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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 10 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Adası’nda yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Temmuz 2013 Divan Kurulu olağan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır.  

Her zaman olduğu gibi, toplantımızı açmadan önce, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah 

arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı 

üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat eden 2989 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Salih Metin Gökdemir, 3972 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Selman Erim, 4585 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Kemal Tansel, 10855 sicil numaralı kulüp üyemiz Ethem Müfit Üster ve 

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

yapıldı.)  

Teşekkür ederim, buyurunuz efendim. 

Değerli Galatasaraylılar, 

Bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6.maddesi uyarınca Ağustos 2013 toplantısı hakkında toplanmama 

konusunun görüşülmesi ve karar alınması, 

4. Amatör şubeler, yani futbol dışı dallar bütçesiyle ilgili genel görüşme, 

5. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  

Lütfen cep telefonlarınızı ya kapatınız, veyahut da sessiz konuma alınız. Toplantının insicamını 

bozmayalım. Efendim, gündeme başlamadan önce size arz etmek istediğim iki konu var, sırasıyla 

sunacağım.  

Birincisi, uygulamasına geçen yıl başladığımız Divan kombine kartlarından 2012 yılında 243 üyemiz 

faydalanmıştı. Bu sene artan talep dolayısıyla kulüp yönetimiyle temas kurulmuş ve 300 kişilik ek 

kontenjan sağlanmıştır. 5 Temmuz 2013 tarihi  itibarıyla müracaat adedi 360’a ulaşmıştır. Yedeğe 

kaydedilen 60 üye için ek kontenjan sağlanmasına gayret edilecektir. Bu suretle, 600 civarındaki Divan 

üyesi kulübümüzün maçlarını stadımızda izleme imkânına sahip olacaklardır. Bu yıl yenilenen ve ilave 

kontenjan sağlanan yerlerin fiyatı yıllık 1.700 TL’dir. Galatasaray Bonus Kart sahiplerine 12 taksit 

uygulanmaktadır. Aynı bölümdeki yerlerin fiyatı 4.050 liradır. Divan Kurulu üyelerine önemli bir 

tenzilat uygulandığı açıktır. Divan kombine kartları 113, 114 ve 115. blokta, muhtelif sıralardadır. Zira 

stadın açıldığı 2011 yılında satılmış olan yerlerin sahipleri müktesep hakları dolayısıyla yıllık kombine 
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biletlerini yenileme hakkına sahiptirler ve başarılı futbol takımımız dolayısıyla yenilenmeyen kart yok 

gibidir. Bu sebeple, Divan kombine biletleri grup hâlinde olmayıp, mevcut yerlerin tahsisi sebebiyle, 

karışık düzende oturma imkânına sahip durumdadırlar. Bu konuya anlayış gösterilmesini rica 

ediyorum. Kombine kartlara ait yerler muhtelif sıralardadır. Bu sebeple, yer tahsisi kulüp üye 

numarası, yani üye kıdem esasına göre yapılmaktadır. Değerli üyelerimizden, yer değişikliği talebi 

yapılmamasını özellikle rica ediyorum. Üyeler arasındaki bir ayrım, prensipten ayrılma hepimize 

sıkıntı yaratacaktır.  

Bu bahsettiğim esaslara göre düzenlenen Divan kombine kartları, bilet ofisi tarafından düzenlenerek, 

verilen adreslere Ağustos ayı başında kurye ile teslim edilecektir. Maçların başlangıcı da 14 veya 17 

Ağustostur. Onun için, zamanında herkese ulaşacak. Otopark kartları tahsisi için, bilet ofisi tüm loca 

ve kombine kart satışlarının bitmesini beklemektedir. Zira anlaşma gereği, bu seyircilere otopark kartı 

tahsisi veya satışı zorunludur. Bu satışlar 15 Temmuzda bitmektedir. Bu sebeple, 20 Temmuz 

civarında, otopark kart imkânı bilet ofisince tespit edilmiş olacaktır. Kombine kart satın almış Divan 

Kurulu üyelerine, mevcut otopark kart imkânı ve fiyatı yazıyla bildirilecek, müracaatları toplanarak 

değerlendirilecektir. Bilvesile bilginize sunarım efendim.  

İkinci konu ise, tüzüğümüzün önemli bir bölümünün hatırlatması ile ilgilidir. Son dönemlerde, medya, 

yazılı basın ve Galatasaraylı internet sitelerinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’nın, 

yeni stat inşa etmekte olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü futbol takımı ile müşterek kullanılması hakkında 

pek çok yazı, görüş, ısrarlı talep yayınlanmaktadır. Bu konunun teknik zorlukları, müşterek kullanımda 

ortaya çıkacak, idarî, inşaî ve psikolojik problemler geçen yıl benzer talepler ortaya çıktığında ilgililere 

izah edilmiş ve rakip kulübün seyirci kitlesinin de itirazı dikkate alınarak bu konudan vazgeçilmişti. 

Ancak asıl önemli olan hususu hatırlatmakta yarar görüyorum. Tüzüğümüzün 87. maddesi, Yönetim 

Kuruluna geniş yetki ve sorumlulukla yapmak üzere tüzüğün görev ve yetkilerini saymıştır. Bütün bu 

geniş yetkilerin iki sınırı vardır;kulüp tüzüğü ve Genel Kurulda onaylanan yıllık bütçe. Tüzüğümüzün 

24/10. maddesi, Genel Kurulun Görev ve Yetkileri maddesi, kulübün taşınmazlarıyla ilgili kiralama, 

tahsis, işletme ve ortaklık sözleşme tanzimi hususlarını Genel Kurul yetkilerine dahil etmiştir. Yani 

taşınmazlarla ilgili kararlar, kulübün en üst organı, sahibi Genel Kuruldadır. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hatırlatmak üzere, size tüzüğün 24/10. maddesini okuyorum:“Kulübe taşınmaz malların satın alınması 

ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına 

sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve 

ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler 

tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek”.Yani bu görevler Genel Kurulun görevidir. Uygun 

görürse, müsait bulursa, Yönetim Kuruluna bu uygulamayı yapması için yetki verebilir. Böyle bir talep 

Yönetim Kuruluna resmen ulaştığı takdirde, bu konunun yapılacak bir Genel Kurulda üyelerin kararına 

bağlı olarak değerlendireceği aşikârdır. Kulübümüz için önemli olan bu konunun Genel Kurul 

üyelerince dikkat ve özenle ele alınacağını ve kulübümüz için en doğru olan kararın alınarak Yönetim 

Kuruluna bildireceğini ümit ederim.  

Özetlersek, böyle bir konunun basın veya medyada ifade edildiği gibi, Başkan veya Yönetim Kurulu 

yetkisinde olmadığının,en üst organ Genel Kurul kararına göre uygulama yapılabileceğinin 

bilinmesinde fayda gördüğüm için sizin ve kamuoyunun bilgisine sunmayı uygun buldum. Arz ederim 

efendim.  

Efendim, şimdiki toplantımızın gündemine geçiyorum.  

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

ay, hatırlayacaksınız, şampiyon olmamız dolayısıyla Florya’da toplanmıştık. Daha kısa bir toplantı 
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oldu. Zaptı hazır. 15 sayfa civarında bir şeydir. Bu zaptı, hazırlandığı şekilde, size sunulduğu şekliyle 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu toplantımızla ilgili, Sayın 

Hakan Sevsay isimli Divan üyemizin uzunca bir yazısı var, Galatasaray Adası ile ilgili. Bu Ada’nın devam 

eden hukuki prosedürü, nereye nereden geldiği, nasıl geldiği, nasıl olduğu ve takdir edersiniz ki, bu 

öyle 5 dakikada cevaplandırılması uygun olmayan bir konudur. Yönetim Kuruluna konuyu havale 

ettim. Önümüzdeki Divan toplantısında bu konuyla ilgili mufassal cevap bize ulaşmış olur,sizlere de 

sunarım. Başka da gelen evrak yok.  

Gündemimizin üçüncü maddesi, Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, Ağustos 2013 

toplantısı hakkında toplanmama konusunun görüşülmesi ve karar alınması.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulunun yaş ortalaması % 82 oranında 55 yaş üstüdür. Bu sıcak yaz ayında, Ağustos ayını tatil 

olarak geçirmemizi biz Divan yönetimi olarak size teklif ediyoruz. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen 

var mı efendim? Söz almak isteyen olmadığına göre, Ağustos ayı Divan toplantısının geri bırakılması 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Bir üyemiz kabul etmediğini ifade 

etmiştir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.  

Gündemin dördüncü maddesine geçiyorum,amatör şubeler, futbol dışı dallar bütçesi ile ilgili genel 

görüşme. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Pek çoğumuzun evvela amatör şubelerde spor yaptığını, bilahare kulübe üye olduğunu düşünürsek, 

bu spor dalları kulübümüzün ana damarını teşkil etmektedir. 108 yıllık kulübümüzün tarihinde, bu 

amatör şubeler ilk defa ülkemize tanıtılmış, yayılmasında kulübümüz öncü olmuş ve sosyal açıdan 

ülkemize karşı bir sorumluluk projesi olarak ele alınmıştır. 2012-13 döneminde bu branşların pek 

çoğunda Türkiye şampiyonu olmamız, ülkemizi ve kulübümüzü yurt dışında temsil etmemiz hepimiz 

için gurur vesilesi olmuştur. Ancak son 20 yıl içinde, müessese kulüplerinin kurulması, bu firmaların 

marka değerinin artırılması için masraftan kaçınmayantavırları, bilhassa basketbol ve voleybolda 

masraftan kaçmayan tavırları bizim gibi kulüpleri zora sokmaya başlamıştır. Bu 14 branşta, 2011 

yılında, kulübümüz 27.3 milyon TL zarar etmişti. 2012 yılında bu zarar miktarı 51.6 milyona çıkmıştır. 

Kulübümüzün artan gelirlerine rağmen, önemli bir trendi göstermektedir. Yeni seçilen 85. Yönetim 

Kurulunun, Malî Genel Kurulda onaylanan 89.4 milyon liralık gider bütçesine karşılık, yeni gelir 

getirecek çalışmalar yapmasını talep etmemiz kulübümüzün geleceği için önemlidir. Bu sebeple 

gündeme alınmıştır. Tabii ki seçileli 3 hafta olan Yönetim Kurulundan derhâl çözüm önerileri 

beklemek haksızlık olur. Ama mevcut durumu bilmek, irdelemek ve çözüm yolları aramak hepimize 

düşen bir görevdir. Bu konuyu bilginize sunuyorum.  

Şimdi, amatör şubelerin mevcut durumu ve bütçe uygulamalarıyla ilgili sunumu yapmak üzere 

Muhasip Üye Mete İkiz’i kürsüye davet ediyorum. Sayın İkiz, buyurun efendim.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mete İkiz 

Saygıdeğer Kulüp Divanı Başkanlığı, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlarım. Hatırlayacağınız üzere, Divan Kurulu 

Başkanlığımızın,kulübümüzün önem arz eden farklı konuları hakkında kurmuş olduğu 10’u aşkın proje 

komitesinin ortaya koyduğu çalışmaları sizlerle paylaşmak üzere uzun yıllardır birçok kere bu 

kürsüden sizlere seslendim. Sonrasında, son 2 yıl Denetim Kurulu üyesi olarak yine sizlere hitap etme 

fırsatını buldum. Bundan sonra ise,kulübümüzün Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi olarak, finansman 

konuları başta olmak üzere kulübümüzün proje ve çalışmalarıyla ilgili olarak sizlere bilgi vermek üzere 
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sık sık bu kürsüden bir araya geleceğimiz için kendi adıma gurur duyduğumu ifade ederek sözlerime 

başlamayı arzu ediyorum.  

22 Hazirandaki seçimler sonrasında sizlerin değerli takdirleriyle göreve gelen yeni Yönetim 

Kurulumuz, Divan Kurulu Başkanlığımızın da uygun bulması neticesinde, görev dönemimizin ilk Divan 

Kurulu toplantısında,kulübümüz açısından sportif anlamda önem taşıyan amatör şubelerimizin 2013 

yılının ilk 5 ayındaki malî durumu hakkında siz değerli üyelerimize bir sunum gerçekleştirerek güncel 

durumu detaylı olarak paylaşmayı arzu ettik.  

