son Divanda size söylemiştim, Başbakanlık olurunu bekliyor diye. Müsaade ederseniz, şimdi 

size onu göstermek istiyorum. Bu, bildiğiniz gibi, 49 yıllık üst kullanım hakkının olur yazısı. Bu 

yazı şu anda İstanbul Defterdarlığı’nda. Şu anda İstanbul Defterdarlığı’nda bunun ön izni ve 

tapulama şekline dönüşmesi için çalışmalar yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık’a, 

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’a da bir teşekkür gönderiyorum, çünkü konuyla ilgili gereken 

her şeyi yapmışlardır ve en süratli şekilde de çıkmıştır. Şimdi yeri tarif ediyorum size. 

Göktürk’e giden yol, stada 7 dakika mesafede, Hasdal Kışlası’nın kapısını geçtikten sonra 

ileride bir kavşak var, alttan girip öteki tarafa geçersiniz, orası. 130 küsur dönüm, yola cephe 

bir arazi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan, süreniz dolmak üzere. Toparlarsanız memnun olurum. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Başkan olmanın şeyi, zaten bir ön konuşma hakkım vardı yani.  

Florya arazisinin bir an evvel harekete geçmesi, Florya’daki çalışmaların başlaması için buraya 

hemen taşınmak lazım. Bu taşınmayı yapmak için şu anda çalışmalar başladı, bölge planını 

yapmak lazım. İnşaatın yapımını zaten Emlak Konut’la konuşmuşum, onlar deruhte 
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edecekler. Bu çalışmaların da önümüzdeki 75 gün, 100 gün gibi bir bölüme sığması mümkün 

değil.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunlar benim size taahhüdüm. Ben bu süreyi sizden isterken, Genel Kurulda ve defalarca 

Divanda size verdiğim sözleri yerine getirmek için istiyorum. Hiçbir zaman ben bu koltukta 

oturayım, ver, öyle değil. Verdiğim sözleri yerine getirmek için bu süreyi sizden istiyorum.  

Başka bir konu, kapalı salon projesi. Çok kişi bizi tenkit etti, “Ya kapalı salon nedir kardeşim? 

Salon mu yok İstanbul’da? Git bir yerde oyna.” dedi. Bu konu, öyle söylenecek bir konu değil. 

Kapalı salon şu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki stadyumun çatısının kapanmasına bağlı 

olarak, 2011 yılında Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, devletten 27 milyon 500 bin TL borç 

almış. Borç diyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu bedel, çatının müteahhidinin o zaman çatıyı 

kapatmak üzere yaptığı keşif. Biz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne demişiz ki, “Çatıyı 

kapatma kardeşim, biz bunu ileride kapatırız. İki senede biz bunu kapatırız. Sen şimdi bu 

parayı bize ver. Bizim daha acil harcamalarımız var, biz bunu orada kullanalım. Çatının 

kapanma taahhüdü de bizde.” İnandırmışlar o zamanki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

çalışanlarını, bu parayı vermiş. E, çatıyı kapat haydi. Ya dur, hele bir bakalım, hele bir 

bakalım. Çatı kapanmamış. Sözleşme net, çatı kapanmadığı için % 50 ceza, şu kadar faiz. 

Bizim geldiğimiz dönemdeki rakam 90 milyon TL idi.  

Galatasaray Spor Kulübü’nün futbol oynadığı stadyumun intifa hakkı tapusunu almak üzere 

size söz vermiştim. Bunu almaya niyetliydim. Bunu istediğimde dediler ki, “Başkan, bir 

dakika, burada sizin imzanız var.” Sizin derken, beni kastetmiyor, o günkü yönetimden söz 

ediyor. “Lütfen bu imzanıza sahip çıkın. Bu parayı getirin, biz de tapunuzu verelim, çünkü 

Sayıştay bizim boğazımızı sıkıyor. Veyahut da de facto bu durum devam eder, stadyumdaki 

kullanım hakkınız da hiçbir zaman legal bir vaziyete gelmez.”  

Değerli Galatasaraylılar, 

Kapalı salon projesi bunun sonucudur.  Peki, ne dedik biz o zaman? Dedik ki, “Bir dakika, biz 

size 90 milyon lira vermeyelim. Biz burada bir kapalı salon yapacağız, bunu buraya katkı gibi 

düşünün, sayın genel müdür.” Olur mu, olur ve bu taahhüde girdik. Şimdi biz bu kapalı salonu 

yaparken de yine Galatasaray’ın lehine sponsorlar bulmak, isim hakkını satmak üzere, 

sponsorlar suretiyle yapmak üzere harekete geçtik. Bunun sonuçlarını almak üzereyiz. Şimdi 

75 gün kala bunun peşinden nasıl gidilir? Elbette ki, ben size söz verdiğim, Galatasaray’a 

verdiğim hizmetleri yeteri kadar kovalayabilmek, savunabilmek için diyorum ki, biz zaten bu 

salonun inşaat ruhsatını da aldık. En zor şeylerden bir tanesi, yeniden plan yaptırdık bölgeye 

ve inşaat ruhsatını da aldık. Şimdi birinci fazlar tamam, arazinin tapusu tamam. İnşaatın, 

salonun inşaat ruhsatı tamam. Şimdi diyorum ki, arkadaşlar, bunları almakla bitmiyor. 

Bundan sonra önümüzdeki iki ay, üç ay inşaata başlama süresi. Dolayısıyla, kim gelirse gelsin 

bunun bir mesafeye ihtiyacı var. İsterseniz Sayın Mustafa Cengiz gelsin, isterseniz Dursun 

Özbek gelsin. Sayın Mustafa Cengiz de demin anlattı, doğru söyledikleri. Bir projeyi hayata 

geçirmek, bir projeyi takip etmek 75 günde olacak şey mi?  
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Bu erken seçim Galatasaray için zaruridir. Anlattığım sebeplerden dolayı, Galatasaray’ın bu 

süreyi iyi kullanmasının gerektiği bir dönemdir, hem finansal yapısı itibarıyla, hem sportif 

başarıyı takip etmek itibarıyla, hem Sportif A.Ş.’nin 5. yıl hususu itibarıyla, hem de mevcut 

arsalarının imar edilmesini kolaylaştıracak tahliyelerin yapılabilmesi şeklinde. Ben 

önümüzdeki bu 3-4 aylık süreyi Galatasaray’a, Galatasaray yönetimlerine kazandırmak 

istiyorum. Benim için hiç fark etmez. Ben size verdiğim sözler çerçevesinde, yapmaya söz 

verdiğim her şeyi yaptım. Bundan sonrası için de, bu projelerin bitirilmesi için de, 

Galatasaray’ın size söz verdiğim seviyeye gelmesi için de bir süreye ihtiyaç var. Süreye ihtiyaç 

derken, yine tüzüğümüzün gereği olan seçim süresine ihtiyaç var.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben Galatasaray’ın menfaatine olmayan hiçbir şeyi sizin önünüze getirmedim. Ben ve 

arkadaşlarım 2.5 seneden beri Galatasaray’a hizmet ediyoruz. Tek bir şiarımız oldu, biz 

Galatasaray’ı hiçbir yerde incitmeyelim. Tek bir şiarımız oldu, Galatasaray’ın menfaatine 

olmayan hiçbir şeye girmeyelim. Ama demin ifade ettiğim şekilde, medyadaki oluşumlar -

örnek verdim size- bir algıyı yaratmak üzere bambaşka şekle bürünüyor. Gerek sosyal 

medyada, gerek televizyonlarda konuşulanlar Galatasaray’ı bambaşka bir çekişmenin içine 

sürüklüyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’ın huzura ihtiyacı var. Galatasaray’ın çekişmeye, kavgaya ihtiyacı yok. Ben 

önümüzdeki seçimin Galatasaray’a huzur getirmesi dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Hoşçakalın efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan, teşekkürler. Sürenizi filvaki 5-7 dakika aştınız ama önemli bir toplantıydı. Onu 

hoşgörmesini rica ediyoruz üyelerden.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İki adayımız kendi fikirlerini, yapmak istediklerini size ifade ettiler. Bundan sonra karar sizin. 

Bizler Divan üyesiyiz. Divan üyesi taraf. Bizler tarafız arkadaşlar, Galatasaray’dan yana tarafız. 

Bu itibarla, yapacağımız seçimde Galatasaray’la ilgili kendi tercihimizi yapacağız. Burada 

toplu bir karar alma söz konusu değil.  

Şimdi efendim, gündemimizin diğer maddesine geçiyorum. Daha önceden müracaat eden 

İbrahim Özdemir, Hayrettin Kozak, Ayhan Özmızrak, İsmail Kulacaoğlu, Serhat Özalemdar, 

Ahmet Özdoğan, İbrahim Ziyal, Kamil Erişen ve Hamdi Yasaman arkadaşlarım var. Bunun 

dışında söz almak isteyen var mı efendim? Yok. Sayın İbrahim Özdemir, buyurun efendim. 

Kısa bir konuşma için özel müsaade istediniz, buyurunuz. 

İbrahim Özdemir 

Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu ve Galatasaray’a Yön Verme Kabiliyetinde Olan, Aslında Bu 

Kulübün Akilleri Olan Çok Değerli Divan Üyeleri,  
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Bugün aslında konuşmak gibi bir niyetim yoktu. Ama 500 yıllık bir geçmişten bahsederek 

Galatasaray’ı hep yüceltiyoruz. Doğru. Biz de onun bir parçası olmaktan dolayı şeref 

duyuyoruz. Şimdi her iki adayımızı da dinledim, hepsi kıymetli. Başkanımız zaten 2.5 senedir 

hizmet veriyor. Her şeye rağmen bu işe talip olmuş, olma cesaretini göstermiş bir arkadaşım 

var. Her ikisini de tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu üyelerini de 

kutluyorum. Yalnız burada Sayın Başkanımın bir tarafını eleştireceğim.  

Sayın Başkanım, bu konuşmaların hiçbir anlamı yok. Bakın size söylüyorum, bana göre yok. 

Başkalarına göre olabilir. Ben konuşmalarınızın içerisinde, şu olağanüstü kongrenin ciddi 

manada bir sebebini aradım, bulamadım. Zaman, tamam, zaman lehinize işliyor Sayın 

Başkanım. Bakın, benim 35 yıllık kongre hayatımda kongre üyesi olmak, 10 senedir de 

aranızda bulunmaktan şeref duyduğum bir süreci yaşadık ve bu benim 3. ya da 4. konuşmam 

olacak. Bundan önceki bütün haklı konularında Sayın Başkanı sonuna kadar arkadan gözü 

olarak destekledim, çünkü doğru yaptı. İnandığım için, doğru yaptığı için destekledim. Ama 

şimdi kalkıp olağanüstü bir kongre yapıyoruz. Bunun adı olağanüstü kongredir.  

Biz devlet yönetiminde bulunmuşuz, biz özel sektörde bulunmuşuz. Neyin ne olduğunu 

şuradaki akil heyet ve o kongre heyeti de, artı 30 milyon taraftarımız da biliyor. Ne gerek var? 

Ben soruyorum, ne gerek var? 3 ay gibi bir süreci zaten kullanıyorsunuz. Takım şampiyonluğa 

gidiyor. Basın öyle demiş, böyle demiş. Peki, basından kurtulacak mıyız yarın? Basından 

kurtulacak mıyız? Yine aynı şeyler devam edecek. Takım şampiyonluğa gidiyor, Allah’tan bir 

Fatih Terim’imiz var. Bir tane de Ergin Ataman’ımız vardı, onu da yedik. Futbolun bize sıkıntı 

verdiği zamanlarda ben basketbol maçını açıyordum, kapattım artık. Efendim, o onun 

akrabasıymış, bu bunun bilmem nesiymiş! Özbeöz Galatasaraylı olan Ergin Ataman için geçen 

bir toplantıda da rica ettim sizden, “Bu adama sahip çıkın. Bakın, bedava çalışayım diyor.” 

dedim. Biz nerelerdeyiz şimdi? Sürünüyoruz basketbolda.  

Bakın, benim esas konuşmam bu değil. Ben esas konuşmamı Mali Kongrede yapacağım. 

Burada sadece bu olağanüstü kongrenin, olağan kongre için bir süreç olduğunu düşünerek 

söylüyorum ve öyle kabul ediyorum. Aksi takdirde, bu sizin 3 sene görev yapma şansınızı 

ortadan kaldırır. 5 ay sonra, 6 ay sonra, 7 ay sonra, aynen Sayın Ünal Aysal’ın yaptığı gibi, biz 

burada her gün tenkit ettiğimiz şekilde toplanır ve bir seçim kararı alırız.  

Tamam, Galatasaray başkanlık şeyiyle yönetiliyor, haklısınız. Siz o yönetimin başı olarak, 

başkanın sahip olduğu yetkileri kullanıp karar aldınız, önümüze getirdiniz. Eyvallah. 

Muhtemelen de seçilirsiniz, ama bu 3 sene olmaz. Bana göre, olmaz arkadaşlar. Bu 

Galatasaray’ın aklı ile oynamak demektir. Kusura bakmayın, çok özür diliyorum. Başkanı 

burada huzurlarınızda ne kadar çok desteklediğimi de en çok kendisi bilir. Ama burada 

ayrılıyorum. Bu olağanüstü kongredir. Olağan kongre zamanında yapılacaktır, yapılması 

gerekir. Ama Genel Kurul veya yönetim derse ki biz yaptık, oldu, kimsenin söyleyeceği bir şey 

yok. Yani basın için olağanüstü kongre mi yapılır, Allah aşkına? 3 senelik yaptık diye basın 

bundan vaz mı geçecek yani? Ne olur vaktinde yapsak? Bir siyasi partimiz vardı, onlar 

vazgeçtiler, her sene, her sene, senede 3-5 kere şey yapmaktan. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Özdemir, toparlar mısınız lütfen? 

İbrahim Özdemir 

Galatasaray her gün seçim yapan bir kulüp hâline geldi. Bir Divan üyesi olarak, tecrübeli bir 

arkadaşınız olarak, masanın her iki tarafında bulunmuş bir arkadaşınız olarak, bunu asla kabul 

etmiyorum. Bana göre, eğer birliği, beraberliği sağlayacaksak, bu kongre olağan kongre 

zamanında yeniden tekrarlanmalı. Çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Hayrettin Kozak, buyurun efendim, söz sizin. 

Hayrettin Kozak 

Sayın Başkanlar, Galatasaray’ımızın Çok Değerli Üyeleri, 

Şimdi efendim, başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Malumunuz, bugünkü toplantının 

gündemi normal bir Divan toplantısı içeriğinde değil, çünkü özel bir nedenimiz var. Başkan 

adaylarımız konuşmalarını yaptılar. Başkan adaylarımızın icraatlarını ve programlarını 

anlattığı bir toplantıda, onların konuşmalarından sonra biz standart olarak Divan 

toplantılarımızda yaptığımız irdeleme, övgü veya eleştiri, şu, bu, bunları yapmanın bir anlamı 

olmadığına inanarak, ben bugün için hazırlığını yaptığım temel konuşmamı bir kenara 

atıyorum. Bunu Şubat ayında, daha sağlıklı bir ortamda, daha sağlıklı veriler üzerine yaparız 

diye düşünüyorum.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Galatasaray 113 yaşında bir dev. Dev ama çok ciddi sorunları olan bir dev. Öyle sıradan 

sorunlar da değil. Kimse Galatasaray’a bir şey olmaz gibi gereksiz, anlamsız laflar da etmesin. 

Başkan ve yöneticilerinin çok titiz ve dikkatli olmaları mutlaka zorunlu. Bir günün bile 

kıymetini bilmek suretiyle, aynı şekilde üyelerimizin de, yani bizlerin de yönetimin 

çalışmalarının devamlı şekilde takipçisi olmaları büyük önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz 

günlerde, yaşadığımız bir gelişmenin eğer engellenemez ve önlem alınamazsa, alışkanlık 

hâline gelip, kulübün geleceğini ciddi manada riske edeceğine fazlasıyla inanan bir insanım. 

Nedir bu, içinde bulunduğumuz günlerde yaşadığımız? İşte az önce İbrahim Bey’in de dile 

getirdiği, olağanüstü, spot, ani, şok hatta, -başka birçok kelime daha uydurabiliriz, uyduruldu 

da zaten- bir şey. Şimdi bakınız, iki başkanımız aynı uygulamayı yaptı. Galatasaray’ın tarihinde 

ben 45 yıllık üyeyim. Birkaç ağabeyim var, benden çok daha eski üyeler, -kendileri de 

buradalar- onlara sordum, sizin yaşamınızda, Galatasaray’ın geride kalan yıllarında, bu 

şekilde aşağı yukarı 10 gün süreli olarak, ben seçime gidiyorum, herhangi bir sebep, neden, -

az önce Başkanım bir şeyler anlattı ama onlar söylenmedi- daha evvel açılırken biliyorsunuz, 

biz şu amaçla, şu sebeple, acil ihtiyaçlar dolayısıyla seçime gidiyoruz diyen bir Allah’ın kulu 

olmadı. Daha önce zaten  böyle bir talep ve Genel Kurul çağrısı da olmamış, geriye dönük 

yıllarda. Yani 110 küsur yılda. Benim 45 yılımda olmadı.  

Şimdi biz bunu iki defa yaşadık: 
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a) 2013 yılında, değerli kardeşimiz, Başkanımız Ünal Aysal döneminde,  

b) Şu anda yaşadığımız, daha talep aşamasında, Sayın Başkanımızınki. 

Bakınız şimdi, çok enteresandır. Size bir iki veri vermeye mecburum. Her iki başkanımızı da 

dinledik. Yani dün akşam Ünal Aysal’ı da dinledik, bugün Başkanımızı da dinledik. Devamlı bir 

şikâyet içindeler. Üyeler, eleştiriler, bir türlü beğenilmiyoruz filan gibi şeyler. Allah’ınızı 

severseniz, şu tabloya bir bakalım.  

Ünal Aysal dönemi, gelmiş, 18 Mayıs 2011’de seçimi kazanmış, 2.997 oyla. Galatasaray 

tarihinin en yüksek oyunu alarak gelmiş sevgili Ünal Aysal. 18 Mayıs’tan 1.5 ay sonra, 9 

Temmuz 2011’de bir Olağanüstü Genel Kurul yapmış. Galatasaray Spor Kulübü tarihinin en 

yüksek yetkilerini ve fazlasıyla olmak üzere, bir tek bu son dönemdeki Florya arazisi dışında 

her türlü yetkiyi almak üzerine bir Olağanüstü Genel Kurul toplamış. Galatasaray camiası hiç 

düşünmeden bu yetkiyi Ünal Aysal’a vermiş. Ne kadar süreyle? 3 yıllık bir dönem için. Ondan 

sonra da 2 defa, 31 Mart 2012, 30 Mart 2013 tarihlerinde, olağan mali genel kurullarda da 

aynı Genel Kurul ibra etmiş Başkanı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu ne demek? Sayın Ünal 

Aysal, yönetimi süresince, başkanlığı süresince Galatasaray Genel Kurulundan, en yetkili 

merciden ciddi bir destek almış. Güven vermiş ona, devam et demiş.  

Şimdi bakınız, olağanüstü seçim çağrısını 21 Mayıs 2013’te yapıyor Sayın Ünal Aysal ve 22 

Haziran 2013’te de olağanüstü seçim yapılıyor. Ve orada, göreve gelirken aldığı oyun, rekor 

oyun, yani 2.997 adet oyun bu defa 1387’sini almış. Şimdi bunu herkes istediği gibi 

yorumlasın. Efendim tembel, zaten kimse yok, falan filan, herkes bildiği gibi yorumlasın. Ama 

bu bir tespittir ve bu bir gerçektir. Şimdi önemli olan konu, en önemli konu, hiçbir amaç, 

hiçbir neden belirtmeden bu istenmiş. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Beni affedin. O 

Genel Kuruldan önce, yani Ünal Aysal’ın yaptığı bu seçimden önce,  ben 12 Haziran Divanında 

çok net şekilde (Sayın Ünal Aysal da karşımızdaydı. Dün akşam televizyondaydı. Keşke bugün 

burada olsaydı Başkanımız olarak. Enteresan da bir gündü yani, bunun  için.) dedim ki, “Sayın 

Başkan, gelin şu camiayı memnun edin. Hiç kimse anlamadı seçime gidişinizi. Ne sebep 

söylediniz, ne amaç söylediniz. Sadece, seçime gidiyoruz, dediniz.” “Evet, öyleydi.” dedi ve 

enteresandır, o gün de Galatasaray camiasının iyi bildiği, deneyimli, donanımlı 3 tane 

Yönetim Kurulu üyesini devre dışı bırakarak yeni bir yönetimle seçime gitti ve seçimi kazandı, 

1.387 oyla. Şimdi bugüne gelelim. Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz, verilen yetki ve 

güven. Bunun altını 4 kere çiziyorum. Güvenilmeyen başkana bu yetki, en azından ibra toplu 

oyla almaz. Aleyhte oylar da olur. Böyle bir şey de yok, silme oyla alıyor.  

Şimdi Sayın Dursun Özbek, ilk seçimi 24 Mayıs 2015. Sayın Başkan, o da 2.800 oyla gelmiş. 

Yani aşağı yukarı 100 küsur oy farkla, Ünal Aysal’ın aldığı oya yakın oy almış. Demek ki, bizim 

kulübümüzün Genel Kurul üyelerimizin, işte seçimden evvel bir etki ile seçim kazandıran bu 

seviyelerde oluyor, yüksek seviyelerde. O da aynen Ünal Aysal gibi, 15-20 gün sonra veya 1 

ay sonra, 15 Temmuz’da bir Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapıyor. Gündem mot à mot aynı, 

bir ilavesi ile, Florya projesi. Onun dışındaki bütün şartlar aynı. Herkesin hatırlaması lazım. 

Devam ediyoruz. 2 Kasım 2015’te, Galatasaray Adası ile ilgili olağanüstü bir kongre. 

Hatırlarsınız, Arena’da yaptık. Hemen hemen oy birliği ile, Başkan oradan desteği alarak çıktı. 
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22 Ekim 2016’da, meşhur Emlak Konut projesinin sunulduğu, 1.500’e yakın üyemizin iştiraki 

ile yapılan son derece, son derece önemli bir Olağanüstü Genel Kurulda -hatırlayın o günü- 

aşağı yukarı oy birliği ile oradan da çıktı. Çünkü aksine, farklı alternatif bir proje, ne grup, ne 

kişi, o gün getirememişti. Ben de o gün kalktım, oyumu verdim o projeye. Takiben de, 2 

Aralık 2017’de yine bir Olağanüstü Genel Kurul. Bu defa dernekle ilgiliydi, bütçenin 

düzeltilmesi ve revize edilmesine ilişkin. Orada da 600 kişi geldi, 600 kişinin tamamı olumlu 

oy vermek suretiyle Başkanı destekledi. 2 Aralık 2017’yi söylüyorum. Devam etti. Bunun 

dışında da, Sayın Başkanın yönetim dönemi sırasında 2 tane Olağan Mali Kurul yaşadık. Mali 

ve idari, her ikisinde de ibra oldu Başkan.  

Şimdi, bunlar ciddi güvenceler. 4 tane olağanüstü kongre, 2 tane de olağan kongre, daha ne 

güveni olur, söyleyin bana. İki tane gazeteci onu yazmış, bir tane şey şunu söylemiş, aman 

efendim, aman efendim, yok böyle bir şey, böyle bir şey olamaz. Yani yarın öbür gün, hiç 

tanımadığımız bir adam veya çok tanıdığımız bir adam gelecek ve diyecek ki, işte Galatasaray 

Kulübü’nün bilmem nesinde şu oldu. Buna mı itibar edeceğiz? Onun için, gerçekçi olmamız 

lazım, hep beraber, Başkanımız, yönetici arkadaşlarımız da dahil. Kulüp bizim.  

Şimdi bakınız, orada da son Başkanımız şimdi birtakım sebepler sıraladı. Ben sebeplerden 

tatmin olmadım. Beni affetsin, kusura bakmayın. İbrahim Bey de olmamış, ben de olmadım. 

Böyle olmaz. Bu bir hazırlıklı olur, apar topar gidince, doyurucu sebep de söyleyemezsiniz 

zaten. Şimdi durum bu. Bildiğiniz gibi, içinde bulunduğumuz günlerde, bu zor günlerde, bu 

şekilde ileriye dönük yıllara baktığınız zaman, bu kulüp olağanüstü spot kongrelerle bir yere 

gidemez. Asla gidemez. Bu bir alışkanlık hâline gelecek. Eskiden yoktu böyle bir şey. Bakın, 

Ünal Aysal’ın 2013 yılındaki başlattığı olayla, bu sene devam eden şekilde düşünün. 4-5 sene 

içinde 2 defa aynı olayı yaşıyoruz, dikkatinizi çekerim. Şimdi şu andan itibaren ileriye dönük 

olarak, gelecek olan bütün başkanlar, gelirken şunu kafalarına koyarak gelecekler. “Ya 

kardeşim, biz gelip seçimi de alalım, bakarız duruma. Olmuyorsa basarız istifayı, gideriz. Yani 

bakarız duruma, işler zorsa, içinden çıkamayacaksak, basarız istifayı, seçime gideriz.” derler. 

Bu bir alışkanlık olur.  