Sayın Divan Başkanımızın da ifade etmiş olduğu üzere, amatör şubelerimiz tarafında gelir ve gider 

anlamındauzun yıllardır bir bütçe denkliği maalesef söz konusu değil.Bildiğiniz üzere, bu durum yeni 

bir olgu da değil, uzun yıllardır devam etmekte. Objektif olarak konuya yaklaşarak sayılara baktığım 

zaman, gelir-gider dengesizliğinin son yıllarda artarak devam eden bir trend izlediğini görüyorum. 

Hatırlayacaksanız, bu durumu yıllardır genel kurullarımız sırasında kürsüde yaptığım konuşmalarımda, 

son 2 yıldır ise raporlarımızda Denetim Kurulu adına gündeme getirdim. Son 2 yılın Yönetim 

Kurulunun da bu konuda önlemler almasının Genel Kurulumuz adına elzem olduğunu sizleri temsil 

eden Denetim Kurulu olarak düşündüğümüzü gerek raporlarımızda, gerekse Divan ve Genel Kurul 

toplantılarımızdaki sunumlarımızda ifade ettik. Öncelikli olarak söylemek istediğim husus, amatör 

şubelerimiz bazında uzun vadeli stratejilerimizin netleştirilmesi gerekliliğidir. Sayın Aktar’ın da net bir 

şekilde ifade etmiş olduğu üzere, 3 hafta kadar önce seçilmiş olan Yönetim Kurulumuzun doğal olarak 

bu konuda fikirleri vardır, oluşturmuş olduğu stratejileri mevcuttur. Bunları aramızda netleştirip, 

tahmin ediyorum Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında bu kritik hususu birlikte tartışmak adına sizlerle 

detaylı olarak paylaşmayı arzu ediyoruz.  

Arzu ederseniz, şimdi hep birlikte sunumumuzu irdeleyelim. Sunumdaki rakamlar, Ocak ve Mayıs 

2013 dönemini kapsayan 5 aylık rakamlardır ve amatör şubelerimizi, yani futbol dışı branşlarımızı 

kapsamaktadırlar. Bildiğiniz üzere, futbol branşımız kulübümüzün iştiraki Sportif A.Ş. içerisinde yer 

almaktadır. Kulüp merkezi ve tesislerle başladığımızda, onaylanan gelir bütçemiz 78.2 milyon TL iken, 

gerçekleşen gelirimiz 32 milyon TL olmuş, şubelerimiz ve spor okullarımızda ise 13.6 milyon TL 

onaylanan gelir bütçesine karşılık gerçekleşen rakam 10.7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 

kalemde toplam gelir bütçemiz ilk 5 ay için 91.8 milyon TL iken, 42.7 milyon TL’lik bir gelir oluşmuştur. 

Bu durumda, gelirlerimiz ilk 5 ayda bütçelenenden 49.1 milyon TL aşağıda gerçekleşmiştir. Bunun 

nedenini birazdan sizlerle paylaşacağım.  

Gider tarafına baktığımızda, kulüp merkezi ve tesislerde onaylanan bütçemiz 17.9 milyon TL iken, 

gerçekleşen giderlerimiz 18.8 milyon TL olmuştur. Aynı şekilde, şubelerimiz ve spor okullarımızda40.1 

milyon TL olarak onaylanan bir gider bütçesine karşılık, 38.6 milyon TL’lik bir gider gerçekleşmiştir. 

Buradaki fark 6.5 milyon TL’dir.  

Şimdi arzu ederseniz, birlikte detaylara girelim. Kulüp merkezinden başlayalım. 78.2 milyon TL olarak 

bütçelenen gelirlerin önemli bir kısmı kulüp merkezi içerisinde olan gelirler, ki buradaki ana gelir 

kalemi, stadımız Ali Sami Yen Stadı Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’dan elde etmiş olduğumuz 

sezonluk kart, VIP koltuk ve loca gelirleridir. Hatırlayacağınız üzere, sermaye artırımından evvel 

Sportif A.Ş. kulübümüz ile yapmış olduğu anlaşma ile 2014-15 sezonundan itibaren kulübümüz 

uhdesinde bulunan sezonluk kart,  VIP koltuk ve loca gelirleri % 100 oranında Sportif A.Ş.’ye 

geçecektir. Sözkonusu gelirlerden kulübümüzün yararlanabileceği önümüzde sadece bir sezon daha 

var.Bu sezonda söz konusu gelirlerin %90’ı kulübümüzde, %10’u Sportif A.Ş.’de olmakla birlikte, 

gelecek sezondan itibaren stadımızdan elde ettiğimiz sezonluk kart, VIP koltukları ve loca gelirleri 

kulübümüzün hanesine yazılmayacak.1 Haziran 2014’den itibaren tüm bu gelirlerimiz Sportif A.Ş.’nin 

bünyesinde yer alacak.  
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Değerli Galatasaraylılar, 

Aslında benim kırmızı bayrak olarak gördüğüm nokta da tam olarak budur. Gördüğünüz 

üzere,kulübümüz, amatör şubelerimize dağıtılmak üzere stadımızdan ciddi bir geliri kulüp merkezi 

gelirlerinin altında elde etmektedir. Bir sezon sonra ise bu gelir sıfırlanacak,olmayacak. 

Dolayısıyla,kulübümüzün içerisinde sözkonusu stat gelirinin yerini alacak yeni gelir kaynakları 

yaratmamız oldukça elzem bir husus. Yönetim Kurulu olarak bu konuda ciddi çalışmalar yaparak 

başarılı sonuçlar almakla yükümlüyüz. Umarım bu görevimizde başarılı oluruz. Yeni gelir getirici 

projelerimizi çalışmalar netleştikçe sizlere detaylı olarak sunacağız.  

Kulüp merkezinde bütçelenen ve gerçekleşen gelire baktığımızda, 46.1 milyon TL’lik bir fark var. Bu 

fark yıllık bazda satılan sezonluk kartlar, VIP koltuklar ve locaların ücretlerinin kulübümüze 

ödenmesinin ağırlıklı olarak kredi kartıyla gerçekleşmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ödeme şekli 

içerisinde banka kredisiyle ödeme de bulunmakla birlikte, satışlar ağırlıklı kredi kartıyla gerçekleşiyor. 

Dolayısıyla, aylık bazda kulübümüze bu satışlardan elde edilen nakit girişleri sözkonusu.Bu nedenle, 

kulüp merkezi kapsamında bütçelenen ve gerçekleşen gelirlere sadece Ocak-Mayıs 2013 dönemi 

içerisinde bakarsak yanılırız. Çünkü yılın geneline baktığımızda, şu anda kulüp merkezi gelir-gider 

dengesi arasında gözüken 46.1 milyon TL’lik uçurum birkaç ay içerisinde,yıl sonuna doğru 

kapanacaktır. Yaptığımız projeksiyonlara göre, yaklaşık 46 milyon TL’lik bir gelir yıl sonuna kadar 

kulübümüze, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin sezonluk kart, VIP koltuk ve loca satışlarından 

gelecektir. Dolayısıyla, burada gördüğünüz 46.1 milyon TL’lik fark yıl sonuna kadar stattan gelecek 

gelirle kapanacaktır. Sözkonusu koltukların satışları gerçekleştiğinden, buradan beklenen gelirlerin 

garanti olduklarını belirtmek isterim. Ödemeler aylık bazda kredi kartlarından gelen meblağlarla 

yapıldıkça bu aradaki fark kapanacaktır.  

Saygıdeğer Galatasaraylılar, 

30 Martta yapmış olduğumuz Genel Kurulumuzda, siz değerli üyelerimizin onayladığı bir bütçemiz var 

ve bütçemiz onaylandığı sırada da, genel kapsamda değil, ama amatör şubelerin gelir ve giderleri 

açısından açık vermekteydi. Sözkonusu bütçe açığını, son kez olarak bu sezon kulübümüzde yer alacak 

olan, stadımızın sezonluk kart, VIP koltuk ve loca gelirleri karşılamaktaydı. Hatırlayacaksınız, o gün 

Denetim Kurulu üyesi sıfatıyla kürsüde yaptığım konuşmada, amatör şubelerimiz kapsamında 

toplamda öngörülen bütçe açığının yüksek bir bütçe açığı olduğunu söyleyerek özellikle basketbol ve 

voleybol şubelerinin gelir ve giderlerine dikkatinizi çekmiş, Denetim Kurulu olarak, sunum ve raporda 

da bu durumu sizlere aktarmıştık. Fakat açık ifade etmem gerekirse, şaşırdığım bir şekilde, bütçe 

görüşmeleri sırasında hiçbir değerli Galatasaraylı bu konuda bir görüş belirtmedi. Bu durum kürsüde 

tartışılmadığı gibi, bütçe konusunda yapılan görüşmeler son derece hızlı bir şekilde geçti ve 2013 

bütçesi kabul edilmiş oldu. Benim şahsi olarak sizlerden ricam, bütçe konusunda konulara müdahil 

olmanızdır. 

Değerli Galatasaraylılar, 

Sizlerinde gayet iyi bildiği üzere,kulübümüz kuruluşundan bu yana daima katılımcı bir yönetim 

felsefesini benimsemiştir. Bizim de Yönetim Kurulu olarak beklentimiz, isteğimiz ve arzumuz, bu 

katılımcı tavır ve ruhun her zaman Galatasaray’ımızda devam etmesidir. Tarihimizden geldiği şekliyle 

kulübümüzü farklı kılan da bu özelliğimizdir diye düşünmekteyiz.  

Kulüp merkezinin gider tarafına bakalım. Gider tarafında özellikle 3 tane önemli gider kalemi var. Bir 

tanesi, tahmin edersiniz, statla ilgili giderler. Orada 3.9 milyon TL’lik bir gider bütçesi var. İlk 5 ay için 

gerçekleşen 4.3 milyon TL. Personele ilişkin giderlerimiz de yine bütçelenenin hafif üstünde, 300 bin 

TL kadar bir gider gerçekleşmesi sözkonusu.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Bunların nedenlerine gelirsek, stadımızın giderleri içerisinde 2.8 milyon TL olarak bütçelediğimiz bir 

catering gideri var. Bu 1.9 milyon TL daha az olarak gerçekleşmiş.Bununla birlikte, 1.1 milyon TL 

olarak bütçelemiş olduğumuz çeşitli giderler ise 2.4 milyon TL olarak gerçekleşmiş. 400 bin TL’lik 

giderler aleyhine bir fark var. Personele ilişkin giderler,burada 300 bin TL’lik bir fark var, ilk 5 ayda. 

Bunun ana sebebi de, güvenlik işinin hassas bir konu olması nedeniyle kulübümüz bünyesine 

alınmasıdır. Bu hizmet daha evvel bir şirkete verilmiş idi. Artık bu güvenlik personeli kulübümüz 

bünyesinde çalışır konuma gelmiştir. Danışmanlık giderlerinde 200 bin TL tutarında bir bütçe aşımı 

var. Nedeni, malî danışmanlık giderlerinin bütçelenenden 200 bin TL fazla olarak gerçekleşmesinden 

kaynaklanmış.  

Aynı şekilde, sosyal giderlerde bir bütçe aşımı sözkonusu. Bu da, İstanbul’da organize edilen Bayan 

Voleybol CEV Cup organizasyonu neticesinde oluşmuş olan bir farklılık. Bunun haricinde, diğer 

kalemlerde bütçenin altında kalınmış ve toplamda bir bütçe aşımı gerçekleşmemiştir.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Rakamlardan bahsettikten sonra biraz da görsel olarak grafikleri görmekte fayda var diye 

düşünüyorum. Kulüp merkezi gelirlerimizin %86’sı gibi devasa bir pay stadımızdan gelmektedir. Gelir 

gerçekleşmelerinde ise açık ara %66 ile yine stadımızdan gelen gelirlerin yer aldığını görüyoruz. 

Giderler kaleminde yaklaşık gelirlerdeki gibi %26’lık stadımızın giderleri sözkonusu. Aylık bazda 

dağılıma baktığımızda, özellikle stadımızın VIP koltuk ve loca satışından gelen gelirlerden dolayı Mart 

ayında gelir artışı sözkonusu. Aynı şekilde, Mayıs ayında da localardan, VIP koltuklardan gelen gelirler 

nedeniyle gelir artışı sözkonusu. Giderler, göreceğiniz üzere, aylık bazda bu şekilde dağılmış durumda. 