Söyleyeceğim şu. Mutlaka ve mutlaka -çok rica ediyorum, buna katılmamanız mümkün değil- 

bu aralık kapıyı hemen kapatmamız ve iptal etmemiz lazım. Bu kapıdan kimse geçemesin. Hiç 

kimse, hiçbir neden ve sebep, bariz sebepler belirtmeden, geçerli sebepler, mücbir sebepler 

belirtmeden, durup dururken, Başkan da olsa, Yönetim Kurulunun toplu oyuyla da olsa, asla 

durup dururken seçime gidemesin. Dediğim gibi, mücbir sebepler hariç, onu zaten söylemeye 

gerek yok. Uzman arkadaşlarımıza önemle rica ediyorum, Galatasaray’ın geleceği adına, ne 

yapıp yapıp, bunun önünü durdursunlar.  

Şimdi Ünal Aysal’ın, evet, şimdi benim Sevgili Başkanıma hiç beğenmeyeceği, (Zaten belli bir 

süreden beri diyaloğumuz yok, ama başlangıçta çok vardı. Hatalı, hiç aramızda da bir şey yok, 

yanlış anlamayın yani. Bir diyalog kopukluğumuz var.) ama hiç hoşuna gitmeyecek bir teklifte 

bulunacağım. Sizin de büyük bir çoğunluğunuzun hoşuna gitmeyecek. Az önce izah ettiğim 

sebeplerden dolayı, sadece onlardan dolayı, şunu söyleyeceğim. Sayın Başkan, camianın 

huzuru, aklıselimin gereği olarak, aldığınız Seçim Genel Kurulu kararını geri çekmeye, mevcut 
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seçilmiş kadrolarınızla 2018 Mayıs ayına kadar göreve devam etmeye sizi davet ediyorum. Bu 

saatte, bu kararı vermek tabii ki kolay değil. Bu kadar hazırlıktan sonra, hazırlık dediğiniz işte 

bu salon hazırlandı, onların artı bir hazırlığı yok. Ne Sevgili Dursun Özbek Başkanımızın, ne de 

Mustafa Bey arkadaşımızın bir ay içinde yeni bir yönetim dönemi için program hazırlayacak 

hâli var mı? Yok. Dolayısıyla, hazırlıksız geldiler, orada bir kayıp yok. Bir tek kayıp ne? Bir tek 

kayıp şu. Ben şunu iddia ediyorum. Başkanın sebep olarak ileri sürdüğü dezavantajları çok 

yoğun bir çalışma ile Mayıs ayına kadar yapacağı çalışmalarla telafi etmesi mümkündür. 

Bugüne kadar yapılan seçim hazırlıklarının Galatasaray’a kaybettirdiği zaman ve mesai olarak 

hiçbir şey yoktur. Mantık olarak varsa, burada ikna olalım hep beraber. Şimdi ben bunu 

ısrarla tavsiye ediyorum.  

Şu da var tabii. Bütün bu söylediğim, sayın değerli arkadaşımız Mustafa Cengiz Bey’in de aynı 

görüşe katılmasıyla mümkün. Bu bir centilmenliktir. Sayın Başkanımız buna sıcak baksa bile, 

Mustafa Bey’in oluru olmadan bunu kabul etmek tabii mümkün değil. Yani böyle bir şartı da 

var bunun, bunu da belirtelim. Şimdi ne olursa olsun, seçim tarihinin ilan edilmiş olması, 

yönetim ve kurullar aday listelerinin açıklanmış olması bu şekilde alınacak bir karara asla 

engel değildir. Ünal Aysal’a o zaman “Gel bunu iptal et, yapma, etme.” dediğimiz günlerde, 

ben bunu hukukçular kanalıyla tetkik ettirmiştim.  

Efendim, değerli vakitlerinizi aldım. Şubat ayındaki olağan Divan toplantımızda, az önce 

Başkanımızın verdiği günlük çalışmalarla, kulübün hâlihazır durumu ile, inşaatların vesair 

aktivitelerin durumu ile, serbest adaylık meselesi olsun veya kalsın, hiç mühim değil, yani 

aşmış, yeni seçim bunun için de olsa, dolu dolu bir içerikli bir Divan toplantısı yapmamız 

dileğiyle, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkürler Sayın Kozak.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hepimiz söz aldığımızda, tekliflerimizi, tavsiyelerimizi veya eleştirilerimizi iletiriz. Karar 

ilgililerindir. Sayın Ayhan Özmızrak buyurun efendim. 

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bu toplantının, yönetimin talebi çerçevesinde kapalı 

toplantı olacağını zannediyordum, çünkü bu nokta nokta seçim, -nokta noktayı istediğiniz 

olumsuzlukla doldurun, ani deyin, şok deyin, baskın deyin- bu çerçevede bununla ilgili 

açıklamaları, “Bu kararı basın toplantısında detaylı olarak anlatacağım.” deyince Başkan, -

izledim, orada hiçbir doyurucu bilgi yoktu- bugün burada, kapalı toplantıda tüm bu 

gerekçeleri anlatır diye bekledim. Bugün anlattıklarında da hiçbir şey yok. Kusura bakmayın, 

ben hiç ikna olmadım. Bu söylediği şeyler bugün için de geçerli, yarın için de geçerli.  

Şimdi ben bu hitabımı -tabii son zamanlarda hep basının önünde olan, bu transferleri, şunu, 

bunu konuşan Başkanımız olduğu için- Sayın Başkanımıza hitaben yapıyorum, ama bu 
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konuşmam aynı zamanda Sayın Dursun Özbek Başkanın eylemini, söylemini, tutumunu 

destekleyen, onunla beraber yola devam etmeye karar veren ve listelerine yeniden giren 

üyelerle, yine bu kararı destekleyen, yolu doğru bulan ve listeye yeni giren üyelere de 

hitabımdır. Bunun da o şekilde alınmasını rica ederim. Burası Galatasaray Divan Kurulu, en 

üst danışma, istişare kurulu. Her şeyi açıkça burada konuşmayacaksak nerede, nasıl 

konuşacağız?  

Sayın Başkan son aylarda bir birlik ve beraberlik, bir saldırma, bir karşı düşman yaratma mı 

anlayamadığım bir telaş içerisinde. Hayri ağabeyin anlattığı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. 

Her Genel Kurulda, olağan veya olağanüstü, istediğiniz tüm yetkileri en az % 80, % 90 onayla 

verdik. Tüm yetkileri aldınız. Size kim, ne şekilde bir karşı eylem yapıyor? Lütfen somut örnek 

verin, bilelim, anlayalım. Kim bölücülük yapıyor? Birileri kalkıp sporcuları boykota mı teşvik 

ediyor? Üyeleri kalkıp başka kulübe transfere mi yolluyor? Nedir bu birlik beraberlik, birlik 

beraberlik? Ya zaten birlik beraberlik içindeyiz. Burası gönüllü katılınan bir sosyal kulüp. Üye 

olmak için millet göbeğini çatlatıyor. Üye oluyorsun, her sene aidatını ödüyorsun. Memnun 

olmayan zaten istifa eder, çeker, gider. Burada herkes gönüllü Galatasaray için. 

Ha, eleştiriler... “Eleştirileri çok değerli buluyoruz.” diyorsunuz. Ama gördüğüm kadarıyla, 

eleştiriyi kaldıramıyorsunuz. Dikensiz gül bahçesi istiyorsunuz. Burası Galatasaray, herkes fikri 

hür, vicdanı hür, irfanı hür Galatasaraylı. İstediği eleştiriyi yapar. Geçen toplantıda, Aralık 

ayında, “Bakın, size örnek vereceğim.” dediniz. Sonra basın toplantısında da aynısını yaptınız, 

bugün de aynısını yaptınız. Verdiğiniz tek örnek Fatih Altaylı’nın konuşmaları. Fatih Altaylı da 

gelip burada söyleminin zarfının şedit olduğunu itiraf etti. “Evet, biraz maksadını aşmış 

cümleler kullanmış olabilirim, şeklinden dolayı.” dedi ve “Özür dilerim.” de dedi yine aynı 

şekilde. Ama içeriği ile ilgili, bölücü, kırıcı, yıpratıcı, parçalayıcı ne söyledi, eleştiriden başka? 

Hiçbir şey yok. Ama hâlâ daha, bir karşı düşman, birleşelim. Ya zaten birleşmişiz, % 80, % 

90’la her kararınızın arkasında olmuşuz, daha neyi destekleyeceğiz?  

Aylar önce, “Aman, Mayıs çok önemli, SPK var, Sportif A.Ş. için konuşmayalım.” dediniz, 

aylardır ağzımızı açmıyoruz. Sportif A.Ş. ile ilgili bu kürsüden kimse bir laf söylemiyor. Niye? 

“Aman, konuşmayalım.” dediniz. Peki, konuşmuyoruz. Birlik beraberlik, birlik beraberlik 

diyorsunuz, eski başkanlara laf söylüyorsunuz. Peki Sayın Başkan, eyleminizle söyleminiz bir 

mi? Geçmiş dönemlerin incelenmesi ile ilgili olarak size verilen dilekçede ne bir tarih, ne bir 

olay, ne bir dönem vardı. “En az 10 sene geriye giderek araştırın.” deniyordu, hiçbir kimse 

suçlanmadan. Peki, siz Mishcon de Reya’ya verdiğiniz talep mektubunda, yaklaşık 20 sene 

öncesine gidip, bir başka başkanın yaptığı eylemi aşırı derecede şüpheli diye nasıl ihbar 

ettiniz? Madem ihbar ettiniz, belgesini niye vermediniz? Bu söylediğinizle yaptığınız tutuyor 

mu? Çamur at izi kalsın ve o iz Galatasaray arşivlerinde yazılı belge olarak dursun diye mi 

verdiniz? O iz kalır mı, kalmaz mı, bilmem, ama tarih çamur atanların eline o attıkları 

çamurun bulaşmasının örnekleriyle doludur, bunu da biliniz.  

Ya yeni bir Ateş-Güneş olayı yaşıyoruz da biz mi farkında değiliz? Ya da lideri, kadrosu, 

programı belli, çok güçlü bir muhalefet var, Başkanı istifaya, Genel Kurulu da seçime zorluyor 

da biz mi görmüyoruz? Cidden görmüyorsam bana ayıp. Lütfen söyleyin de uyanalım, biz de 
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bilelim. Bu erken seçim kararında Ünal Aysal Başkanı örnek gösteriyorsunuz. Ya kurban 

olayım Dursun Başkanım, kurban olayım, Galatasaray tarihinde onlarca başkan var, bula bula 

bir tek Ünal Aysal’ı mı buldunuz örnek olarak? Ve onun, o zaman da çok eleştirilen eylemini 

mi örnek buldunuz? Kaldı ki, dün akşam -haydi yorum yapmayayım- kendisi de “Ya erken 

seçim mi olur, nereden çıkarıyorsunuz?” dedi. Yani örnek aldığınıza bakın. Ha, örnek mi 

alacaksınız? Çok gerilere girmeyin canım, size o koltuğu devreden Duygun Başkanın ne 

yaptığını, ne söylediğini, nasıl davrandığını örnek alın. Duygun Başkana gidip, seçime girme 

veya neyse özel konuşma, onu yaptığınız zaman, Duygun Başkan bu yaptığınızın yanlış 

olduğunu size söylemedi mi? Niye ona sormadınız?  

Ha, bu yaptığınız tüzüğe uygun mu? Uygun. Kanuna uygun mu? Uygun. Ama hukuka ve etiğe 

uygun mu? O başka. Kanun başka, hukuk başka şeydir. Kanun, her totaliter ve otoriter 

rejimde de vardır. Olmayan hukuktur. Bir şeyin kanuni olması, o olayın meşruiyetinin 

tartışmalı olma durumunu ortadan kaldırmaz. Bunu da bilelim.  

Baskın seçimle ilgili olarak, sosyal medyada Sevgili Mehmet Helvacı kardeşimi de biraz millet 

suçluyor, bu mevcut tüzüğü hazırlamada etkin olduğu için. Eh, yani büyük ölçüde katılıyorum 

ama bir gerçeği gözden kaçırıyoruz. O tarihlerde Sayın Mehmet Helvacı’ya, herhangi bir kulüp 

için bir tüzük hazırla denseydi, şüphesiz çok daha kapalı, bu açık kapıları vermeyen bir tüzük 

hazırlardı. Ama Mehmet Helvacı bu tüzüğü hazırlarken iki şey düşündü. Bir, Galatasaray’ı 

yönetenler böyle küçük işlere, böyle ara yollara girmez diye düşündü. İki, Galatasaray Genel 

Kurulu da böyle şeyleri yapacak insanı zaten seçmez diye düşündü. İşte iki konuda da 

yanılmışız, o da, biz de. Sonuç ortada.  

Geçen basın toplantısında, Galatasaray tüzüğünün yaptırımlarından, gücünden, Galatasaray 

Genel Kurulu kararlarının etkinliğinden bahsettiniz. Haklısınız. İyi de, Genel Kurul kararları ve 

tüzük çok önemli ve çok yaptırımlı ise, iki sene önce, olası bir sportif müsabakanın 

sonucundan ürkerek, tüzüğe aykırı bir şekilde, Genel Kurulu bir hafta önceye nasıl çektiniz, 

niye çektiniz? Genel Kurul kararları yaptırımı olansa, -ki bütçe bir Genel Kurul kararıdır ve çok 

açık ifadesiyle, yönetime bir emirdir- Mart ayında sizin de onayınızla alınan bütçeyi darma 

duman edip, süreye 20 iş günü kala önümüze revize bütçe diye nasıl getirdiniz? Onayladık. 

Onaylamayıp ne yapacağız? Çünkü o bütçe değil ki, yapılmış zaten, bitmiş. Genel Kurulun 

madem yaptırımı bu kadar yüksek, bunu nasıl dikkate almadı?  

Şimdi bakın, çok net, seçim kararını ilan ettiğinizde, Mayıs ayına kadar almanız gereken 3 

tane önemli karar vardı. Sonra buna kahramanca, cesurca karar verdiniz. Bu 3 karardan bir 

tanesi, Tudor’la tamam mı, devam mı kararı. Tamamsa, kimle devam edeceğiz? Üçüncüsü, 

ara transferler. Eğer bu seçim kararını çok önce alsaydınız, ben bu 3 kararı da yeni kadro ile 

alacağım deseydiniz, hak vermezdim ama anlardım. Hayır, bu 3 hayati kararı da mevcut 

yönetimle alıyorsunuz. Zaten Tudor’un ayrılmasına oy birliği ile karar verdiniz, o gün 

açıkladınız. Ondan sonra da, zaten bu mevcut kadro ile Fatih Terim’le imzalayıp, şimdi de ara 

transferleri yapıyorsunuz. Demek ki, söylediğiniz bu cesurca verilecek kararların hepsi bu 

yönetimle alınabildiğine göre, Mayıs’a kadar da başka önemli, hayati karar yok. Bu 
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söylediğiniz temel atma, şu, bu, kim gelirse gelsin, bayrağı sizden alıp devam edecektir. 

Bunda bir değişiklik, başka bir şey de söz konusu değildir.  

Hah, projelerim var, projelerim var diyorsunuz da, ya bir şey aklımda. Bu Riva ve Florya 

projeleri en başında konuşulurken, bir söz vardı. Riva’nın yerine, en az Riva büyüklüğünde, 

üçüncü havaalanı tarafında yeni bir arazinin Galatasaray Kulübü’ne kazandırılması vardı, 

Riva’nın yerine konmak üzere. Onun da yerine bakılıyordu, o da tabii çok uzun vadede 

Galatasaray’a menfaat getirecek, ama Selahattin Beyazıt Başkan gibi sonra bize bir fayda 

sağlayacak. Artık onun lafını, adını, cismini duymuyorum. Söyleniyor da ben mi duymuyorum, 

yoksa o da öyle kaynadı gitti mi?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Özmızrak, toparlar mısınız lütfen? Sırada çok arkadaşımız var. 

Ayhan Özmızrak 

Anlaşılan Sayın Başkan, maalesef siz bir başka kulübün başkanına özeniyorsunuz. O sizin 

kararınızdır, ne olur, ne biter, bilmem ama burası Galatasaray. Çok net olarak, siz Mayıs 

ayında seçilememe olasılığınızı yüksek gördüğünüz için bu baskın seçimi yürürlüğe koydunuz 

ve eminim ki, Malatya maçından çok önce planlamıştınız.  

Sonuç olarak, kişisel egonuz ve popülarite kaybı kaygınız ile 113 yıllık Galatasaray’ı manasız 

işlere sürüklüyorsunuz. 20 Ocak’ta muhtemel hükümranlığınızı sürdürmek tüzüksel ve kanuni 

hakkını elde edeceksiniz ve bir sonraki seçimin ne zaman olacağı da biraz sizin paşa 

gönlünüzün keyfine kalmış durumda oluyor. Ama bu kararınızdan dolayı başınız dik, alnınız 

pak dolaşabilecek misiniz? Galatasaray’ın tarihine adınızı böyle yazdırmayı içinize 

sindirebiliyor musunuz? Pek çok şey sizin içinize siniyor, sinebiliyor. Ama bilin ki, bunlar bizim 

içimize sinmedi, sinmiyor, sinmeyecek. Bu da böyle biline. Saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Özmızrak’a teşekkür ederiz. Sayın İsmail Kulacaoğlu. Cevap hakkı mı istiyorsunuz Sayın 

Başkan?  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Değerli Divan Üyeleri,  

Bir konuya tekrar açıklık getirmek istiyorum. Değerli kardeşim Ayhan Özmızrak, kürsü 

dokunulmazlığına son derece büyük saygımız var, ama ifade ederken biraz dikkat etmesini 

ben tekrar tavsiye ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, Genel Kurulun seçtiği bir 

başkandır. Galatasaray Spor Kulübü Başkanına “senin paşa gönlün nasıl istiyorsa” diye hitap 

etmeyi eğer uygun buluyorsanız ben kendisini tebrik ediyorum, konuşma tarzından, 

ifadesinden dolayı. Ben bu konuya tahammül edemedim, onun için de bunu huzurunuzda 

ifade etmek istedim. Saygılar sunuyorum. Paşa gönlün diyor, ne demek ya? Paşa gönlün 

bilirse imiş...  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Başkanın hatırlatması doğru oldu, teşekkür ederiz. Amiyane tabirleri biz burada 

kullanmamaya gayret ediyoruz. Sayın İsmail Kulacaoğlu nerede? Buyurun efendim.  

İsmail Kulacaoğlu 

Sayın Başkanım, Sayın Eski Başkanlarım, Sayın Kulüp Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri,  

Bir dahaki seçimde olamayacak Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma da verdikleri 

hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum.  

Efendim, konuşmacıları dinlerken beni rahatsız eden bazı şeyler var, onları paylaşmakla 

başlamak istiyorum. Birincisi, Başkanımın da altını defalarca çizdiği gibi, geçen Divanda söz 

aldığımda da ifade ettiğim gibi, başkanlık makamı kutsal bir makamdır. Başkanın kişiliği ile 

ilgili herhangi bir sorunu yoktur, ancak ifade tarzının, geçen Divanda bize yansıtmış olduğu, 

Fatih Altaylı’nın tarzı olmaması lazımdır. Fatih Altaylı, -bir tanesini çekerekten konuşuyorum- 

siz sayın Divan üyeleri, dolayısıyla Genel Kurul üyelerine, Nuri Alço’nun ilaçlı gazozunu içmiş, 

Dursun Başkan tarafından dolandırılan kişiler olarak hitap etti. Şimdi hepinize soruyorum. 

Hani Hayrettin ağabeyimizin söylediği ifadede, iki tane gazetecinin söyledikleri çok önemli 

değilmiş, benim için çok önemli. Bir Genel Kurul üyesi ve Divan Kurulu üyesi olarak, benim 

bunu kabul etmem söz konusu değil. Bir kere bunu ifade etmek istiyorum.  

Sayın Mustafa Cengiz’i adaylığını koyduğu için tebrik ediyorum ve kendisinin basın 

toplantısında verdiği başlıklardan devam etmek istiyorum. Bu ara, biraz kendimden 

bahsedeyim. Ben hayatını profesyonelce çalışarak sürdürmüş, emekli olmuş, eski bir 

bankacıyım. Profesyonelliğimin ilk günlerinde, hayat beni rahmetli Mehmet Üstünkaya’nın 

yanında, kendisi Beşiktaş Başkanı olurken çalıştırmaya başladı. Daha o zamanlardan, 

başkanlık nedir, ne değildir, biraz öğrenmeye başladım.  

Sayın Mustafa Cengiz diyor ki, “Seçimi kazanırsak, şampiyon olsak da tekrar seçime 

götüreceğiz.” Çok güzel. Ben bundan evvelki konuşmalarında emin olmamıştım, ama 

buradaki ifadesinde çok net olarak belirtti. Mayıs’ta tekrar seçim olduğunda kendisinin 

yeniden aday olacağını anladım. Bu önemli bir konuydu. İkinci bir başlık, “Genel Kurulun ve 

taraftarların memnuniyetsizliğini hissettiğim an bırakır giderim.” Efendim, rica ediyorum, 

Galatasaray başkanlığı küsülüp gidilecek bir makam mıdır, hele ki bugünlerde? Hayrettin 

ağabeyin söyledikleri hâlâ kulaklarımda. Ünal Aysal giderken, “Ben ayrılıyorum.” derken, 

“Nereye gidiyorsun? Galatasaray başkanlığı böyle bırakılıp gidilecek yer midir?” diye 

haykırdığını ben çok iyi hatırlıyorum, sizler de hatırlıyorsunuz.  

“Biz alanında uzman ve Galatasaray’a âşık insanları bir araya getirmeye çalıştık.” Çok güzel. 

Sizi temin ediyorum, -tanıdığım için söylüyorum- şu andaki Yönetim Kurulundaki arkadaşlar 

da Galatasaray âşığı kişilerdir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Biz asla liseli, lisesiz ayrımı 

yapmadık. Galatasaray Kulübü’nün içinde böyle bir ayrım zaten yok, şimdiye kadar da 

olmadı. Galatasaraylı olmayan başkanlarımız şu anda aramızda, yani bunu kaşımanın hiçbir 

esprisi yok. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Galatasaraylı olmayan değil, Galatasaray Lisesi’nden gelmeyen. Yanlış bir ifade kullandınız. 

Hepimiz Galatasaraylıyız. 

İsmail Kulacaoğlu  

Sağ olun efendim, teşekkür ederim. “Biz asla liseli, lisesiz ayrımı yapmadık.” dedi, onun altını 

çizmeye çalışıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Doğru. 

İsmail Kulacaoğlu  

Tabii bu şeyin en önemli başlığı, “Giydiğim ateşten gömleğin alev alev yandığını biliyorum.” 

Çok güzel, doğru, hakikaten önemli bir saptama. Ama bunu söylerken, şu anda Dursun 

Başkanın bir eli yağda, bir eli balda, 3 saat kulübe uğrayarak öylesine bir başkanlık yaptığını 

mı zannediyorsunuz? Eğer öyle zannediyorsanız yanılıyorsunuz. 55 senelik devre arkadaşım, 

okul arkadaşım. Bundan evvel çok daha rahat bir hayatı vardı. Şu anda biz o günlerini 

arıyoruz.  

Şimdi Mustafa Cengiz’in söylediklerinden en önemlisi, bana çarpan şey şu. “Sportif A.Ş.’yi 

kâra geçireceğim diye bir afaki söz vermem.” diyor. Aman efendim, aman efendim, önce 

neredeyiz ona bir bakalım. Eğer Sportif A.Ş. Mayıs’ta kâra geçmezse vay hâlimize. Ha, burada 

Dursun Başkan da geçmiş Divanda altını çizerek bunun taahhüdünü bize verdi. Bunu da 

lütfen unutmayalım, bu çok önemli.  

Şimdi enteresan bir konuyu kendimden bir örnek vererek söylemek istiyorum, çünkü 

bankacıyım demiştim. 99’ların sonunda, Toprakbank’ta genel müdür vekiliyim. Banka genel 

müdürü ayrıldı, Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi benim etrafımda, “Biz seni destekliyoruz, 

manen destekliyoruz. Sen bu başkanlığı al. Banka da, çalışanları da bunu istiyor.” dedi. Kendi 

nedenlerimden dolayı kabul etmedim bu görevi. Şunu söylemek istiyorum. Galatasaray’ın 

büyüklerinden manevi destek almak muhakkak ki çok önemli. Ancak şu anda Galatasaray’ın 

finansal durumu itibarıyla, eğer Mustafa Cengiz seçilirse ertesi gün telefonları susmayacaktır. 

Bankalar, çalışanlar, futbolcular, alacaklılar, menajerler bombardıman edeceklerdir. Alakası 

var efendim, Galatasaray Kulübü’nde günlük yaşamın ne olduğuna biraz gelerek bakmanız 

lazım.  

Bir başka konunun daha altını çizmek istiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, toparlayın İsmail Bey. 

İsmail Kulacaoğlu  

Eğer dinlerseniz lütfen, bitireceğim. Bakın, şu anda bir konuşmacı olarak, bir Divan üyesi ve 

Genel Kurul üyesi olarak size hitap ediyorum. Bana sen diyemezsiniz. O zaman, o sizin 

terbiyesizliğiniz, kusura bakmayın.  



28 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyin Ayhan Bey. Ayhan Bey, müdahale etmeyiniz. Şu anda toplantı devam 

ediyor. Siz de toparlayın efendim. 