Biraz daha açıklayıcı bir grafik olan kulüp merkezi ve sportif şubeler ayrı ayrı olmak üzere toplam gelir 

ve giderlerin aylık bazda dağılımına baktığımızda, mavi çizgi olarak gördüğünüz grafikte, gelirleri kulüp 

merkezi ve sportif şubeler bazında görüyoruz. Kırmızı çizgi ise giderleri toplam bazda bize gösteriyor. 

2011 ve 2012 yıllarında amatör şubelerdeki malî durumumuz ne şekilde diye teker teker incelemek 

üzere bu sayfayı sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum.  

Görüyorsunuz, amatör şubelerimizin tamamı 2 yıldır eksidedir. Diğer bir ifadeyle, hiçbir amatör 

şubemiz 2 yıldır gelir yaratamıyor.Aslında bu durum sadece son 2 yıl değil, bildiğiniz üzere, oldukça 

uzun zamandır devam ediyor. Amatör şubelerimizin 2011 yılı toplam zararları 27.3 milyon TL olmuş. 

2012 yılında ise zarar önemli miktarda artarak 51.6 milyon TL’ye çıkmış. Bu sene planlanan ne diye 

bakarsanız, Genel Kurulumuzda kabul etmiş olduğumuz amatör şubelerle ilgili bütçede, gelir-giderler 

arasındaki bütçe farkı giderler lehine 56.8 milyon TL. Amatör şubelerimiz bazında bütçe açığı 

rakamlarını incelediğimizde artık bu konuda hep beraber ciddi olarak düşünüp, aksiyon almamızın 

zamanı gelmiş. 

Ddeğerli Galatasaraylılar, 

Basketbol şubemize bakalım, arzu ederseniz. Birazdan grafikler eşliğinde de durumu göreceksiniz. 

Amatör şubelerimizin en fazla gelir getireni ve aynı zamanda en fazla gidere sahip olanı açık ara 

basketbol şubemiz. Amatör şubelerimiz içerisinde en fazla gidere sahip olan ise erkek basketbol 

branşımızdır. İlk 5 aya baktığımızda, erkek basketbol branşımızda bütçelenen 7.7 milyon TL’lik gelire 

karşılık 5.4 milyon TL’lik gelir gerçekleşmesi var. 2.3 milyon TL’lik farkın nedeni, yayın hakkı bedeli 1 

milyon TL, İddia gelirleri 700 bin TL, maç gelirleri 300 bin TL, sponsorluk ve reklam gelirleri 200 bin TL 

bütçelenen tutarın altında gerçekleşmiş. Bayan basketbol branşımızın İddia gelirlerinde de bu tarz bir 

durum söz konusu. Tekerlekli sandalye basketbol branşımızın gelirlerinde maalesef istediğimiz 

seviyede sponsor bulamamamız nedeniyle gelir oluşmamış. Basketbol şubesinin toplamında 

gerçekleşen gelir, gerçekleşen giderin 17.7 milyon TL altında.  

Saygıdeğer Galatasaraylılar,  
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Aslında özellikle basketbol ve voleybol şubelerimizi artık amatör olarak adlandırmamızın realitelerle 

uyuşmadığı fikrindeyim. Bakıyorsunuz, iki şubemizde de önemli sayıda yabancı oyuncularımız 

mevcut.Sporcularımızla yapılan sözleşmeler neticesinde ödediğimiz ücretler Avrupa standartlarında. 

Dolayısıyla, artık bu iki şubenin amatörlüğünden söz etmemiz pek de doğru olmaz diye düşünüyorum. 

Bu şubelerimiz bir anlamda artık profesyonelliğe geçiş sağlamış. Dolayısıyla, bu iki şubeyi, esas 

amaçları Türk sporuna sporcu yetiştirmek olan diğer amatör şubelerimizden her zaman ayrı görmekte 

ve gelir-gider rakamlarını, aktivitelerini, başarılarını, zararlarını veya inşallah önümüzdeki sezonlarda 

ortaya çıkabilecek kârlarını bu bakış açısına göre değerlendirmekte fayda var.  

Bu şubelerin potansiyeli ne olabilir diye baktığımızda, bana göre özellikle önümüzdeki yıllarda, 

basketbolda günümüze kıyasla daha yüksek oranda bir getiri sözkonusu olabilir. Erkek basketbol 

takımımız Türkiye Basketbol Ligi’nde 23 yıl aradan sonra şampiyon olup tüm rakiplerini birer birer 

dize getirirken ligin açık ara en iyi basketbolunu sergiledi. Bu başarı Galatasaray’ın yükselen marka 

değeri açısından, sponsorlar tarafından fark yaratan bir unsur olarak addedilecektir diye 

düşünüyorum. Dünya kulüplerine baktığımızda, özellikle futbol branşının önemli etkisi ile yükselen 

kulüplerin -ki Barcelona Kulübü’nü burada iyi bir örnek olarak gösterebiliriz- diğer şubelerinin de 

sponsorluk gelirlerinin arttığını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla, ben sponsorluklar 

konusunda önümüzdeki yıllarda, ülke ekonomisindeki olumlu gidişatın devam etmesi şartıyla, pozitif 

bir düşünce içerisindeyim. Umarım Yönetim Kurulu olarak bizler siz değerli üyelerimizle birlikte bu 

konuda takımlarımızı en iyi şekilde destekleme fırsatını yaratacak stratejileri geliştirebiliriz.  

Voleybol şubesinde onaylanan bütçeye baktığımızda, 2.4 milyon TL’lik toplam bir gelir bütçesi söz 

konusuymuş ilk 5 ay için. Bu, 2.6 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Buradaki 200 bin TL’lik farkın sebebi, 

geçmiş yıl gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerin bütçenin altında gerçekleşmesindendir. Giderler tarafında 

8.3 milyon TL’lik bir bütçe onaylamışız. Gerçekleşen 8.7 milyon TL olmuş. Bunun 100 bin TL’si erkek 

voleybol branşı tarafından geliyor, ki personel giderlerinden kaynaklanıyor. Bakiye 300 bin TL’si bayan 

voleybol branşının uluslararası federasyon aidat giderlerinden kaynaklanıyor.  

Basketbol ve voleybol şubelerimize kıyasla oldukça mütevazı bütçelere sahip su sporları şubelerimize 

baktığımız zaman, yüzme, sutopu, kürek ve yelken branşlarımız için onaylanan gelir bütçemiz 800 bin 

TL iken, gerçekleşen gelirlerimiz 350 bin TL olmuş. 450 bin TL’lik farkın 100 bin TL’si yüzme 

şubesinden kaynaklanmış. Bu şubemizde reklam, sponsorluk, bağış ve kurs gelirlerinde bütçenin 

altında kalmışız. Aynı şekilde, sutopu şubemizde 200 bin TL’lik gelir eksikliği söz konusu. Tesisimizin 

planladığımızdan biraz daha geç devreye girmiş olması neticesinde, kursların beklenen tarihten sonra 

başlaması nedeniyle sponsorluk, kurs ve federasyon yollukları gelirlerinin beklenenden az 

gerçekleşmesi bütçenin altında kalınmasına sebebiyet vermiş. Onaylanan gider bütçemiz 3.8 milyon 

TL iken gerçekleşen gider bütçemiz 3.9 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve neredeyse bir bütçe denkliği 

oluşmuştur.  

Atletizm, binicilik, judo, briçve satranç olmak üzere diğer amatör şubelerimizin onaylanan gelir 

bütçesi 100 bin TL iken, gerçekleşen gelir de 100 bin TL olmuştur. Gider tarafında 1.1 milyon TL’lik 

onaylanan bir bütçe mevcut iken, 900 bin TL’lik bir gerçekleşen gider oluşmuş.  

Ekrandaki grafikte gördüğümüz gibi, erkek basketbol branşımız tüm şubeler içerisinde açık ara, % 59’a 

yaklaşan bir payla, gelirlerin içerisinde bütçede söz sahibi olmuş. Bunu bayan voleybol, bayan 

basketbol ve erkek voleybol branşlarımız izlemişler. Erkek basketbol branşımızın bütçelenen giderler 

tarafında da % 45’le liderliği olmuş. Onu bayan basketbol, bayan voleybol ve erkek voleybol 

branşlarımız izlemişler.  

Sportif şubelerimiz bazında gerçekleşen gelirlere baktığımızda, gelirlerimizin %53’ü erkek basketbol 

branşımızdan gelmiş.Bunu bayan voleybol, bayan basketbol ve erkek voleybol branşlarımız takip 
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etmişler. Gerçekleşen giderler tarafında %41’le yine erkek basketbol branşımız önde. Onu bayan 

basketbol, bayan voleybol ve erkek voleybol branşlarımız izlemişler.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Genel olarak amatör şubelerimiz bazındaki stratejiler konusunda bazı hususlara değinmeyi arzu 

ediyorum. 2013 yılı bütçesi, 30 Martta gerçekleştirmiş olduğumuz Genel Kurulumuzda üyelerimiz 

tarafından onaylandı.Dolayısıyla, 2013-14 sezonu için amatör şubelerimizde yapılan sporcu 

transferleri, diğer bir ifadeyle, sportif alanda başarıya giden yolda yatırımlarımız, onaylanan 

sözkonusu bütçe dikkate alınarak yapılmakta. Bununla birlikte, amatör şubelerimizde bir yıllık bütçe 

yapmanın uzun vadedeki resmi görmek adına yeterince verim sağlamadığı kanaatindeyim. Sportif 

şubelerimizde bütçelerimizi 3 yıllık olarak hazırlayarak, başta sözkonusu spor branşımıza yıllarını 

vermiş, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli şube kaptanlarımız olmak üzere amatör 

şubelerimizin yöneticileriyle gelir-gider bütçelerinin oluşturulma aşamasında istişare edilmesinin 

faydalı olacağını düşünmekteyim. Sportif şubelerimizin yöneticilerinin, bütçenin gelir ve gider 

projeksiyonlarının hazırlanmasında önemli katkıları muhakkak olacak ve bu kapsamda kendi 

sorumluluklarının çizgilerini de rahatlıkla görebileceklerdir. Gelir ve gider anlamında ve arzulanan 

sportif başarı kapsamında camia olarak hedeflerimizi ortak bir şekilde belirlememizin beklentilerimizi 

netleştirme ve başarıya ulaşma yolunda gerekli olduğu düşüncesindeyim.  

Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Kulübümüz bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, yüzme, sutopu, kürek, yelken, atletizm, judo, briç 

ve satranç olmak üzere 11 farklı spor branşında 81 tane takımımız mevcut. Bunların hepsinde devamlı 

her yıl üst üste şampiyon olmak, gelinen ağır rekabet koşulları eşliğinde yükselen maliyetler dikkate 

alındığında çok kolay değil. Dolayısıyla, belki bazı şubelerde hep beraber alacağımız kararlarla ön 

planda olacağız, bazı şubelerimizde ise belki kulübümüzün kuruluşundan beri misyonu olan Türk 

sporuna sporcu kazandırmak stratejisiyle devam edeceğiz. Bu tip kararları tartışarak hep birlikte 

almamız gerektiği fikrindeyim.  

Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Yine bir önemli hususun denk bütçe olduğunu düşünmekteyim. Kulübümüzün sportif branşlarının 

gelir ve giderlerinin artık birbirine denk olması lazım. Denk bütçe yapma konusuna biz Yönetim Kurulu 

ve sizler üyelerimiz olarak dikkat edersek, sportif branşlarımızı zarara uğratmadan başarılı olmanın 

yollarını birlikte bulacağımızı düşünüyorum.  

Son olarak, amatör şubelerimizin 2012-13 sezonu sportif performans raporunu sizlere sunmak 

isterim.Sunumumun bitişini müteakip, 2012-13 sezonunda amatör şubelerimizdeki sportif 

başarılarımızı derleyen 7-8 dakikalık keyifli videomuzu birlikte seyredeceğiz.  

2012-13 sezonunda 81 takımımızda 1.550 sporcumuz ile mücadele ettik. Ev sahibi sıfatıyla, Tekerlekli 

Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası, Avrupa Şampiyon Kulüpler Judo Şampiyonası ve Voleybol 

Bayanlar CEV Champions League şampiyonalarını başarıyla organize ettik. Sportif şubelerimiz 

içerisinde gerek izlenme oranı ve dolayısıyla popülarite, gerekse de gelir anlamında en önde gelen 

branşımız olan profesyonel futbolda objektif her kriterde hakkımızla 2 yıl üst üste Türkiye 

şampiyonluğunu kazandık. Profesyonel futbol takımımız Şampiyonlar Ligi’nde uzun yıllardır olmadığı 

kadar başarılı bir performans çizerek son 8 takım arasına adını yazdırdı. Bu kapsamda, başta Teknik 

Direktörümüz Sayın Fatih Terim olmak üzere tüm teknik kadromuzu ve aslanlarımızı tebrik 

ediyor,teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde, benzer başarıları gösteren tüm amatör şubelerimize teşekkürü 

borç biliyoruz.  

44 yıl aradan sonra, profesyonel futbol ve erkek basketbol branşlarımızda duble şampiyonluğu 

yakaladık. Üstelik de bu başarıyı bütün rakiplerimizin üstünde performans göstererek, gerçekten hak 
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ederek yakaladık. Erkek basketbol takımımız 23 yıl aradan sonra şampiyonluğu göğüsledi ve Türkiye 

Kupası’nda ikinci oldu. Bu kapsamda, Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman ve teknik ekibi olmak 

üzere basket sahasındaki aslanlarımızı tebrik ediyoruz. Eurocup’da son 16’ya kalan erkek basketbol 

takımımızın elde etmekte olduğu tecrübesiyle önümüzdeki yıllarda Avrupa’da daha başarılı olmasını 

temenni ediyoruz.  

Bayan basketbol takımımız basketbol ligini ikinci olarak bitirdi. Türkiye Kupası’nda şampiyon oldu. 

Euroleague’de Final 8’de çok başarılı olamasa da en azından önemli bir deneyim kazandı.  

Engelsiz aslanlarımız namağlup olarak tekrar şampiyon oldular. 7 yıl üst üste bu başarıya ulaştılar. 

Aynı şekilde, namağlup 4. kez Avrupa şampiyonu oldular ve Kıtalararası Şampiyonlar Kupası’nda yine 

namağlup olarak 4. kez şampiyon oldular. Hepsini gönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz.  

Bayan voleybol takımımız ligde üçüncü oldu. Aynı şekilde, erkek takımımız üçüncülükle sezonu 

tamamladı. CEV Champions League’de bayan takımımız 4. oldu, erkek takımımız çeyrek finalde 

beşinci olarak bu yarışı tamamladı. Önemli deneyimler kazandılar. Bayan takımımız Türkiye 

Kupası’nda 3. oldu, erkek takımımız 4. oldu.  

Diğer takımlarımız da oldukça önemli başarılara imza attılar. Kulüp tarihimiz açısından hep önemli bir 

şubemiz olan yüzme branşımızda son yıllarda özlenen, hepimizin beklediği başarılar geri geldi. 

Umarım bundan sonra daha da artarak devam edecektir. 2012 yılında Galatasaraylı yüzücüler 

tarafından 137 tane Türkiye rekoru kırıldı.2013 yılı içerisinde Galatasaraylı 7 yüzücümüz Dünya Yüzme 

Şampiyonaları’na katıldı. Olimpiyat Oyunları’na ve Avrupa Yüzme Şampiyonaları’na katılım 

kulübümüz sporcuları tarafından başarıyla gerçekleştirildi.  

Sutopu fazla söze hacet olmayan bir branşımız. Ligde üst üste 9. kez şampiyon olarak üstün bir 

başarıya imzasını attı. Son 23 yılda 19 kere şampiyonluk kazandı sutopu takımımız ve kendi 

alanlarında rakipsiz olduklarını herkese açık olarak ilan ettiler. Onları da canıgönülden tebrik ediyor, 

teşekkür ediyoruz.  

Elde ettiğimiz diğer başarıları da bu sayfalarda özetlemeye çalıştık. Yelken başarılı olduğumuz bir 

diğer branşımız. Birçok sporcumuz 2012-13 sezonunda oldukça önemli başarılara, şampiyonluklara 

imzalarını attılar. Onları da yürekten tebrik ediyoruz. 

 Judo aslında çok eski olmadığımız bir branş, ama oldukça başarılı gözüküyoruz. İstanbul’da yapılan 

yarışmalarda, yıldızlar kategorisinde bayan takımımız 2. olmuş durumda. Aynı şekilde, büyük 

erkeklerde, Avrupa açık turnuvasında sporcularımız birinci olmuş konumdalar. Sporcu bazında da 

birçok başarılı dereceye imza atmış bir judo takımımız var.  

Atletizmde, 200 ve 400 metre yarışlarında rekortmen sporcularımız var. A erkek takımımız bu sezonu 

kulüplerarası ligde takım üçüncülüğü ile kapatmış durumda.  

Briçte de yıllardır devam eden şampiyonluklarımız bu yıl da tekrarlanmış durumda. İstanbul ve 

Türkiye şampiyonluklarını kazanmış ekibimiz var.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Şimdi burada sözlerime son vermeden... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Kürek ne oldu? Kürek unutulmuş herhâlde Mete Bey, bu sunumda. 

Mete İkiz 

Ben de şimdi fark ettim, özür dilerim, kürek unutulmuş.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Türkiye şampiyonu oldular. Çok iyi, başarılı bir sezon geçirdiler.  
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Mete İkiz 

Birazdan yapacağımız video gösteriminde kürek şubemiz unutulmadı, ama maalesef sunumumuzda 

unutulmuş. Ben Yönetim Kurulu adına özür diliyorum. Böyle bir hata bir daha tekrarlanmaz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray Spor Kulübü’nün gerçekten amatör şubelerinde, -ki voleybol ve basketbol şubelerimizi 

biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı bu kapsamın dışında tutalım- kuruluşundan bu yana gelen 

bir misyonu var.Nedir bu misyon? Sporcu yetiştirmek. Kendi alanlarında dünyada söz sahibi olmaya 

çalışan ve kökeni Türk olan sporcuları yetiştirmekten bahsediyoruz. Bu anlamda, bazı amatör 

şubelerimiz içerisinde kulübümüz stratejilerini tekrardan gözden geçirmelidir diye düşünüyorum. 

Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunarak değerli huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

(10 dakikalık video gösterimi yapıldı.) 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Teşekkürler Mete Bey.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Önemli bir gündem maddesi ile ilgili zannediyorum yeter derecede bilgi aldık. Ancak bu hepimizin 

dikkatle takip etmesi gereken bir husus. Sportif başarılardan hepimiz çok memnun oluyoruz. Ancak 

bütçe açığı dediğimiz zaman veya yıllık zarar dediğimiz zaman hepimizi de rahatsız ediyor. Onun için, 

Yönetim Kurulumuzun bu konularla ilgili daha gelişmiş çözümlerini önümüzdeki aylarda bekleyeceğiz. 

Efendim, şimdi gündemimizin son maddesine geçiyorum,güncel konular ve dilekler. Bu konuyla ilgili 

söz isteyen var mı efendim? Sayın Mahmut Kulein, Sayın Faruk Gürbüzer, Safa Tuğcu, Sayın Cengiz 

Akatlı, Salih Özçakır, Sayın Hayrettin Kozak, Mehmet Bilen. Sırayla okuyorum efendim. Söz almak için 

müracaat edenler Mahmut Kulein, Faruk Gürbüzer, Safa Tuğcu, Cengiz Akatlı, Avukat Salih Özçakır 

kardeşimiz, Hayrettin Kozak ve Mehmet Bilen. Başka efendim? Hanımefendi, ismialiniz? Neslihan 

Telli. Sayın Taner Aşkın. Evet.  

Değerli Üyeler,  

9 üyemiz söz almak için müracaat ettiler. Kendilerinden belli süreye bağlı kalmalarını rica edeceğim. 

Onun için, 10 dakika dolarken kendilerini ikaz edeceğim. Şimdi sırayla efendim. Mahmut Kulein, 

buyurunuz.  

Mahmut Kulein 

Sayın Başkanım, Divan Başkanlığının Değerli Üyeleri, Yönetim Kurulumuzun Değerli Üyeleri ve Sayın 

Divan Kurulu Üyeleri,  

Sizlere Türk sporu için çok önemli olduğuna inandığım bir konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Tüm 

sportif başarılar, malumunuz, bir şekilde Türk sporunu yöneten federasyonlarla uyumlu bir şekilde 

olunmasını gerektiriyor. Ama gelin görün ki, 2004 yılında spor yönetmeliğinde reform diye, bağımsız 

spor federasyonları yönetmeliği oluşturuldu ve daha sonra bunun adını özerk spor federasyonları 

yaptılar. Yıl 2004, bu oluşumlar gerçekleşirken, benim çok değerli dostum, arkadaşım, kulübümüzün 

eski başkanı, beraber basketboldan milli olduğumuz Özhan Canaydın kardeşim ile bu konuları 

tartıştık. Kopukluğum var, Türk sporu ile ilgili.Ama yoğun bir şekilde de ilgilendiğim yönleri oldu. 2004 

yılı içinde bu yönetmelik çıktığında, bağımsız bir yönetmelik adını verdiler.Aynen futbolda olduğu gibi, 

genel müdürlük teşkilatı, federasyonlarda, yani olimpik disiplin dışındaki federasyonlarda yer 

almayacaklarını söylüyorlardı.Ama maalesef bu böyle olmadı. Genel müdürlük teşkilatı o gün olduğu 

gibi bugün de bu federasyonların içinde delege olarak yer aldılar ve nitekim başkan olarak 

gösterseler, onu da başkan seçtirdiler.  
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İşte ben Sayın eski Başkanımızla şunu görüştüm.Dedim ki, “Ben basketbolda federasyon başkanlığı 

adaylığına soyunuyorum. Ama bir kişi daha var. Şimdiki CEO’muz, Sevgili Lütfi Arıboğan ve bir de 

mevcut federasyon başkanı var, 24 seneden beri işin başında. Ama bu şartlarda, bu seçimin 

kazanılması mümkün değil. Galatasaray olarak bir şey yapabilir miyiz?” Bana söylediği şu oldu:“Biz 

maalesef şu aşamada Arena ile uğraşıyoruz, ters düşmememiz lazım. Ama sen kişisel davanı aç. Bir de 

ufak bir kulüp bulalım, küçük bir kulüp bulalım.” Ve onun dediğini yaptık. İstanbul Spor Kulübü bir 

okul spor kulübüdür. Bir ona dava açtırdık Danıştay’da, bir de ben kişisel davamı açtım. Amacım, 

inanın buna, -tabii Lütfi Arıboğan da teyit edecektir-başkan olmak değildi, onun yolunu açmaktı. 

Veyahut daha doğrusu, Türk sporuna bir özerkliğin getirilmesini sağlamaktı. Benim 2004’te Danıştay 

10. Dairesi’nde açtığım dava, 4 ay, 5 ay sonra reddedildi. Ama İstanbulspor’un açtığı dava, delege 

olamamaktan kaynaklanan bir dava, Danıştay 10.Dairesi’nden Anayasa Mahkemesi’ne kadar gitti. 

Şimdi bakınız, gerekli birtakım değişiklikler yaptı, bu Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar 

sonucunda. Benim davam 2004’te açıldı. İdari Dava Daireleri Kurulundan temyiz ettiğim davam, 26 

Haziran 2013 günü, yani 9 yıl sonra elime geçti. Bunu Sayın Başkana vereceğim, Sayın Başkan Yönetim 

Kurulumuza versin. Burada diyor ki, yeniden bir düzenlemeye gitmeniz lazım. Çünkü benim talebim 

şu oldu. Siz Genel Müdürlük olarak, tarafsınız. İki kişi düşünün, aday olduğumuzu; ya size oy verecek, 

ya bana oy verecek. Ve sonuçta idarî ve malî özerklik alan, bu özel tüzel kişiliğin denetlenmesi lazım, 

denetlenemiyor. Yani buna birçok örnekler verebilirim.  