İsmail Kulacaoğlu  

Toparlıyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Polemiğe girmek gerekmez.   

İsmail Kulacaoğlu  

Arkadaşlarımız muhakkak ki Galatasaray’ın finansal konularda ne durumda olduğunu 

öğrenmek için bir talepte bulunmuşlardır. Ancak birebir gelip, Galatasaray şu anda hangi 

günlük şartlarda döndürülmeye çalışılıyor, o konuda da bilgi sahibi olmaları bence çok 

önemliydi. O yapıldı mı, bilmiyorum.  

Sözlerimi bitirirken, bir konuya daha bir ilave yapmak istiyorum. Sayın Ahmet Özdoğan da 

konuşmalarından bir tanesinde, “Duygun Yarsuvat göreve gelmek zorundadır. Duygun 

Yarsuvat aday olmazsa, bir daha Galatasaray konuşmamalı.” diye bir ifadede bulundu. 

Efendim, ben Galatasaray Liseliyim. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Kulübü Başkanı olmadan 

da Galatasaray’a çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Dolayısıyla, bu konuşmayı da çok iyi 

algılamadığımı ifade etmek zorundayım. 

Sözlerimi burada bitirirken, dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. İyi günler diliyor ve 

saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Değerli konuşmacılardan özel bir ricam var. Adaylar, gerek 

Sayın Başkan, gerek Mustafa Cengiz ile ilgili burada herhangi bir yorum getirmenin âlemi yok. 

Siz şahsi fikirlerinizi söyleyin. O arkadaşlarımız aday olmak için yeterli çalışmalar yapmışlar, 

hazırlıklar yapmışlar, buraya getirmişler. Lütfen bu konuya da dikkat edelim. Usul hakkında 

söz istedi, Sayın Mehmet Helvacı. 3 dakikayı geçmesin. 

Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce her iki başkan adayını da kutlarım. Şimdiden tebrik 

ediyorum, seçime iştirak kararları nedeniyle. Cevap hakkı için söz istemiştim, onu daha sonra 

kullanacağım. Sayın Başkan onu sona bırakmayı tercih etti. O yüzden, o konuyu biraz sonra 

size anlatacağım. Ama şimdi söylemek istediğim şey, aslında Başkana usul hakkında söz 

isterken söylemiştim, o da size ifade etti.  

Şu anda iki başkan adayının yapacaklarını dinledik. Ama şimdi de şu ya da bu nedenle onları 

eleştiriyoruz. Bunun çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Bizim Divan 

kurullarımızda şu ana kadar takip ettiğimiz usule de çok uymuyor. Biz şu anda iki başkan 

adayından birini tercih edebiliriz. Birine güvenebiliriz, diğerine güvenmeyebiliriz. Bunlar bizim 
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seçime kadar içsel iradelerimizdir. Seçimde de gider bunu sandığa yansıtırız. Kendi aramızda 

da bunları konuşmamızda bir beis yok. Ama şu anda, bu canlı yayınlanan bir toplantı, tüm 

Galatasaraylılar bizi izliyor ve Galatasaraylıların bu tartışmaları, bu seviyede kendi aralarında 

Divan Kurulunda yapıyor olmaları da bence dışarıdan hiç şık görünmüyor. O yüzden, diğer 

arkadaşlarımın hangi konuda söz aldıklarını, ne konuşacaklarını bilemiyorum, ama benim 

tavsiyem ve teklifim, sevgili Hayri ağabeyin yaptığı gibi, konuşmalarını -eğer içerikleri bu ise- 

Şubat ayına saklamalarını ve bu Divan Kurulunu eleştirisiz tamamlamayı teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Mehmet Helvacı’ya hatırlatması için teşekkür ediyoruz. Divan Kurulunun 

teamüllerini de bozmayalım. Sayın Serhat Özalemdar, buyurun efendim.  

Serhat Özalemdar 

Sayın Başkanlar, Sayın Üyeler,  

Bizim bildiğimiz, bazı üyelerin bilip de çoğu kişinin bilmediği birkaç tane hususu söylemek 

istiyorum. Bir tanesi şu. Başkanlık adayı imzalarının verildiği gün bir olay yaşandı. Sayın 

Mustafa Cengiz’in dilekçelerini imzalayan kişiler 1.5 saat sonra aranmaya başladı, birileri 

tarafından, “Siz niye Mustafa Cengiz’i destekleyecek imzalar attınız?” diye. Bu nereden pas 

edildi? Bu evraklar Divan Kuruluna verildi. Divan Kurulu bunu nasıl üçüncü şahıslara verdi, 

inşallah bunun bir açıklamasını yaparlar. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bir dakika efendim, bir dakika. Divan Kuruluna verdiğiniz evrak kulüple ilgili ise önce genel 

evraka gider, kayıt numarası alabilmesi için. Ancak ondan sonra Divan Kuruluna gelir. Onun 

için, konuyu Divan Kurulu ile bağdaştırmayın. Genel evraktan nereye ulaştığını bilmem. 

Devam edin. 

Serhat Özalemdar 

Peki efendim. Ama bunun başkalarının eline geçmesi dikkat edilecek bir konu.  

İkinci bir konu, bazı platformlar var, burada aramızda mail’leşiyoruz, bazı bildiğimiz olayları 

anlatıyoruz. Geçen hafta, ben de bir konu hakkında bayağı uzun bir yazı yazmıştım voleybol 

hakkında, her zamanki gibi, biliyorsunuz. Konu şu idi. Elime bu seneki transferlerin bütün 

anlaşmaları geldi. Bir tane transfer çok önemli. 35 yaşındaki bir voleybolcu kızımızla büyük 

rakamlara anlaşmışız. Yani şu piyasada senelik 400-500 milyon maliyeti olabilecek rakam 

yerine senelik 1 milyon 250 bine 2 senelik sözleşme yapmışız ve artı 4 tane bonusu var. 

Birinci bonus, bu sene maçların % 75’inde oynarsa 75 bin lira bonusu var. Türkiye Kupası’nı 

kazanırsa 50 bin lira bonusu var. Türkiye şampiyonu olursa 100 bin bonusu var. Avrupa 

şampiyonu olursa 150 bin lira bonusu var. Ben bir ara tereddüt ettim, acaba futbolcu şeyi mi 

geldi elime diye, ama alakası yok. Bunun gibi bir sürü şeyleri yazdım. Buna bir arkadaşımız, 

yine bizim eski bir sporcumuz, su topçu bir arkadaşımız cevap yazmış ve cevabında da benim 
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bazı sorduğum, söylediğim şeylere yorum yapmış. Ben geçen Divanda da söylemiştim, erkek 

voleybol takımının bu seneki sponsor geliri 250 bin TL sadece, bayan takımının ise sponsor 

geliri yok. Değerli kardeşim de demiş ki, “Bizim voleybol takımımızın sponsoru var, ama ben 

muhasebe sistemini bilmiyorum, niye kaydedilmediğini bilmiyorum.” Kardeşim, bilançoda 

yok. Bu para nereye gitti? Bunu da bilginize sunuyorum.  

Demin Ünal Bey’le ilgili çok konuşma oldu. Ben biraz hafızalarınızı tazelemek isterim. Yani 

Ünal Bey’in avukatı değilim, ama Ünal Bey’in kaçtığını ben kabul etmiyorum. Ünal Bey, o 

sene Ada’da yapılan son Divan toplantısında,  finansman için çıkış yolu bulamadığından, -önü 

de kapandı, devlet izin vermedi ve ikinci sermaye artışını gerçekleştiremedi- gayrimenkul 

yatırım ortaklığına geçip Riva’daki arazileri değerlendirmek istediğinde ve de Basketbol A.Ş. 

şeklinde yapılanmaya gitmek istediğinde, Divan Kurulu olarak biz buna onay vermedik. 

Olağanüstü Divan toplantısı oldu ve hiçbir yetkiyi vermedik kendisine. Benim şahsi kanaatim, 

Ünal Bey’in çıkış yeri olmadığı için bırakmak zorunda kaldığı. Böyle.  

Son söylemek istediğim de şu. Bu arada, Ayhan Özmızrak hakkında Başkan bir uyarı 

konuşması yaptı, yani onun hakkında konuştu. Keşke Sayın Aydemir Akbaş’ın iki ay evvelki 

Divandaki “satarım” kelimelerine de aynı tepki verilseydi diye düşünüyorum. Onunki bence 

daha ağırdı ama neyse.  

Şimdi, bu erken seçim kararının hiçbir sebebi yok. Hayri ağabey de sordu, birkaç kişi sordu. 

Sebep yok yani. Ben de diyorum ki, futbolda bir sürü antrenör değiştirdik, bir sürü hata 

yaptık, adam aldık, orada devamlı fiyasko üstüne fiyasko. Voleybolda erkek takımımız 

sekizinci şu anda, bayan takımımız ise dördüncü ve dördüncülükten yukarı çıkmasını da zor 

görüyorum. Kürekte -Ahmet Şenkal’dan aldığım haberler- bu sene hiçbir şampiyonluk yok, ki 

kürekte biz senelerdir hep Türkiye şampiyonu oluruz. Bizim en önemli iki tane sporcumuz, 

olimpiyat sporcusu Fener’e transfer olmuş. Yelkende de öyle, su topunda da aynı. Yani bizim 

hiçbir branşta bir başarımız yok. Yani seçime gidiyoruz. Bir tek şu geliyor aklıma. Demek ki iyi 

yönetilmedik diye seçim kararı aldı diye düşünüyorum. Bakıyorum, bir tek Özkan Olcay 

ağabeyim yeni listede var. Yeni olarak gördüğüm de o. Aynı sistem, aynı yönetim tekrar 

devam ediyor. Yani ikisini birbiriyle bağdaştıramıyorum.  

Bu konudaki fikirlerim budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Özalemdar’a teşekkürler. Sayın Ahmet Özdoğan, buyurun efendim.  

Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı, Değerli Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Hanımefendiler ve Değerli Basın Mensupları,  

Efendim, hepiniz Galatasaray’ın olağanüstü günlerini geçirdiği Divana hoş geldiniz. Evet, birlik 

beraberlik deniyor ama aslında bakarsanız bir kavga var Galatasaray’da. Niye kavga var, 

biliyor musunuz? Sayın Duygun Yarsuvat, Sayın Hayri Kozak ağabeyim, Sayın Ayhan Özmızrak 

büyüğüm bir şeyler ifade etmeye çalışıyorlar. Ne diyorlar? Kanunlar ve tüzükler diyorlar, 
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doğru olabilir, ama Galatasaray’da teamüller ne durumda, diyorlar. Bütün mesele, anlatmak 

istedikleri tüm mesele o. Bakın, Galatasaray’da, tüzük değişikliği yapılmıştır. Sizlerin hiçbir 

bilgisi olmadan, Divan Kurulunun hiçbir çalışması olmadan, Genel Kurul toplanmadan tüzük 

değişikliği yapılmıştır. Nasıl mı? 3 senelik karar alınmadı mı efendim? Sayın Başkan öyle 

demiyor mu? 3 sene. 3 sene ise Ocak’ta dolacak. Ee, ne oldu Mayıs ayındaki seçim kararı? 3 

senenin üzerine çıkamıyorsunuz, 3.5 sene de diyemiyorsunuz. Açın tüzüğünüzü ve bakın, 

göreceksiniz ki, tüzüğümüz “3 yılı geçemez.” diyor. Onun için bütün mesele, bütün olaylar.  

Aslında Galatasaray’ı diğer kulüplerden farklı yapan şey teamülleridir. Bizler onun için Divan 

Kurulu üyesiyiz. O nedenden dolayı, ben her zaman Sayın Duygun Yarsuvat’ın önünde saygı 

ile eğildim. Niye? Çünkü Sayın Duygun Yarsuvat bir seçime gitti ve “Ben Mayıs ayına kadar 

kalırım.” dedi. 3 tane kupa aldı, ama başkanlığa devam etmedi. “Söz verdim.” dedi, teamülü 

konuşturdu. Devam etseydi kim karşı çıkardı Sayın Duygun Yarsuvat’a? Hiç kimse karşı 

çıkmazdı. O nedenden dolayı, ben Sayın Duygun Yarsuvat’ın bu seçimde ve kendisinin... 

Yanlış anlaşılmasın, bizim üniversite şeylerimiz böyledir, bir hocamız vardır. Bizim kendimizin 

de hocaları var. Mesela Sayın Faruk Başkanın Yönetim Kurulunda çalıştım ben, Faruk 

Başkanım benim hocamdır. Özhan Canaydın benim hocamdır. Öyle bakarız biz. Sayın Dursun 

Özbek’in de değerli hocası Sayın Duygun Yarsuvat’tır. Onun için ben Sayın Duygun Yarsuvat 

Bey’i göreve davet ettim. Sayın Duygun Yarsuvat Hocamla arama kimse giremez, bunu da 

söyleyeyim.  