Burada uzatmak istemiyorum. Denetleme imkânı yok. Neden? Taraf çünkü. Bir tarafı tutuyor. Şimdi 

bu 26 Haziran tarihinde ortaya çıktığında, ben bu konuyu tabii İstanbul Barosu’nun Spor Hukuku 

Komisyonu’na ve orada -ismini vermekte de bir mahzur görmüyorum-başkanı olan Avukat Alpay 

Köse’ye verdim. Kendisi spor hukuku ile çok yakından ilgili. Spor Hukuku Enstitüsü’nün Kısmet 

Erkiner’den sonraki kişisi. Ona devrettim. Neden? Çünkü Genel Müdürlük diyor ki, biz bununla ilgili 

bir değişiklik zaten yapmıştık. Ne zaman yaptın? Bir sene önce. Yani, en son yaptıkları değişiklik 5 

Temmuz 2012. Benim aldığım karar ve bana tebligat geç yapılmış da olsa, 5 ay sonraki bir karar ve 

orada diyor ki, yeniden bunu sen bu karardan sonra düzenlemek durumundasın. Yani Gençlik Spor 

Genel Müdürlüğü artık bundan sonra spor federasyonlarının delegesi olamaz, aynı futbolda olduğu 

gibi. Ve burada, sayın kulübümün de buna sahip çıkmasını istiyorum.  

Bu olay benim elime geçtiği gün  itibarıyla basında yer aldı. Birçok spor köşe yazarı buna değindi, 

özgürlük adına. Ben Beşiktaş Televizyonu’ndan bir davet aldım. İki saate yakın benimle bu konuyla 

ilgili söyleşi yapıldı. Umarım benim kulübüm de buna sahip çıkar. Bizim spor kulübümüzde de çok 

değerli hukukçularımız var. Bunun üzerine gidilir, umarım Türk sporuna büyük katkıları olur.  

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de Sayın Kulein’e teşekkür ediyoruz. Lütfen bu dava safahatıyla ilgili konuyu da Yönetim 

Kurulumuza mufassal şekilde iletiniz. Tam bilgi bizde, arkadaşlarımızda bulunsun, çünkü hakikaten 

Türk sporunda önemli bir şey. Şimdiye kadar Yüzme Federasyonunda, Kürek Federasyonunda, bütün 

federasyonlarda benzer sıkıntıyı hep gördük. Yani maalesef Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nereye 

elini koyarsa o insanlar seçiliyor.  

Evet, devam edelim. Sayın Faruk Gürbüzer, buyurun efendim. Süreniz 10 dakika Sayın Gürbüzer, 

buyurun. 

Faruk Gürbüzer 

Özellikle dikkat edeceğim Sayın Başkanım.  
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Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulum ve Değerli 

Galatasaraylılar,  

Biraz önce, hepimizi çok mutlu eden şampiyonluk görüntülerimizi videoda izledik. Bu görüntülerin 

oluşmasında elbette ki Sayın Başkanın, Yönetim Kurulunun, şube yöneticilerinin, antrenörlerimizin, 

hocalarımızın, sporcularımızın, doktorundan ahçısına varıncaya kadar tüm emektarlarımızın büyük 

emekleri var. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.  

Bu arada, geçen ay yapılan seçimde tekrar başkanlığa devam eden Sayın Ünal Aysal Başkanıma ve 

yeni Yönetim Kuruluna da yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diliyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Başarılarda usuldendir; hep vitrinin önündekiler anılır, hep vitrinin önündekilerden bahsedilir. Ama o 

vitrinin önündeki ana yemeği hazırlayan, geride bir de ahçılar grubu vardır. Nedense bu aşçılar grubu, 

kaderlerinden mi, nedendir bilinmez,hep geridedirler. Ben bugün bu perde arkasındaki aşçılar 

grubundan, diğer tabirle, gizli kahramanlarımızdan bahsetmek istiyorum.  

Geçen ayki Divan toplantımızı Florya’da yaptık. Divan Başkanına özellikle teşekkür ediyoruz. Çoğu 

arkadaşımız, sayesinde, Divan toplantısı sayesinde Florya’yı gördü. Florya 80 dönümlük bir alana 

yayılmış, devasa bir tesis. İçinde altyapı, futbol akademimiz, A futbol takımımız, yönetim binalarımız, 

kamp binalarımız ve 7 adet de çim saha var. Gittik gördük.Geçen sene de gördük.Geçen seneden bu 

seneye doğru bayağı bir gelişme var. Tesis pırıl pırıl, imrenilecek bir düzeyde. Özellikle altyapının, 

altyapı spor akademisinin karşısındaki park ve kamp tesislerimiz üzerindeki dinlenme alanlarını 

anlatmaya bilmiyorum gerek var mı?  

Bunu şu açıdan söylemek istiyorum. Bir işe getirdiğiniz kişi önce geldiği yeri sevmeli,sonra işini, sonra 

aşını sevmeli. Bu Florya Tesisleri’mizin başındaki tesis müdürümüz eski bir sporcumuz, sonra 

antrenörümüz, kulüp üyemiz ve sonunda da Florya Tesisler Müdürü Fahri Yılmaz. Fahri Yılmaz ve 

ekibine huzurlarınızda özellikle teşekkür etmek isterim ki bize böyle bir tesisi görme imkânını, şansını 

verdi ve Galatasaray’da hizmete devam ediyor. Kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.  

Bir diğer teşekkür etmek istediğim kişi de yine Florya’da altyapı hizmet binalarımızı komple olarak, 

yemekhane, spor alanları, dinlenme, sporcuların aktivite alanları dahil olmak üzere, altyapı çim 

sahalarını, tribünlerini, Galatasaray TV’nin hizmet binasını ve son olarak da teknik direktörümüz için 

bir villa inşaatını sessiz sedasız, reklamsız, hiçbir beklenti içinde olmadan, sırf kendi imkânları ile 

Galatasaray’a kazandıran GSYİAD’ın Değerli Başkanı, yine o da içimizden biri, İsmail Sarıkaya ve 

Yönetim Kurulu arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum.  

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, nice şampiyonluk dolu günler dilerim. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Faruk Gürbüzer’e biz de teşekkür ediyoruz, bu gizli kahramanları hatırladığı için, ayrıca 

konuşma süresini de erken bitirdiği için. Sayın Safa Tuğcu, buyurun efendim. 

Safa Tuğcu 

Muhterem Başkanlarımız, Çok Sevgili Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler, 

Bu yapacağım konuşma, bundan iki sene evvel yaptığım konuşmanın aynıdır, çünkü bizim gibi yaşlılar 

akıllarında ancak bir şeyi tutarlar. Onun da üzerinde bir mâni ile durarak düşünürler onu. O konuşma 

da şu. Eski İdare Heyeti zamanında ben bunu arz ettim. Efendim, Galatasaray Spor Kulübü Müzesi, 

takriben 18 sene evvel, FIFA tarafından dünyanın en büyük ve en eski spor müzesi olarak tescil 

edilmiş ve ilan edilmişti. O zaman Futbol Federasyonu, Divan Kurulu üyemiz olan Haluk San’ı-aynı 

zamanda spor tarih yazarıdır- göndermişti delege olarak, bu toplantıya. İsveç’te yapılan toplantıya. 

FIFA bunu ilan etti. Şimdi benim de arzum, müzemizin kapısına, Galatasaray Spor Müzesi’nin altına 
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ikinci bir tabela ilave ederek, Galatasaray FIFA tarafından şu tarih ve şu tescil numarasıyla dünyanın 

en büyük ve en eski spor müzesi olarak tescil ve ilan edilmiştir levhasını koymak. Bunu teklif ettim, 

eski İdare Heyetine. Herhâlde bununla ilgilenmediler ki, bir netice alamadık. Kendilerine,“FIFA 

İstatistik Müdürlüğü’ne bir yazı yazın, bu tarihi ve tescil numarasını öğrenin. O şekilde daha inandırıcı 

bir tabela olur.” dedim. Zaten birçok mevzularda birinciliğimiz tescil edilmeden, kaydedilmeden 

mevcut. Tıpkı 2000 senesinde, futbolda FIFA tarafından dünya birincisi olarak ilan edilişimiz gibi. 5-6 

ay birincilikte kalmıştık.  

Şimdi bunun dışında, şunu unutmadan söyleyeyim. Sportif şubelerimizin hepsinde müsabaka 

defterleri bulunması lazım. Bölge veyahut federasyona sormamamız lazım kendi yaptığımız faaliyetler 

için.  

Şimdi efendim, aynı zamanda, Divan Başkanımızın demin arz ettiği gibi, Galatasaray envalinin sahibi 

Genel Kuruldur. Genel Kurul her şeyiyle takip eder, destekler kulübünü. Bir misal vereyim. Rahmetli 

Ali Uras zamanında, Ali Sami Yen Stadı hükümete hibe edilmişti, bölgeye devredilmişti,stadın 40 

milyon liralık temizlik masrafını karşılayamadığımız için. Bunu ben Divanda yine böyle getirdim ve 

Umumi Heyetlerin mutabakatı olmadan başkanların büyük tasarruflarda bulunmamasını rica ettim. 

Bunun da bir örneğini kendim gösterdim herhâlde ki, benim bu ikazım üzerine Başkan Faruk Bey 

hemen bir hafta içinde stadı geri almış bölgeden. Bu şekilde, stadımıza tekrar kavuşmuş olduk. Ondan 

sonra, yeni stat mevzusunda da bir şey söyledim eski İdare Heyetine. Dedim ki, “Efendim, stat için 

kira mukavelesi yapmayınız. Biz vaktiyle hükümete hibe etmiştik. Şimdi sıra onlarda, onlar bize hibe 

etsinler bu stadı.”“Biz 55 senelik intifa hakkı bile aldık, ondan sonra anlaşmayı da yaptık.” dediler. 

Sonra, 5 dakika sonra, “Hayır, ben biliyorum aslını.” dedi Faruk Başkan ve “36 sene intifa hakkı 

alacağız, ama daha anlaşma yapılmadı.” dedi.  

Şimdi benim bunu anlatışımın sebebi, yani Genel Kurulumuzun Galatasaray envaliyle, tıpkı sportif 

faaliyetleriyle uğraştığı gibi, envaliyle de ilgilenmesi sahibi olarak şarttır. Ben bunu tekrarlamak 

istedim. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Safa Tuğcu’ya teşekkür ediyoruz, açıklamaları ve hatırlatmaları için. Sayın Özer 

Berkay, buyurun efendim.Sayın Berkay, süreniz 10 dakikadır, baştan hatırlatayım. 

Özer Berkay 

Sevgili Divan Başkanı, Sevgili Yönetim Kurulu Başkanımız ve Diğer Kardeşlerim, Büyük Hazirun, 

Hepinize sevgiler sunuyorum. Çok kısa konuşacağım, ama birkaç parçaya değineceğim. O da şunlar, 

değişik değişik şekillerde. Çok heyecanlıyım ve çok takdirlerimi sunmak istiyorum. O da şu arkamda 

gördüğüm, bir daha hiçbir yerde ve televizyonda falan rastlamadığım, 3 tane, birbirine yakışan, 

birbirini yücelten Türkiye, Atatürk ve Galatasaray bayrakları. Bu kadar güzel şey olmaz ya, olmaz bu 

kadar güzel şey. Bunu hazırlayan Divan Başkanına, Kulüp Başkanına teşekkürler ediyorum. En büyük 

şampiyonluğumuz bu. Teşekkür ederim.  

Ayrıca, öyle de bir günü ki yani, sanki üst üste gelmişler gibi. Ayrıca, demin yine burada ekranda 

gösterdikleri, bu seneki şampiyonluklarımızın hikâyesi, gözlerim yaşardı. Hepinizden Allah razı olsun, 

hepinize çok teşekkür ederim. Neredeyse çıkıp bağıracaktım, kendimi kaybedecektim. O kadar iftihar 

ettim.  

Evet, gelelim diğer duygularıma. Arkadaşlar, zaman çabuk geçiyor. Ben 82 yaşıma geldim. Şu 82 

senede, Galatasaray’da akıl almaz değişiklikler gördüm, güzellikler gördüm. Ama hele ki gençler, şimdi 

bunların farkında değil ve bilmiyorlar da. Ama benim yaşıma yakın kardeşlerim filan var. Onlara bir 

nostalji olarak hatırlatacağım. Biliyor musunuz, bu Ada’yı Galatasaray alalı kaç sene oldu? Çoğu bilir 
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veya bilmez. Ama çok uzun zaman geçti esasında. Tam 60 küsur sene. Evet, burası kayalıktı, 

kömürcüydü, bilmem neydi. Bu hikâyeyi biliyorsunuzdur, Reha ağabey biliyor. Biliyorsunuzdur. O 

günlerden bugünlere geliyoruz ve burada Divan toplantısı yapıyoruz. Allahım yarabbim ya, bu ne 

büyük şey. Ve bu arada bir sürü şampiyonluklar, Reha ağabeyler gelip geçiyor, Bülent ağabeyler gelip 

geçiyor, Gündüz’ler bilmem neler... Bir tarih ya, muhteşem bir şey, muhteşem.  