Şimdi efendim, bu teamülsüzlüğün dışında, 2 Aralık’ta Olağanüstü Mali Genel Kurul yaptık 

biz.  

Sayın Divan Kurulu üyeleri,  

2 Aralık Olağanüstü Mali Genel Kurulunda hiç seçimle ilgili bir şey konuşuldu mu? Veya 

seçimle ilgili bir şey oldu mu? Hayır. Sportif A.Ş.’ye bile o günkü toplantıyı yöneten Divan 

Başkanı müsaade etmedi. 15 gün sonra ne değişti? Olağanüstü Mali Genel Kurul yapıyorsunu 

Bir başka şey. Değerli arkadaşım Sayın Mehmet Helvacı Bey bir şey söyledi burada. Ben 

katılıyorum ama bazen insanlar unutabiliyorlar. Onu hatırlatmak nedeniyle söyleyeceğim, 

yoksa bir eleştiri olarak almayın lütfen. Sayın Başkanım dedi ki, “2.5 yıl içinde söz verip de 

yapmadığım bir şey oldu mu?” dedi. Ben çok iyi hatırlıyorum, Divan Kurulu tutanaklarında da 

var. Hayri ağabeyim soruyu sorduğu için o da çok iyi hatırlayacak. “Sportif A.Ş.’yi 1 lira da olsa 

kâra geçireceğim.” demişti. Bunu tekrar önünüze sunuyorum ben. Lütfen eleştiri olarak 

almayın, ama 2.5 yıl içinde olan bir olaydır bu.  

Bir başka konu, bizim aslımız, hepimizin aslı Galatasaray değil mi? Galatasaray. Herkes öyle 

konuşuyor, değil mi? Peki, Sayın Başkan diyor ki, “Ben seçim kararını Galatasaray için aldım, 

çünkü projelerim var ve bu yetmiyor.” diyor. Peki, seçimi kazanacağını ne biliyor? Seçimi 

kaybetti ve Sayın Mustafa Cengiz geldi diyelim, 4 ay sonra yine seçime gidecek Galatasaray. 

Böyle bir mantık anlayışı ile seçime gitmemiz ve sürekli olarak tüzükle kanunlara rağmen 

teamüllerimizi yok etmemiz bize uygun değil. Onun için, bize bundan 2.5 sene önce 

teamüllerimizi öğreten Sayın Duygun Yarsuvat Başkanımın yaptığı gibi, Mayıs ayında 

seçimlerimizi yapalım.  



32 

 

Efendim, hepinize saygılar sunuyorum. Hürmetler ediyorum. Sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Ahmet Özdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Sayın İbrahim Ziyal. 

İbrahim Ziyal 

6329 İbrahim Ziyal.  

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Değerli Hanımefendiler, Sevgili Galatasaraylılar,  

Bu toplantıda beni tek bir şey ilgilendiriyor, bu olağanüstü seçime neden karar verildiğini 

anlayabilmek. Bu erken seçim kararı niye alındı? Hayri ağabeyi yaklaşık 40 seneye yakındır 

dinliyorum. Artık herhâlde onun gibi düşünmeye başladım ki, Hayri ağabey konuşurken, “Ya 

ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Nasıl oldu, acaba ondan mı çekiyorum ben farkında 

olmadan?” dedim kendi kendime. Yani artık o kadar alışmaya başladım bazı şeylere.  

Ben şahsen bir Galatasaray Kulübü üyesi olarak, seçilmiş olan Galatasaray Kulübü Yönetim 

Kurulunun görev süresini tamamlamasından yana olmuşumdur her zaman. Bundan dolayıdır 

ki, Adnan Polat döneminden beri başlayan ve Galatasaray teamüllerine uygun olmayan 

durumlara her zaman karşı oldum. Bu yönetimi ibra ettim, bir önceki dönemde, bir önceki 

sene. Bütün Divan toplantılarında lehinde konuştum, süre verilmesi lazım diye. Yine aynı 

şekilde, Olağanüstü Genel Kurulda yetki verilmesi konusunda elimi kaldırdım ve görev 

süresinin sonuna kadar da bunun yapılması gerektiğine inanan bir üyeyim.  

Ancak öncelikle şunu söyleyeyim. Her iki başkan adayına ve Yönetim Kuruluna başarılar 

diliyorum. Sayın Mustafa Cengiz’i de tebrik ediyorum, böyle sıkıntılı bir dönemde aday 

olduğu için. Umarım, kazanırsa nasıl bir yükün altına girdiğinin farkındadır. Şu anda çok da 

fazla biliyor mu o yükü, bilemiyorum. Ama Sayın Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü 

Başkanı olarak şöyle söyledi Mayıs 2018 için: “Mayıs 2018 Galatasaray Spor Kulübü için çok 

önemli. Şampiyon olamazsak çok büyük sıkıntımız olacak..” Bundan sonra erken seçim kararı 

alabilmek için bence bir şeyin olması lazım, Yönetim Kurulu içinde desteğini kaybetmesi 

lazım. Oysa şu anda öyle görünmüyor. İkincisi, genel temayül olarak, güvenoyu eksikliği 

olması lazım. Ee, bir ay evvel Olağanüstü Genel Kurul yaptık, ben de dahil çoğumuz elimizi 

kaldırdık. Güven konusunda da bir sıkıntı yok yani. Ee, Fatih Terim geldi, her şey gayet iyi 

gidiyor. Peki, niye böyle bir karar alınmış oldu? Ben Sayın Başkanın açıklamalarından tam 

olarak tatmin olmadım. Destek veren bir kişi olarak konuşuyorum.  

Peki, bundan sonra ne olacak? 4 tane olasılık var. Bir, Sayın Dursun Özbek seçimi kazanacak, 

Galatasaray şampiyon olacak, şampiyon olursa ve tekrar seçime girerse, büyük ihtimalle 

kazanacak zaten. Peki, Sayın Dursun Özbek seçildi, Galatasaray şampiyon olamadı. Ne 

olacak? Bir kaos olmayacak mı? Böyle devam edebilecek mi işi? Yani çok mu rahat olacak, 

güvenoyu almış vaziyette mi devam edecek? Diğer taraftan, Sayın Mustafa Cengiz 

Galatasaray başkanı seçildi, takım şampiyon oldu diyelim. Bu durumda kararı ne olacak, 

bilemiyorum. Tekrar seçime girecek mi? Ondan sonraki dönem çok zor bir dönem. 3.5 aydan 

sonra yeni bir seçime gir, o seçimi kazan ve 3 yıl, şu anda bu yükü taşı. Bilemiyorum, öyle bir 
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karar alacak mı? Peki, gelelim diğer olasılığa. Mustafa Cengiz seçildi, Galatasaray şampiyon 

olamadı. Bu da başka bir kaos. Bunun için, Sayın Hayri Kozak’ın teklifi çok böyle ütopik, yani 

çok iyi niyetli, hayalperest, ama kabul etmemek de mümkün değil. Keşke öyle bir olasılık olsa 

da geriye dönebilsek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkürler İbrahim Ziyal. Kamil Erişen.  

Kamil Erişen 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Öncelikle Cumartesi günü beratımı aldım. İlk Divan toplantım, biraz heyecanlıyım. Aranıza 

hoşgeldim öncelikle diyeyim. Çok kısa konuşacağım. Seçimle ilgili konuşmak istiyorum.  

Galatasaray’da seçim bence bir Galatasaray bayramıdır. Çeşitli âdetlerimiz vardır. Mektepte 

buluşmadan önceki hafta, kokteyller olur, kahvaltılar olur. Galatasaraylılar bir araya gelirler. 

Sarı ile kırmızı ikilisi olarak ayrı ayrı yarışırlar, ama seçim günü aynı sandığa girerler. 

Ağabeylerimiz bize öğretmişlerdi ki, seçimde oyunuzu attıktan sonra artık sarı ile kırmızı 

birdir, kol kola gidersiniz Pasaj’a, istediğiniz yere. İster Şampiyon’da kokoreç yersiniz, 

istiyorsanız Nevizade’de rakınızı içersiniz. Ben bu bayrama, yeni bir âdet mi diyeyim, gelenek 

mi diyeyim, demokratik bir mecra mı diyeyim, eklenmesini gönülden arzu ediyorum. Bunu 

daha önce, kulüp üyelerine ait e-posta platformlarında da dillendirmiştim. Bir Galatasaray 

Televizyonu’muz var. Camiamızın yetiştirdiği çok değerli hatipler var, basın mensupları var, 

moderatörler var. Benim gönlüm, demokratik bir platformda, her iki başkan adayının -veya 

daha çok adaylı seçimlerde başkan adaylarının- kısa bir süre projelerini anlatacağı, daha 

sonra üyelerden veya moderatör tarafından hazırlanmış önemli konuların kendilerine 

sorulacağı ve direkt cevap verecekleri, 45 dakika ile belki 1 saat 15 dakika, 1.5 saat sürecek 

bir televizyon programının Galatasaray Televizyonu’ndan naklen, seçimden 2-3 gün önce 

yapılmasını gönülden arzu ediyorum. İnşallah dikkate alınır.  Bu seçim olmazsa bile bir dahaki 

seçimlerde, bu da bizim bir seçim geleneğimiz olur. Biz Türkiye’ye her zaman Tevfik 

Fikret’ten, demokrasi açısından, fikir vicdanı ve özgürlüğü açısından örnek olmuş bir 

camiayız. Belki diğer kulüplere, belki de diğer kurumlara, demokrasi adına örnek olmuş 

oluruz. Bu birinci önerim.  

Bir de bu baskın seçim konusunda konuşmak istiyorum. Evet, seçimin ilan edilişi çok ani 

olmuş olabilir. Bu daha önce de yaşandı, ilk defa yapılmış bir şey değil. Ve çok çeşitli 

platformlarda, Galatasaray’da belki bundan 10-12 sene önce olmayan bir muhalif üye kitlesi 

olduğunu da görüyoruz. Sürekli şikâyetler, ben daha iyisini yapardım diye konuşmalar, bu 

yanlış diye fikir belirtmeler, bunların hepsi mevcut. Bunu da ben anlamıyorum, Galatasaray 

camiasında. Ben 20 günlük seçim sürecinin Galatasaray’a yakışan veya Galatasaray’a yeterli 

bir süreç olduğunu asla düşünmüyorum. Sayın Mustafa Cengiz’i tebrik ediyorum. Seçimde 

başarılı olmasını canıgönülden diliyorum, çünkü büyük bir sorumluluk aldı, zor bir göreve 



34 

 

aday oldu. Çok konuşup daha sonra aday olmamak, “Çok az süremiz vardı, hazırlanamadık.” 

demek, ama 21 Ocak’tan itibaren tekrar sayfalar dolusu e-mail yazmak çok kolay bir şey.  

Saygı sınırlarını aşan Galatasaraylıları da bu yüce kürsüden eleştirmek istiyorum. Saygılar 

sunarım efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Yeni Divan üyemiz Sayın Kamil Erişen’e teşekkür ediyorum, gayet dikkatli ve önemli şeylere 

parmak bastı. Efendim, Sayın Hamdi Yasaman.  

Hamdi Yasaman 

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

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, bir işletmede veya kurumda en önemli mesele 

istikrardır, huzurdur. Galatasaray iyi durumdayken, şampiyonluğa doğru giderken birdenbire 

bu seçim kararını aldık. Bu seçim kararını almak istikrarı bozan bir şey. Kazandı veya 

kazanmadı, bir taraf 4 ay için geldi, gelmedi; bu, büyük tartışmalara yol açacak bir konudur ve  

spekülasyona açıktır. Nitekim medyada da, görüşmelerde de bu konuda şimdiden büyük 

tartışmalar başlamıştır. Lehimizde veya aleyhimizde büyük tartışmalar, yani hiç yoktan 

Galatasaray şu anda bir kaosa sokulmuştur. Ben böyle görüyorum. Buna gerek yoktur, çünkü 

2 Aralık’ta Genel Kurul yapılmış ve bu yönetim, ek bütçe almıştır. Yönetim, “Bu aradaki 

bütçem yeterli değil, ek bütçe istiyorum.” demiştir ve bu kendisine verilmiştir. Bundan 

sonraki süreçte, herhangi bir olay yokken, birdenbire bir seçim kararı almak inanılır gibi 

değildir.  

Bir defa şunu söyleyeyim. Bu karar hukuken tartışmalı bir karardır. Bu karar -tartışmaların 

dışında- mahkemeler tarafından iptal edilme ihtimali olan bir karardır. Bana göre, bu 

Olağanüstü Seçim Genel Kurulu geçersizdir, yapılamaz. Şöyle ki, bizim tüzüğümüzün 25. 

maddesi var, 3 tane Genel Kurul sayıyor. Birincisi, Olağan Genel Kurul; ikincisi, Olağanüstü 

Genel Kurul; üçüncüsü de, seçim toplantıları, diyor. Şimdi, olağan ve olağanüstü genel 

kurullar belli, seçimin dışındaki gündem maddeleri. Konuşulacak, gerektiği zaman da 

olağanüstü toplantılar yapılacak. Seçim toplantısı 3 senede bir, Mayıs ayının son haftasında 

yapılır, diyor. Onun dışında, eğer gerekli olursa, olağanüstü seçim toplantısı da yapılabilir. 