Bu duygumu da ifade ettikten sonra, bir de Riva’mız var bizim karşıda. O da neredeyse 50-55 sene 

oldu. Sevgili Selahattin Beyazıt ağabey orayı öyle bir sessiz sedasız, şusuz, busuz, kendi kendine aldı. 

Galatasaray’a hemen daha o gün, noterde şeyini yaptı ve emanet etti. Geçenlerde konuştum 

kendisiyle. “Benim şartlarım var yalnız,” diyor, “o şartlarım da ufak.” diyor.“Galatasaray’ın lehine olan 

şartlar.” diyor. “Onun için, bir yatırım filan yapsınlar artık. Ne bekliyorlar?” diyor. Ben de aynı 

görüşteyim. 55 senedir Riva’ya bir taş koymadık çocuklar. Yani bir taş koymadık, bir duvar koymadık. 

Acaba inşaat izni filan da aldık mı, bilmiyorum. Karşımıza bir şey de gelmedi, projeler filan da gelmedi. 

Hep unutuldu, yani Genel Kurul unuttu galiba orayı. Dolayısıyla, bir hatırlatma olsun diye söylüyorum. 

Bir teklifim, bir şeyim yok. Hani yapılsın, niye yapılmadı, carttı, curttu filan, yok böyle bir şey. O tabii 

büyük işler. Ama bu yönetimden ben umutluyum, bu Başkanımdan, o kardeşlerimizden umutluyum. 

Oraya başlayacak hiç olmazsa, hiç olmazsa başlayacak. O şeref de onun olacak inşallah.  

Evet,buna benzer başka şeylerimiz de var, ama oraya gitmek istemiyorum. İkinci Sayın Başkanımız 

dedi ki, Ağustosta toplantı yapmayacağız, hava sıcaktır filan. Oysa ki, şu anda şurada işte 500 kişi yok, 

daha az. Ben sizi görmekten de mutluyum, birbirimizi görmekten de biz mutluyuz. Divan toplantısı 

yine yapalım Ağustosta, ama bakın, böyle güzel yerlerde olunca -geçen sefer de Florya’daydı- hem 

mutlu oluyoruz, hem daha heyecanlanıyoruz, hem de o bir aylık özlemimiz azalıyor. Biz birbirimizi çok 

seviyoruz ya, bu başka türlü. Bak şurada yüzügülmeyen bir kardeşim yok. Hepsi sıcacık insanlar. Bu 

buhranlı günlerinde ülkenin, bir arada olmayı unutuyoruz. Unutuyoruz ve daha mutluyuz. Onun için 

ben Sayın Başkana dedim ki, eğer mümkünse, ne bileyim, Büyük Kulüp var karşıda, onun da şeyi falan, 

hatta bize yemek de verebiliyor. Orada olabilir mi, bilmiyorum. Buna benzer başka yerlerde tekrar 

eder, sıkılmayız da. Bazı şeylerde ben sıkılıyorum burada, uzun raporlarda, 

maporlarda.Bayılıyorum,terler basıyor. Onun için, o sıkılma da ortadan kalkar.  

Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Cim Bom yaşasın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Özer Berkay’a duygusal konuşması için biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Cengiz Akatlı, 

buyurun efendim. Sayın Akatlı, süreniz 10 dakika. Buyurunuz efendim. 

Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Öncelikle, 20 gün kadar önce Genel Kurulun tasvibiyle seçilmiş 

Başkanımıza ve yeni yönetime başarılar dilerim ve başarılarının devamını dilerim.  

Efendim, çok kısa arz edeceğim. Bütçe konuşmalarında, biraz evvelki değerli kardeşimiz de ifade etti 

ve Sayın Başkan seçimden önce bize bir mektup gönderdi. O mektupta da ayrıntılarıyla belirtilmiş, 

kulübümüzün gelirlerinde önemli ölçüde artış var. Bu takdir edilecek bir husus. Bunu zaten birçok 

arkadaşımız burada ifade ediyor. Yalnız, aynı şekilde giderlerde bir azalma olmuyor. Özetle, gelirler 

artıyor, ama giderlerde azalma olmuyor. Dolayısıyla, bütçe açığını bir türlü kapatamıyoruz. Ben bunu 

çok basit bir örnekle bir motorlu araca benzetiyorum. Motorlu aracı yürütmek için öncelikle gaz lazım. 

Gaz olmazsa araba yürümez. Ama mutlaka gazla beraber fren lazım Değerli Galatasaraylılar, buna 

emin olun. Freni yoksa 100 metre götüremezsiniz. Sokağa çıkın, isterseniz araçta deneyin. Yani freni 

olmayan bir aracı 100 metre götüremezsiniz. Dolayısıyla, yeni yönetime başarılar dilerken, biraz da 
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fren sistemine dikkat etmelerini, her kalemde ama her kalemde biraz frene basmalarını ve bu suretle 

bir yandan gelirleri artarken, diğer yandan frene basmakla bütçe açığının kapatılmasına gayret 

etmeye çalışmalarını özellikle belirtmek istedim.  

Son Genel Kurulda birçok arkadaşımız söz aldı. Bu arkadaşlardan iki tanesi benim dikkatimi çekti, yani 

söz alanlardan iki tanesi benim dikkatimi çekti. Diğerlerini de tabii dinlemeye gayret ettim, ama bir iki 

tanesi aklımda kaldı. Bir tanesi dedi ki, Sportif A.Ş.’nin hisselerinden biz üyeler satın alalım ve bu 

suretle Sportif A.Ş.’de söz sahibi olalım. Ben bu konuda hiç bilgi sahibi değilim. Yani bu hisse senetleri 

konusunda hiç bilgim yok. Bunun yapılabilirlik durumu nedir, onu da bilmiyorum. Lütfen yönetimden 

rica ediyorum, Sportif A.Ş.’nin ne şekilde hisselerini alabiliriz? Bunun bir yolu varsa bize açıklasınlar, 

öğretsinler. Hep beraber bunu gerçekleştirelim. Eğer yapılabilirliği varsa, biz üyeler olarak da Sportif 

A.Ş.’de söz sahibi olalım.  

İkinci husus, yine değerli bir üyemiz, -kendisi Mülkiyeli olduğunu da ifade etti, fakat ismini 

hatırlayamıyorum-değerli bir kardeşimiz dedi ki, şu an kullanmakta olduğumuz yeni stadımızı 

Galatasaray Kulübü olarak satın alalım dedi. Kendisi Mülkiyeli olduğuna göre, bu konularda herhâlde 

bilgisi, tecrübesi de var. İcap ederse ismi de bulunur, kendisi de davet edilir ve yönetim de bu hususu 

inceler ve yapılabilirliği varsa, hayata geçirilebilmesi imkânı varsa, bunun da geçirilmesi konusunu 

kendilerinin bilgilerine sunuyorum.  

Hepinize teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de Sayın Cengiz Akatlı’ya teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacı Avukat Salih Özçakır.  

Salih Özçakır 

4191 Salih Özçakır. 

Değerli Başkanlar, Değerli Üyeler, Değerli Galatasaray Ailem,  

3 kısa konu var. Birinci konu, biz yönetime, Divan Başkanına çok teşekkür ediyoruz, futbol 

kombineleri için. Ama biz bir spor kulübüyüz. Diğer branşlar, özellikle voleybol ve basketbol için de 

bunun düşünüleceğini zannediyorum. Nasıl olur, onu bilemiyorum.Ama hem biz katkı verelim, hem 

de bize bir yararı olsun. Hep beraber orada olalım. Basketbolcularımızı, voleybolcularımızı, diğer 

branşlarda da bunu sağlayalım.  

İkinci konu, korkunç bir trafikte hepimiz yaşıyoruz her gün. Radyoyu karıştırırken bir bakıyoruz, 

rakibimizin radyosu. Eğer finansal açıdan bize büyük bir yük getirmiyorsa, bizim de bir Galatasaray 

radyomuz olsun. Açalım, bizim parçalarımızı dinleyelim,bizim haberlerimizi alalım.  

Üçüncü bir konu, biraz sıkıcı bir konu bence. Ama kısaca şöyle diyorum. Dışarıdaki maçlara gidiyorum 

ve biz Galatasaray’a yakışmayan bir seyahat şirketimiz var. Hareketleri, tavırları, turizme ve diğer 

konuların hiçbirine, etiğine uymuyor ve bundan sonra maalesef ben Galatasaray’la değil, başka bir 

seyahat şirketiyle gitmek zorunda kalacağım. Bunu kendisine de bildirdim, sahibine. 

3 konu budur. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Salih Özçakır’a hatırlatmaları için hakikaten teşekkür ederiz. Üçü de önemli konular. 

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu burada, arkadaşlarımız konuyu herhâlde kaydettiler. Sayın Hayrettin 

Kozak, buyurun efendim. Sayın Kozak, süreniz 10 dakika.Buyurunuz. 

Hayrettin Kozak 

Sayın Başkanlarım, Değerli Galatasaraylılar, 



16 
 

Ben de önce yeni seçilen Başkanımız ve Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum. Tanrı yardımcıları 

olsun, çok zor bir dönem kendilerini bekliyor.  

İlk yapılan sunumla bağlantılı 3 tane rakam söyleyeceğim size. Amatör şubelerde en yüksek gidere 

sebebiyet veren basketbol ve voleyboldan 3 tane rakam vereceğim, hiçbir yorum yapmayacağım. 

Düşünmeye terk edeceğim sizi. Basketbolda bizim son 2 yılda tribünlerimiz dolmuştur, 

hatırlayacaksınız. Pek çoğunda 10-12 bin kişi, minimumda 1.000, 2.000 kişi olmak üzere çok yoğun, 

tarihinde görmediği ilgiyi gördü. Benim size vereceğim rakamlar bunların getirileri, dikkatinizi 

çekerim. 2011 yılında 224 bin lira, 2012 yılında 564 bin lira, 2 senede 789 bin lira. Binlerce kişinin 

Galatasaray’a parasal getirisidir bu. Bunun karşılığında, aynı 2 yılda Galatasaray basketbol için 117 

milyon lira harcamıştır. Bunu harcarken de 65 milyon lira zarar etmiştir, sponsor gelirlerini filan 

düştükten sonra. Sadece bu kadarını söylüyorum. Gerisini siz ve yönetim düşünür tabii.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kulübümüz ve sizlerin şirketleriyle ilgili olarak benim çok büyük önem verdiğim bazı konuları sizlerle 

hızlı şekilde paylaşmak istiyorum. Sayın Başkanın çok ani olarak aldığı seçim kararı, bildiğiniz gibi, çok 

tartışmalara sebebiyet verdi. Fakat netice olarak, arkadaşlarının onayını almadan bu kararı almış 

olmasına rağmen kabul edildi ve kendisi Başkan oldu ve 22 Haziranda Başkan seçildi. Bu hızlı 

operasyon sırasında, geride bıraktığı 5 aylık dönemin malî ve idarî icraat sonuçlarını Genel Kurul 

üyeleriyle de paylaşmak ihtiyacını duymadı. Bugüne kadar paylaşmadığı gibi, sizlerin o 5 ayın 

sonuçları ve icraatı hakkında fazla bilginiz yok.  

Sonuç olarak, bugün Genel Kurul üyelerinin, ülkenin döviz karmaşası nedeniyle yaşadığı bu 

günlerde,kulübün malî durumu hakkında bilgileri yoktur, hiçbir bilgisi yoktur. Çok ciddi rakamlar 

dönüyor. Kulüp Başkan ve yönetiminin de bu yönde bilgi verme konusunda herhangi bir hareketi 

görülmemektedir. Divan şimdi bir ay tatile de girdi, yani Eylüle kadar herhangi bir bilgi 

alamayacaksınız. Ben bu konulara âcizane biraz ilgi duyan bir insan olduğum için, dağarcığımdaki 

bilgilerden sizlere haddim olmayarak bir sunum yapacağım. Ve çok önemle üzerinde durmanızı rica 

edeceğim.  

Galatasaray 2011 ve 2012 yıllarında toplam olarak 1.1 milyar TL’nin üzerinde bir gelir sağladı. Neden? 