Ama olağanüstü seçim toplantısı için de bazı kriterler koyuyor. Yani Yönetim Kurulu keyfî bir 

sebebe dayanarak yapamıyor. Mesela bu sebeplerden bir tanesi, 92. maddeye göre, eğer 

başkan istifa ederse, vefat ederse veya başka bir sebepten başkanlık boşalırsa, bir ay içinde 

Genel Kurula gitmek lazım. Bu, olağanüstü seçim kararı. İkincisi, Yönetim Kurulu yedekler 

dahil seçime karar veremez durumda olursa o zaman gidebilirsin, diyor. Demek ki, çok 

istisnai bir şeydir. İki hâli hasretmiş Seçim Genel Kurulu için, burada bu hâl yok. Bir ara 

söylenmişti, yönetim olarak istifa ederek seçime gidebilirlerdi. O zaman 92. maddeye uygun 

olabilirdi. Buna göre, bana göre, bu seçim hukuka da uygun değil, tüzüğümüze de uygun 

değil. Onun için, Hayri Kozak’ın söylediği gibi, bundan vazgeçmek gerekir, çünkü bizi kötüye 

götürecek.  
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Şöyle bir şey var. Bizim sistemimizde, bütün derneklerde, şirketlerde seçim yapılır. Seçimden 

önce, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçiminden önce hesaplar incelenir, bilanço 

incelenir. Yönetim Kurulu ve denetçiler ibra edilir, ondan sonra Yönetim Kurulu seçimi gelir. 

Bu, klasiktir. Bütün şirketlerde, derneklerde böyledir. Biz ise şöyle bir sistem kurmuşuz. 3 yıl 

vekalet veriyoruz ve diyoruz ki, sana yetki verdik. 3 yıl bunu idare et, Mart ayında, Mali 

Kongrede hesap ver, ibra ol. Ondan sonra yapılacak Seçim Genel Kuruluna aday ol veya olma. 

Ama şart nedir arkadaşlar? Hesap vermektir, ibra olmaktır.  Yaptığı faaliyetlerden beri 

olmaktır. Bizim sistemimiz bu. Normal olarak, bir ay sonra Mali Genel Kurulumuz var, 

Mayıs’ta da seçim. Şimdi, bizim sistemimiz böyleyken, bu kadar yakınken, olağanüstü bir 

durum yokken, 92. ve 93. maddelerdeki hâller yokken yönetimin bu kararı alması tüzüğe de  

aykırıdır, hukuka da aykırıdır. Hiçbir şekilde yapılamaz. İhtilaflara sebep olabilir.  

Buradaki şey, yönetim hesap vermekten kaçacaktır. Yani şöyle, 3 yıl şimdi olacak, hesap 

vermeyecek. 3 yıllık vekalet almış, bir sürü taahhüdü var. Hatta Sportif A.Ş.’yi kâra geçirmek 

zorunda, 2.5 senedir vakit geçmiş, şimdiye kadar onun tedbirlerini almış olması lazım. 

Duyduğumuza göre, vaziyet o kadar öyle şey değil, alınamamış daha henüz. İşte yeni şeyler 

isteniyor. Arada çok az zaman kalmış. Hâlbuki Mali Genel Kurulda bunun hesabını vermesi 

gerekir. Süre geçmiş. Kendisine 3 sene müddet verilmiş, 2.5, bundan kaçmak olarak kabul 

ediyorum. 

İkinci sebep, Galatasaray Riva’yı sattı, yani Riva projesini yaptı ve hatta oradan bir gelir aldı. 

İlk önce şunu söyleyeyim. Bir ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukukçusu olarak, bir hocası 

olarak şunu söyleyeyim. Hasılat paylaşımı sözleşmesi bir satış sözleşmesidir. Bunun başka bir 

şeyi yoktur. Bu satış sözleşmesidir. Bu sözleşmenin sonunda bizim elimizde gayrimenkul 

kalmayacak, devredeceğiz. Onun karşılığında ne alacağız? Bu gayrimenkulün parasını 

alacağız. İki türlü para alırız: Peşin satarım, vadeli satarım. Bir de, bunu yap, kâr et, bana 

kârımı ver. Bu kâr payı neyin karşılığı arkadaşlar? Bu gayrimenkulün karşılığı. Üstelik de bu 

gayrimenkulün karşılığı olan 500 milyon lira şu anda yok olmuş vaziyettedir, bitmiştir. Futbola 

harcanmıştır. Hâlbuki Riva’dan gelen bütün para Galatasaray’ın borçlarına verilecek denmişti.  

Bakın, -ben bunları Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki KAP’tan tespit ettim- bizim kurulmuş olan 

futbol takımının maliyeti 110 milyon euro’dur veya 120 milyon euro’dur. Aşağı yukarı 110 

milyon euro’nun üstünde. Bunun bir kısmı ödenmiştir, bonservis şeyleri filan. Fakat futbolcu 

rakamları meblağları 3 yıllık kontrat varsa 3 yıla bölünür, her ay ödenir. Yani bize maliyeti, o 

oyuncunun bonservis ve aylık paralarıdır. 110 milyonu çarpın, 500 milyar TL eder. Karşılığı 

orada.  

Şimdi bunu yaptığı zaman, ben bu rakamı futbola vermedim. Peki, nereden verdin, kaynak 

ne? Riva’dan gelen 500 milyon sebebi ile 160 milyon komisyon verilmiştir, yani faiz, ileride 

alınacak o garanti parayı kırdırabilmek için. 360 milyon liranın 30 milyonu futbolcuya 

gitmiştir, 330 milyonuyla da kredi borcu ödenmiştir. Bilançoda da bu gözükmüştür, 

azalmıştır, ama 3 aylık devreden sonra 275’ten 400’e çıkmıştır, çünkü bu futbolcuları almak 

için kredi aldılar yine. Yine kredi alıyorlar. Yani Riva’dan gelen paraya rağmen bizim 

borcumuz artmıştır. Demek ki, bizim borcumuz azalmamıştır.  
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Bu 3 aylık dönem 20’sinde bitiyor. Söylenen de şu, 19’u akşamı, saat 12’de ilan edecekler onu 

da. Daha evvel etsinler, niye etmiyorlar? Söylenen veya teknik arkadaşların söylediği, borcun 

700 milyar liraya çıktığıdır.  

Durum bu olduğu için, eğer şampiyon olamazsak, muvaffak olamazsak bu paraları ödemek 

mümkün değil. Telaş bundan bence, telaş burada. Onun için, eğer Galatasaray şampiyon 

olursa, başarılı olursa bu 100 milyon ödenir 2-3 sene içinde. Mesela bizim dönemde 

şampiyon olduk, Temmuz ayında biz bıraktık görevi. Özbek’in döneminde 30 milyon euro 

ayak bastı parası geldi Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’ne girdiğimiz için. Bu onların başarısı 

değil, bu Duygun Yarsuvat döneminin başarısı. Onunla biraz idare ettiler. Ondan sonra 

kaynak yok. Erken seçimin sebebi bu, telaş yapıyorlar. 

Bir defa şunu söyleyeyim. Şirketlerde veya derneklerde Yönetim Kurulu keyfî karar alamaz., 

Aldığı her kararın gerekçeli olması lazımdır, bir sebebe dayanması lazımdır. Bir olağanüstü 

toplantı yaptığımız zaman, mesela sermaye artıracağız, Yönetim Kurulu bu artırımın sebebini 

açıklamak zorundadır, yoksa mahkeme iptal eder. Burada da böyle, sebebini açıklamak lazım. 

Açıklamadan bir karar alınamaz. Bu objektif, iyi niyet kurallarına, Medeni Kanun’un 2. 

maddesindeki hakkın kötüye kullanılması gibi hükümlerle bu işlem geçersizdir.  

Şimdi bakıyoruz, burada sebep ne? Başkan buraya geldi, birinci sebep medya, dedi. Sonra 

altından Fatih Altaylı çıktı. Bu erken seçim için sebep, yani Fatih Altaylı bizi erken seçime 

götürüyor. Bu inandırıcı filan değil, yahut da alakasız bir şey. İkincisi, “Galatasaray’ı neden 

sevmiyorsunuz?” diyor. Yani Galatasaray’da bir sevgisizlik var. Ünal Aysal söyleniyor vs -şu 

anda hatta- ama Galatasaray’da bir sevgisizlik yok, bir tesanüt yok, herhangi bir problem yok. 

İkinci sebep olarak bunu söyledi.  

Şampiyonluğa giderken, Fatih Terim hakkında polemikler var, bunları önleyelim. Yani 

Haziran’a kadar Fatih Terim ile olan polemikleri önleyelim, şampiyonluğun önünü kesmesin.  

Efendim, şimdiye kadar bütün genel kurullar hep Mayıs’ta yapıldı, Galatasaray hep şampiyon 

oldu. Bu bir sebep değil. Hep engeller vardı, hep problemler vardı, hep bir şeyler vardı, hep 

dış mihraklar vardı. Neticede, sistemimizde hep Mayıs ayında oldu. Sonuç olarak... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, toparlayalım ve bitirelim. 

Hamdi Yasaman 

Toparladım, bitirdim. Netice olarak, hukuken tartışmalı ve geçersiz bir karardır. Bundan 

dönülmesi gerekir. Bu, Galatasaray’ı kaosa götürür. Yönetimin ileri sürdüğü sebeplerin 

hiçbirisi hukuki ve iktisadi değildir, geçerli değildir. Kabili iptaldir bu şeyler. O bakımdan, bu 

şeyi nasıl halledeceğiz, bilmiyorum ama bu büyük problem.  

Bunun haricinde bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim geleneğimizde başkanlara, eski 

başkanlara saygı vardır. Bizi, Galatasaray’ı temsil eden makamdır orası. Eskileri unutmak da 

lazım, fazla irdelememek lazım. Her dakika bir şeyler söyleniyor. Mesela beni çok rahatsız 

eden bir şey, Başkan bilmesine rağmen, nerede kalmıştık diye bir tweet atıldı. Bu medyada 
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da geçti, leyhte ve aleyhte şeyler çıktı. Sonra bizim Galatasaray Televizyonu’nda bu tweet 

geçmeye başladı. Bizim Mağazacılık da kaşkol yaptı ve maçlarda, nerede kalmıştık diye bir 

şeyler yaptı. Bu nerede kalmıştık meselesinde eski başkana bir saygısızlık yapıldığı 

düşüncesindeyim, çünkü Fatih Terim’in antrenmanda işine haksız olarak son verildiği ve 

mağdur olduğu izlenimi var. Hâlbuki mesele böyle değil. Bunu Yönetim Kurulu da, -beraber 

çalıştık Dursun Bey’le- Dursun Bey de çok iyi biliyor. Burada federasyon, Galatasaraylı 

olmayan, Galatasaray’a belki zorluk çıkaran, yapmaması gereken, başka bir kulübün eski 

başkanı Galatasaray’da... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Yasaman, bunlar sıkıntı çıkarabilecek, polemik yaratabilecek konular. Onun için, 

mümkünse bunlara değinmeyelim, teşekkür ederek sizi yolcu edelim. 

Hamdi Yasaman 

Tabii, bitti zaten efendim, bitiriyorum. Netice itibarıyla, federasyon bize sormadan antrenörle 

temasa geçmiştir, anlaşmıştır ve Fatih Terim Galatasaray’ı bırakmıştır. Bu gerçektir. Şimdi 

faydası şu. Hayır, Fatih yok ama Galatasaray’ın etik değerleri, yönetimin ve eski başkanların 

veya o makamın saygınlığı için söyledim. Bu beni rahatsız etti. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Peki efendim, teşekkür ederiz. Sayın Volkan Karsan.  

Volkan Karsan 

Değerli Divan, Değerli Başkanlarım, Değerli Yönetim, Değerli Galatasaraylılar,  

Tercih ederdim ki, Mehmet Kamil Erişen’den sonra konuşayım, böylece mütemmim cüz gibi 

bağlayayım, ama araya dolu bir konuşma ile Hamdi Hocam girdi. Onun için, zihinlerinizde ben 

yine de Mehmet Erişen’in konuşmasını tazelemek istiyorum. Ayın 6’sında taptaze Divan 

Kurulu üyelik beratını almış ve geldi, burada çok yapıcı, bir öneri içeren bir konuşma yaptı. 

Ben de karşınızda Divan üyesi olarak bulunurken, 25 yılı tamamlamış bir kişi olarak Divan 

Kurulu üyesi olmayı tercih ederdim belki, ama çok daha onurlu bir şekilde Divan Kurulu üyesi 

oldum ben. Galatasaraylılar Derneği başkanlığından geçtim ben Divan Kurulu üyeliğine. Sayın 

Başkanımız da öyleymiş. Onun için, ben burada konuşurken, bir inşaat şirketi ya da bir 

anonim şirket, bir holding  genel kurulundan çok, bizim ana mecramız, yuvamız Galatasaray 

Lisesi’nin değerlerini de göz ardı etmeden konuşmak istiyorum hep. Ali Sami Yen Bey’in 

koltuğuna saygı duyarken, onun Tevfik Fikret’siz ve Abdurrahman Şeref Bey’siz 

olamayacağını düşünerek konuşulması gerektiğini düşünüyorum.  

Bir Genel Kurulu hatırlatmak istiyorum size efendim. Sayın Adnan Polat Başkanımızın ibra 

edilmediği Genel Kurulda, kendisine art arda çağrılar yapılmıştı, lütfen seçim açıkla ve 

Galatasaray’ı bir çıkmaza sokma, diye. Bunda da işte o Galatasaraylı değerlerin, Galatasaray 

kültürünün bir sağ duyusu vardı. Hatırladığım kadarıyla, ogün kürsüde Doğan Hasol 

ağabeyimiz, İzzettin Hocamız konuşmuşlardı. Ben onlar kadar yaşlı değilim, onlar kadar iyi bir 
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hitabete sahip olduğumu da düşünmüyorum. Ama Sayın Başkanım, sizden istirham 

ediyorum, lütfen bu seçim kararınızı gözden geçirip Mayıs’ta bizi sandık başında bulundurun. 

Bu Mayıs da olabilir, belki bir sonraki Mayıs da olabilir. 3 sene götürmeyin bizi Sayın 

Başkanım, huzursuzluk olacak. Sizden istirham ediyorum, lütfen bugün, hatta buradan bir 

erken seçim açıklaması yapın. O seçime daha kuvvetli gelirsiniz, Galatasaray  daha istikrarlı 

gider, daha büyük başarılar elde eder.  

Size saygılarımı sunuyorum ve istirham ediyorum. Saygılar. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkürler. Efendim, son konuşmacı, hem de cevabi notası ile ilgili, Mehmet Helvacı. 

Tüzükle ilgili bir kısım hatırlatmalar yapıldı. Tüzük Komisyonu Başkanı olarak, 

cevaplandırmasında fayda var.  

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Divan Kurulu, Galatasaray Divan Kurulunun 

Değerli Üyeleri, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygı ile selamlıyorum tekrar. Akşamın bu geç saatinde, son konuşmacı olarak sizi 

sıkmayı düşünmüyorum. Ayhan ağabeyin konuşması üzerine cevap hakkı doğduğu 

gerekçesiyle söz aldım. Aslında Ayhan ağabey kendince beni savunan bir konuşma yaptı. 

Onun için kendisine teşekkür ederim, fakat böyle bir savunmaya ihtiyaç olmadığını ifade 

etmek için huzurunuzdayım. Birtakım şeyler unutulmuş olabilir, hatırlatmak amacıyla 

konuşuyorum.  

Birincisi şu. Galatasaraylılar bana hak etmediğim bir değer bahşediyorlar ve bu tüzüğün 

yapıcısı olarak beni devamlı zikrediyorlar. Söylemek istediğim birinci şey, bu tüzüğü ben tek 

başıma yapmadım. Bu tüzük, -tutanaklarda var, hafızalarınızda da belki hatırlayacaksınız- 

benim en genç üye olarak arasında bulunduğum, rahmetli Mükerrem Taşçıoğlu 

başkanlığında, rahmetli Kemâl Onar, hâlâ yaşayan Oğuz İmregün ve Hayri Kozak ağabeyden 

kurulu, benim 5. üye olarak, yönetimin temsilcisi, ikinci başkan sıfatıyla içinde bulunduğum 

bir heyet tarafından yapıldı. Ve orada öngörülen tüm tespitler bu heyetin ortak kararıdır. 

Maalesef tüzük Genel Kurula sunulacağı gün, bu tüzüğün içerisinden -şimdi oraları tartışmaya 

açmak istemiyorum- birtakım sebeplerle bazı maddeler çıkarıldı. Bu çıkarılan maddelerin 

arasındaki en önemli düzenlerden bir tanesi, -hatta o gün büyük polemiğe sebep olmuştur- 

üyelikle ilgili değerlendirmenin nasıl yapılacağı, yani balotaj. İkincisi de, başkanlığın süresi ve 

seçime dair hükümlerdir. Şu anda yeni hazırlanan tüzüğe bakarsanız, bugün yeni hazırlanan 

tüzükte tavsiye olarak, teklif olarak sizlere sunulan metin aslında o gün yapılan 

değerlendirmenin aynısıdır. Bakınız, çok şey söyleniyor. Ama ben o gün, orada 

konuşulanlardan ve tespitlerden yola çıkarak birtakım şeyleri size söylemek istiyorum.  

Bunlar benim tercihlerim değil. Galatasaray artık çok büyümüştür. Bu büyüklüğe erişeli de 

aşağı yukarı bir 15 yıl, 20 yıl oluyor. Fakat bu büyüklük artık eski tüzükteki süre tamamlama 

maddeleriyle yönetilemeyecek kadar önemlidir. İşte bakın, Sportif A.Ş. diye bir gerçekten 
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bahsediyoruz ve bizi tehdit eden, eli kulağında olan hususları hepimiz biliyoruz. Bunlar 

Galatasaray’ın neden artık kısa dönemlerle yönetilemeyeceğinin işaretleri. Duygun Yarsuvat 

Başkanımız tercihini kullanmıştır, 7 aylığına geleceğini söylemiştir, şampiyonluklar da almıştır. 

Ama biz Divan Kurulu üyeleri olarak herhâlde farkındayız ki, Galatasaray’da süreklilik 

şampiyonluktan daha önemlidir. Galatasaray’ın nereye gittiğini bilmek geçici bir 

şampiyonluğa tercih edilmelidir.  

İşte bu sebeplerle, o gün tüzüğü hazırlayan bu komite, -dediğim gibi, aralarında en genç üye 

olarak bulunan ben de dahil olmak üzere, ama tek başıma değil- bir karara vardık ve dedik ki, 

artık tamamlama olmasın ve her seçilen yönetim, aday olan yönetim 3 yıllığına seçilsin. Ama 

orada başka şeyler vardı. 3 yıllığına seçilsin, ama 3 defadan fazla seçilemesin. Ve seçimi Mayıs 

ayına koyarken de, orada başka bir maksadımız daha vardı. Her yönetim, bir seçim kararı 

aldığında kendisine ait olan bir seçim süresini, yani 3 yılı doldurmuş kabul edilsin. Bunu 2,5 

senede de alsa böyle, 6 ayın sonunda da alsa böyle olsun. Yani başkan seçim kararı aldığında, 

kendi süresinden eksilten bir karar olsun mantığı vardı, bu düzenlemelerle yapıldı. Yoksa 

orada bir iyi niyet söz konusu değil. Yani nasıl olsa Galatasaray’da böyle bir şey olmaz 

düşüncesi yok. Tam tersine, Galatasaray’da artık bu böyle olmasın düşüncesi var. 6 aylığına 

seçim olmasın, çünkü 6 aylığı, Sayın Mustafa Cengiz söylüyor, tespiti doğru, 75 günde ne 

yapabilirsiniz? Sakın yanlış anlamasın, yani ben bir eleştiri için söylemiyorum bunu. Yani 

Mayıs’ta seçim yapma kararını eleştirmek filan gibi bir maksadım yok, ama bu yanlış. 

Mayıs’ta seçim yapma kararı yanlış, çünkü aslında şu anda yapılması gereken şey, -Erişen 

kardeşim çok güzel söyledi, ne kadar isabetli bir Divan Kurulu üyesi seçimi olduğunu da 

gösterdi- Galatasaray başkan adayı olmak isteyen insanların hazırlıklarının çok önceden 

başlamış olması lazım. Seçim kararı ile beraber yapılacak bir şey değil bu veya efendim, 

Mayıs’ta seçim var, dur bakalım, biz Nisan’da başlarız... Hayır, bu şekilde seçilecek bir 

başkanın Galatasaray’ı yönetme şansı, Galatasaray’ı ileriye götürme şansı yok.  

Sayın Başkan seçim yapıyor. Birisi seçimi kazanacak. Mustafa Bey kazanırsa, Mayıs’ta bir daha 

seçim diyor. Varsayalım öyle oldu. 3 sene sonrası için kim başkan adayı olmayı düşünüyorsa 

hemen hazırlanmaya başlaması lazım. Derhâl de, seçilmiş olan başkan kimse, onunla beraber 

görüşerek hazırlığını sürdürmesi lazım. Neyi niçin yapıyorsun, şunu şöyle yapmalısın demesi 

lazım. Galatasaray’ı eğer düşünüyorsak, Galatasaray’ı ileri taşımayı planlıyorsak, amacımız bu 

ise, bunu böyle yapmak zorundayız. Ha, burada tabii ki eleştiri de yaparsınız, muhalif de 

olursunuz, itirazlarınız da olabilir. Ama bütün bunları bu şekilde yaptığınız zaman, bunu 

sadece muhalefet olsun diye yapmadığınızı, Galatasaray’ın iyiliği için yaptığınızı da herkese 

göstermiş olursunuz. Galatasaray’ın ayrıcalığı da zaten bu olmalıdır, budur da.  

Geçici şeyler olabilir. Başkanın söylediklerinden ikna olmayanlar olabilir, olanlar olabilir. 

Mustafa Bey’i, Başkanın söylemi dışında desteklemek isteyenler olabilir, onu zaten seçmeyi 

arzu edenler olabilir. Bu bir seçimdir ve aslında çok da abartmamız gereken bir şey de 

değildir. Nedenine gelince, tüzüğümüzde zaten, siz bunları hoş karşılamıyorsunuz, biliyorum 

ama aslında bunlar genel denetim mekanizmaları, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin içerisinden 

çıkarılmış olan genel denetim mekanizmalarıdır. Gensoru mesela, bizim tüzüğümüzde hâlen 
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devam etmektedir. Güven oylaması yapılmaktadır, güvensizlik oyu verilirse yönetim seçime 

gitmek durumundadır. Bunlar birer mekanizmadır. Bunları çirkin kullandığımız için 

eleştirilebiliriz. Yoksa bunları kullandığımız için eleştirilmemiz diye bir şey söz konusu olmaz. 

Her yönetime -denetimsizlik çerçevesinde veya denetim çerçevesinde- diyebiliriz ki, güven 

oyu vermiyoruz. Bunda çirkin bir şey yoktur. Bunu kötü bir şekilde yaparsak, kötü bir şekilde 

yaparsak, bu hoş karşılanmaz. Geçmişte bunlar belki yapıldığı için o günler kötü anılmaktadır. 

Yoksa güvenoyu verilmemesi bir sorun teşkil etmemelidir. Demokratiksek eğer, demokratik 

bir müessese olduğumuzu kabul ediyorsak, demokrasiye de gerçekten samimi olarak 

inanıyorsak, kişisel olarak da zaten bunlardan bir rahatsızlık duymamamız gerekir. Bizi seçen 

Genel Kuruldur, görevden alacak olan da yine elbette Genel Kuruldur.  

Şimdi tabii bunu tüzük tartışması hâline getirmek ve sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. 

Sadece size bunun arka planını anlattım. Yani bu tüzük kim tarafından ve nasıl, hangi 

düşüncelerle yapıldı, bunları anlatmaya çalıştım. Ama dilerseniz, bir başka zaman, daha fazla 

bilgi de sunarım. Saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Mehmet Helvacı’ya teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, söz mü istiyorsunuz? 

Kapanış konuşması. Tamam efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Galatasaray’ın Değerli Divan Kurulu,  

Bir Ocak ayı Divanını daha bitirdik. Önümüzde uzun bir yıl var. Galatasaray için çok başarılı ve 

hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. Seçim dönemine giriyoruz, yaklaşık 9-10 gün sonra seçime 

gideceğiz. Seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli Mustafa kardeşimin ve 

yönetimindeki arkadaşların da Galatasaray için çok faydalı hizmetler yapacağından son 

derece eminim. Neticede her ikimiz de, her ikimizin ekibi de Galatasaray aşığı olan ekiplerdir. 

Dolayısıyla, önümüzdeki seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı 

sunuyorum. İyi bir 2018 yılı olsun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, teşekkür ederiz. Ocak ayı toplantımız bitmiştir. Şubat ayında görüşmek üzere.  
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı            Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

 Sekreter         Sekreter 

 

 