Bunun önemli sebepleri de vardı. Yeni stadın açılışı, futbolda iki yıl üst üste şampiyonluk, hisse satışı 

ve sermaye artışı gibi, bir kısmı ekstraordiner olan kalemlerin yer aldığı, çok ciddi gelir kalemleriyle 

birlikte 1.1 milyarın üzerinde bir gelir sağladı. Müthiş bir sonuç. İki yılı söylüyorum. Fakat buna 

rağmen, geride bıraktığımız 2 senede böylesine yüksek bir gelire rağmen, bugün Galatasaray Spor 

Kulübü ciddi bir nakit akış problemiyle karşı karşıyadır. Bunu, sorumluluğunu alarak söylüyorum size. 

Burada ister istemez geriye dönük yıllara gidip, -aranızda o yılları yaşamış çok kimse var, hepiniz 

varsınız-kulakları çınlasın, Sevgili Başkanımız Faruk Süren dönemi aklıma geliyor. Hatırlatıyorum. 4 yıl 

üst üste şampiyonluk, Avrupa Şampiyon Kulüpler’de büyük adımlar, Türk futbolunun adının 

duyurulması günlerinden bahsediyorum. Sonuç, düşünecek olursak, pek parlak olmadı. İz bıraktı, hâlâ 

gurur duyuyoruz, ama final iyi olmadı. Neden olmadı? Galatasaray, tarihinde ilk defa krediye 

başvurdu, giderek artarak geldi ve bugün borçlardan bahsediyorsak, o şampiyonluklarla başlayan 

kredilerin bugüne getirdiği sonuçları yaşıyoruz. Buna dikkatinizi çekiyorum önemle. Şimdi Faruk 

Süren’in 5 yılının 2 yılını geçirdik. Son derece başarılı, Türkiye ayakta, Galatasaraylılar ayakta.Bugün 

de ayaktayız. Büyük zaferlere imza attı futbol, bu sene basketbol. Tereddütlerim var. Niye?  

Şimdi gelelim bugüne.Yeni stat, iki şampiyonluk ve olağanüstü gelirlere rağmen, size bir tablo 

sunuyorum.Fazla da yoruma gitmeyeceğim. 28 Şubat 2013’de Galatasaray Sportif A.Ş.’nin kasa ve 

bankasında sadece 8 milyon TL var. Bu sene, dikkat edin, 28 Şubat 2013. 31 Aralık 2012’de 

Galatasaray’ın, dernek olan, büyük ana kulübün banka ve kasasında 19 milyon var. Yani toplam olarak 
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kulüp, 2 ay arayla 20-25 milyon nakit varlığıyla çalışıyor koca kulüp. 31 Mart 2013. Konsolide banka 

kredileri, -dikkat edin, borç-alacak konuşmuyorum- konsolide banka kredileri 160 milyon dolardır. 

Bundan 3 ay önce, 160 milyon dolardır. Son 2 yılın da banka kredileri olarak en üst seviyesindedir. 

Geriye dönük 2 yıl, 145 ve 110 milyon dolardır. Yani çok ciddi anlamda banka kredilerinde, altını 

çiziyorum, artış vardır. Banka kredileri bize çok büyük sorumluluk getiren kredilerdir, borçlardır. Diğer 

borçlar gibi değildir. Neden? Hepsinin büyük, çok ciddi teminatları vardır. Atlamayalım bunu. Bakın, o 

teminatlar yine 3 ay önce, 31 Mart 2013’te, banka kredileri, banka teminatlarının, konsolide banka 

teminatları, kulüp ve şirketler toplamı 686 milyon dolardır. Bunlar hep kulübün rakamlarıdır, ben 

kendim icat etmiyorum. Geriye dönük yıllara baktığımız zaman, 2012’de 634, 2011’de 599 milyon 

dolardır. Bu demek ki, teminatlarda da artış var. Haziran 2012 ile yani borçları ödeme temayülünde 

olduğumuz, arzusunda olduğumuz çok ciddi bir dönemden bahsediyorum. Onca da gelirin geldiği 

dönemden bahsediyorum. Onları birleştiriyorum. Bakın ne olmuş? Haziran 2012 ile Mart 2013, 10 

aylık periyotta yeni kullanılan kredi, o tarihler arasında alınan kredinin toplamı 125.6 milyon TL’dir. Bu 

aşağı yukarı 70-80 milyon dolara tekabül ediyor. Şimdi 31 Mart 2013  itibarıyla, konsolide borç-alacak, 

bu sefer krediler de bunun içinde, genel borç 235 milyon dolar. Bu da kabaca 420 milyon TL’ye 

tekabül ediyor. Zaten bizim borçlarımız, taa geriye dönük, 2010’lardan, 2009’lardan beri hep 400 

milyon TL seviyesinde seyredegelmektedir. Ama bunun dışında,-bunu tekrar söyleyeceğim, her 

seferde söyleyeceğim-bizim bir bilanço dışında tutulan sporcu yükümlülüklerimiz vardır. Bunun çok 

ağırlıklı ortalaması futboldan gelmektedir. Bakınız, onun da tutarı 254 milyon TL’dir. Bunları bilanço 

rakamlarında göremezsiniz. Bir not vardır, saklı da değildir. Onun da altını çizeyim. Ama bu tabir, 

bilanço dışı yükümlülüktür. En ağır yükümlülüklerden biridir. İşte bugün elimizde 10-11 futbolcu var. 

3-4 tanesini satmak istiyoruz, satamıyoruz. Seneye onların paralarını yine ödeyeceğiz. Ödemezseniz 

UEFA’ya gideceğiz. Sırtınızda UEFA olacaktır. Dolayısıyla, Galatasaray az önce çizdiğim tablo içinde, 

benim anlayışımla bugün 674 milyon TL borcun içindedir.  

Sportif A.Ş.’ye gelelim hızlı bir şekilde. 2010 yılında yapılan Futbol. A.Ş. - Sportif A.Ş. birleşmesi 

sonucunda, 2 yıl geçti,her üçer aylık dönemin hepsi zararla kapanmıştır. Son 2-3 ayı vereyim. 30 

Kasım 2012’de 32.9 milyon TL zarar, 28 Şubat 2013’te de 58.9 milyon TL zarar. Şimdi Mayısta 1 yıl 

tamamlandı, henüz açıklanmadı. KAP’a bildirilen açık rakamlardır, mutlaka zarar gelecektir. Bunu da 

bugünden size ifade ediyorum ve 58 milyonun da altında olmayacaktır. Sabit kıymetler yatırım, bu 

kadar para gelirse, evvela neye bakılır bilançolarda?Acaba sabit kıymet olarak, gayrimenkul olarak ne 

yapılmıştır? Harcanan para sadece 28 milyon TL’dir. Bir tarafa 1.1 milyarı koyun, onun için 28.1 

milyon TL sabit yatırıma harcanmıştır. Çok önemli bir şey. Geçen yılın Denetim Kurulu raporunda da 

vardı bu. 31.3.2013  itibarıyla, kısa vadeli banka borçları, yani az önce söylediğim banka borçlarının 

kısa vadeli olanları % 63 oranındadır. Yani içinde bulunduğumuz yıl ve günlerde ödenme durumunda 

olan bir borçtur. Bunun da tutarı 101 milyon dolar civarındadır. Vereceğim tablo bu. Daha çok detaya 

girilebilir. Elimizde fazla doküman da yok. Ama bunların arkasındayım. Yönetim de burada, muhasip 

üyemiz de burada, ben de buradayım.  

Değerli Galatasaraylılar... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Kozak, süreniz doldu. Size bir dakika ilave, toparlayın.  

Hayrettin Kozak 

Tamam, bırakayım. Oturayım mı Başkanım? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
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Toparlayın.  

Hayrettin Kozak 

Peki.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Ama makul bir, 1 dakikalık süre içinde toparlayın. Buyurun. 

Hayrettin Kozak 

Peki. Yönetimden Galatasaray adına izniniz olmasa da, sizlerin adına iki ricam var. 1 Haziran, Haziran, 

Temmuz ve Ağustos aylarının dönemsel özelliklerini göz önünde tutarak, bu 3 ayın 

projeksiyonlarındaki nakit giriş, nakit çıkış ve dönem sonuçlarını içeren rakamları...Hiçbir detay 

istemiyorum,sadece 6 tane rakam istiyorum bugün yönetimden, size sunulmasını rica ediyorum. 

Bunun ellerinde olmaması diye bir şey aklımın ucundan geçmez. Böylesi kurumsallaşmış, güncel 

çalışan ve topu topu istediğimiz 3 aylık nakit akışı, nakit akış tablolarının dip rakamlarıdır. Bunu 

bilmemiz lazım. Umarım benim size belirttiğim hususlardan daha farklı bir tablo görürüz.  

İkincisi de, daha uzun bir vadeli, ona Sayın Divan Başkanı karar versin, Kulüp Başkanı karar versin, 

Galatasaray ve bağlı şirketlerin, behemehal 2013 6 aylık konsolide malî raporlarının mümkün olan en 

kısa sürede Divan Başkanlığına verilmesi zorunludur.  

Son uyarım; 9 Temmuz 2011’deki Olağanüstü Genel Kurulda yönetime verilmiş olan tüm yetkiler bu 

seçimle birlikte ortadan kalkmıştır. O yetkiler yine Sayın Başkanımız nezaretindeki bir önceki Yönetim 

Kuruluna verilen, Galatasaray tarihinin en geniş kapsamlı yetkileridir. Bugün geçerliliği yoktur. Yani 

bugün yönetim, benim anlayışımda -tartışma gerekirse tartışırız-herhangi bir banka kredisi alacağı 

zaman veya borçlanacağı zaman, tüzüğün ilgili maddesine göre, sizlerin, Genel Kurulun onayını almak 

mecburiyetindedir.  

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 3 dakikalık fazla konuşma hakkım için de sizlere 

teşekkür ediyorum Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’a biz de teşekkür ediyoruz, sürelere uyduğu için. Yalnız Divandaki 

bilgileri size aksettireyim. Mart sonu  itibarıyla, tüzüğümüzün 3 aylık periyotlarda hesap getirme 

mecburiyeti vardır. Mayıs ayındaki toplantıda Mart sonu raporunu getirmişlerdi. Şimdi önümüzdeki 

Eylül ayında ise ilk 6 aylık konsolide, bağımsız denetimden geçmiş raporu getirme mecburiyetleri 

vardır tüzük dolayısıyla.Onlar da zaten konuyu biliyorlar ve getirecekler. Konu bu. Sayın Yönetim 

Kurulu bu konularla ilgili cevap vermeyi arzu ediyorsa şimdi ele alalım. Yoksa uygun bir zamanda 

kendileri cevap verirler. Şimdi arzu etmiyorlar. Efendim, Sayın Mehmet Bilen. Buyurun. Sizi 

unutmadık Sayın Mehmet Bey. Siz Divan Kurulunun vazgeçilmez elemanlarındansınız. 

Mehmet Bilen 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Estağfurullah. 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  
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Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü toplantıda hakikaten çok güzel, keyifli bir sunumla 

karşılaştık. Son yıllarda, hep malî tablolarla yüz yüze geliyordukburada. İlk kez sportif ağırlıklı güzel bir 

gösteri oldu. Bunu hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, buradaki tüm o şampiyonluğu 

kazanan gençlere, teknik hocalarımıza ve idarecilerimize de teşekkür ediyorum.  

Şimdi amatör şubeler konusunun gündeme gelmesi nedeniyle, benimüzerini özellikle çizeceğim 

önemli birkaç husus var. Yıllardan beri, genel bir kapsamda kulübün malî yükü sanki amatör 

şubelerden kaynaklanıyormuş gibi bir intiba var bizlerde. Uzun yıllardan beri,çeşitli sunumlardan, 

algılamalarımızdan, sanki kulübün borçlarının sebebi gelir getiremeyen amatör şubeler gibi, 

gayriihtiyari beynimizin arkasında böyle bir düşünce yaratılıyor. Bu çok önemli bir husus. Bunun altını 

çok iyi çizmeliyiz.  

Burada Sayın Mete İkiz, çok güzel rakamları belirtirken, çok da güzel birkaç hususa değindi. Bir kere, 

bizim amatör şube tanımımız yanlış. Yıllardan beri, bu yanlışlık nedeniyle yanlış algılar oluyor. 

Basketbol amatör şube değil. Bir kere, biz bunu Genel Kurul raporlarımızda artık amatör şubeler diye 

tanımlamamalıyız. Bakın, burada gösterildi. 200 bin eksiğiyle yılı tamamlayan 5 tane şube var. El insaf, 

50 milyon açığı olan bir şubeye karşılık, 200 bin lira eksisi olan bir amatör şubeyi aynı kefede bir 

amatör şube diye tanımlama olunca nasıl bir sonuç elde edilir? Kaldı ki, bu amatör şubelerin 

tamamında bine yakın sporcu müsabakalara girmektedir. Dolayısıyla, bu kulübün borç yükü, malî 

açığının sebebi, açıklıkla söylüyorum,amatör şubeler değildir. Yıllardan beri kulübümüze pek çok para 

girmekte, pek çok para çıkmakta,pek çok alışveriş olmaktadır. Bunların içinde, gerçekten 

söylüyorum,amatör şubelerin payı çok çok azdır. Buna lütfen çok dikkat edelim.  

İkincisi, bu amatör şubelerimiz Türkiye’de olduğu gibi uluslararasında da çok büyük başarılar elde 

etmektedir. İşte tekerlekli basketbol, judo ve bu arada sutopunda da bu yıl ilk 8’e kaldık. Son ilan 

edilen sıralamada, Galatasaray takımı Avrupa’da altıncıymış. Türkiye’deki sutopu seviyesinin çok 

üstünde bir performans sergiledik. Şimdi judoyu, yüzmeyi, küreği, sutopunu alırsak, olimpiyatlara 

aday olan bir ülke için, kulübümüzün amatör şubelerinin ne kadar önemli bir rol oynadığı bir gerçektir 

ve bunun yanındaki rakam da yanlış değerlendirilmemelidir.  

Amatör şubelere giren parayla ilgili bir önemli husus da şudur. Bizler amatör şubelerde sponsor 

bulamıyoruz,çünkü önümüzde hukuki engeller var. Ana kulüp, haklı olarak, Daikin ile, şununla, 

bununla anlaşma yapıyor. Banka ile yapıyor. Ama bir kürek şubesi, bir sutopu şubesi, rakamı küçük 

olduğundan aynı branşta, aynı sektörde bir sponsor bulamıyor. O zaman geriye kimse kalmıyor, 

geriye esnaf kalıyor. Bu kulübün menfaatinedir. Yani amatör şubeler, kulüp menfaati için bir finans 

kuruluşundan, bir tekstilden, bir gıdadan reklam almamalıdır, ama buna karşılık, o alınanlardan da bu 

fedakârlığa karşılık, bu amatör şubelere ya bir pay verilmeli, veyahut da o anlaşmaların içine % 10-15 

gibi, Daikin’e, Denizbank’a, şuna, buna, tüm amatör branşlara bir pay ayrılmalıdır. Şimdi siz bir yerden 

bunu keseceksiniz. Adam nereden gelir elde edecek? Bunlar önemli hususlardır.  

En son, bir de yüzme şubemizin tesisi ile ilgili bir hususa değineceğim. Karşıda Ergun Gürsoy Olimpik 

Yüzme Havuzu’muz var. Bunun Beden Terbiyesinden kiralanma süresi önümüzdeki yıl doluyor. Bu 

süre çok önemlidir. Galatasaray’ın yüzme şubesi Türkiye’deki yüzme sporunun lokomotifidir. Türk 

yüzme sporunun neredeyse yarısı performans olarak, antrenör olarak, idareci olarak, sporcu olarak, 

Galatasaray Spor Kulübü yüzme şubesi tarafından sağlanmaktadır. Türk sporuna bu kadar büyük 

hizmet veren Galatasaray yüzme şubesinin, bu tesisi daha iyi koşullarda, en az 10 yıl veya çok daha 

fazla bir süre için kontrat süresini yenilemesi çok önemlidir. Bunun da güzel bir şekilde 

sonuçlanacağını umuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
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Sayın Mehmet Bilen’e açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sırada Sayın Neslihan Kandemir var. 

Neslihan Hanım geliyor mu? Peki efendim, yazıyı fotokopi olarak size takdim ettik. Gerekmiyor. Peki. 

Sayın Taner Aşkın. Sayın Aşkın, süreniz 10 dakika.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Muhterem Hazirun, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün huzurlarınızda sözlerime başlarken, önce Sayın Başkana ve 

yeni yönetimine başarılar diliyorum. İşlerinin zor olduğunu ben de biliyorum. Ama Galatasaray 

camiası olarak her zaman yanlarında olmaya gayret edeceğimizi de şimdiden peşinen belirtmiş olmak 

isterim.  

Bu arada, bir ahde vefaya da bağlı kalmak zorunda olduğumuzu unutmuyorum. Sayın Başkanla 2 sene 

yönetimde beraber olan ve biraz evvel burada takdim edilen Mayıs sonuna kadar olan tüm 

başarılarda, istisnasız her branşta, karar alan ama bugün bu yönetimde olmayan arkadaşlarımıza da 

bir kez daha huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Efendim, Galatasaray’da bu işler nöbetle 

oluyor. Sayın Başkan böyle buyurdular, bu şekilde oldu. Şimdi bundan sonrasına bakmak 

durumundayız.  

Benim gündeme getirmek zorunda hissettiğim bazı hususlar var, onları söylemek istiyorum. Şimdi 

birinci olarak, Sayın Divan Başkanımızın söylemiş olduğu, statla ilgili bir Genel Kurul olayı var. Evet, bu 

doğrudan bir Genel Kurul kararını gerektiren, bizim tüzüğümüze göre böyle olması gereken bir husus. 

Bugüne kadar bu konunun niye dallanıp budaklandığını, niye bu noktalara taşındığını hâlâ anlamış 

değilim.Anlamakta da zorluk çekiyorum. İnşallah en kısa zamanda, bir Genel Kurulla bunun altını 

çizeriz ve bu noktalanır. Çünkü bu çok suiistimal edilebilecek, ucu açık bir konu. Bu arada, yönetime 

bir ikazda bulunmak istiyorum. İkaz demeyeyim, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bizim bir stat 

anlaşmamız var, bir stat sözleşmemiz var. Orada dabenim bildiğim, şu ana kadar, bu saat, bu dakikaya 

kadar, henüz statla ilgili üzerimize düşen bir görevi getirmedik. Bunun hukuki sebepleri olabilir, 

bunun çeşitli sebepleri de olabilir. Ama ne olursa olsun, biz statla olan, yani tapuya kayıt işlemini bir 

an önce yaptırmak zorundayız. Bu askıda kaldığı sürece, Galatasaray’a çok daha asalakların hiç 

tereddütsüz musallat olacağından benim kuşkum yok. Dolayısıyla, bunun önünü kesmenin yegâne 

yolu, bu işi bir an önce süratlendirmek. Hukuken hangi safhadadır veya neler yapılması lazımdır,bize 

düşen çok mu fazladır veya karşıya düşen birtakım şeyler var, onlarla bizi zorluyorlarsa, onları da 

gündeme getirelim, onları da tartışalım.Ama süratle bu konuyu bir an önce bitirelim,çünkü askıda 

kalan her şey, özellikle bürokratik her şey zamanla çok şekil değiştirir. Kontrol etmek mümkün 

olmayabilir.  

Efendim, benim söylemek istediğim ve Galatasaraylı İş Adamları toplantısında da Sayın Başkanın 

kendisine sorduğum bir soru var. O da şu. Galatasaray’ı yönetmek kolay değil tabii ki, bunu takdir 

ediyoruz. Hepimiz takdir ediyoruz. Ama çok önemli bir şey var. Ben onu sordum, tam net cevabını 

alamadım.Esasında, duymak istediklerimden bir tanesidirBaşkandan. Galatasaray bir tarafta Şirketler 

Yasası ile yönetiliyor. Biraz evvel gördünüz, önce Mayıs ayına kadar sadece kulübün birtakım şeyleri 

ortaya kondu. Diğer taraftan, bir de kulüp var. Kulüp de Dernekler Yasası’na göre yönetiliyor. Şimdi 

bir de bizim bir iddiamız var. Sayın Başkanımızın söylediği ve arkasında durduğu, yapmaya çalıştığı, 

uğraştığı bir şey var: Galatasaray’ı kurumsallaştırmak. Galatasaray zaten 108 senedir bir kurum da, 

şimdi burada neyi kurumsallaştıracağımıza bir karar verelim. Şirketi mi kurumsallaştıracağız, yoksa 

derneği mi kurumsallaştıracağız? İkisini birden kurumsallaştırmaya getirdiğiniz zaman, o zaten 

mümkün değil. O zaten mümkün değil. Hastalık burada.  
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Ben biraz evvel, yanımda oturan arkadaşlarla bir şeyi paylaştım. Yani şimdi şunu söyleyeyim, bu son 

derece ciddi bir olay. Birini yaparsanız, öbür taraftan açığa düşüyorsunuz. Ötekini yaparsanız, onun 

tarafından açığa düşüyorsunuz. Ben Başkanın en zor işinin bu noktada olduğunu biliyorum. En zor 

işinin bu noktada olduğunu biliyorum ve bu konuda herkesten Başkana yardım etmeyi, ben şahsım 

adına, elimden bir şey geliyorsa yapacağıma da söz veriyorum. Bana düşen bir şey olursa tabii.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Üç şeyi merak ediyorum. Bunların cevabını istiyorum. Kimse kusura bakmasın. Çok erken, Eylüle 

kadar bir zamanımız var. Evet, Ağustosta toplantı yapmayacağız. Eylülde de işte ikinci dönemin 

sonuçları karşımıza gelecek. Ama ben bu arada şunu istiyorum. Bakın, bir şekilde, bir vesileyle, ben bir 

tek cümle için disipline gittim. Galatasaray’da bunca yıllık üyeyim, bunca yıllık Galatasaraylıyım. Ama 

değer miydi? Öyle takdir edildi. Demek ki değiyormuş. Çok önemli sormak istediğim bir şey var. Bir, 

hisse senetleri satışından ve sermaye teyhidinden gelen 160 milyon dolarlık bir gelir girdi 

Galatasaray’a. Bu gelir yaklaşık 96-97 milyon olarak futbola harcandı. Gerisi de, 35-36 milyon dolar 

civarında da basketbola harcandı. Geri kalan kısmı da yatırımlara sarf edildi. Yeri belli. Ama sual, o 

tarih  itibarıyla 115 milyon dolar olan banka borçları faizleriyle beraber niye ödenmedi? 

İki. Bugün biraz evvel Sayın Hayrettin Kozak’ın bahsettiği 686 milyon dolarlık teminatlar, o gün 500 

küsur milyon dolardı ve Sayın Rahmetli Özhan Canaydın’ın da imzası bulunduğu, eski başkanlarımızın 

da hâlâ tekeffül altında oldukları o imzalar niye kaldırılmadı? Sualin birincisi bu. Bunun kesin cevabını 

istiyorum. Yani beni tatmin edecek cevap herhâlde sizleri de tatmin edecektir.  

Bir önemli konu daha şu. Hisse senetleri satılırken, bir grup hisse senedi sattık. Bunlar bir yönetim, 

evvelki, ibra olundu, olunmadı, o henüz açık. Bir aylık süre daha dolmadı kongre ile alakalı. Orada da 

bir ibra maddesi yok. Bize 5 aylık son dönem ibra için getirilmedi. Hayrettin Bey çok doğru bir yere 

temas etti. Hâlbuki örneği de vardı, ama neyse, herhâlde atlandı. Hemen şunu söylemek zorundayım. 

Bu hisse senetleri satılırken, belirli değerlerle başladı, belirli fiyatlarla başladı, sonra fiyatlar aşağı indi, 

indi, indi. Ve belirli lotlarla satıldı, 200 bin lotlar, 100 bin lotlar, 90 bin lotlar gibi rakamlarla 

satıldı.Ama bir şeye dikkat edildi çok. Hiç % 5 geçilmedi. Yani mecburi bildirim oranı hiçbir zaman 

geçilmedi. Hep oralarda satıldı. 

Ben Sayın Başkanın bizzat kendisine şu suali tevcih ediyorum. Sayın Başkan, bu hisse senetleri 

satılırken, hiçbir profesyonel veya kulüp çalışanı veya bu işle ilgilenen kurum veya kuruluştan, hiç 

kimseden yardım aldınız mı veya hiçbir kimse ile danışarak mı bu işi yaptınız? Yoksa tamamen kendi 

şahsınıza, kendi uhdenizde mi bu işi götürdünüz? Sualimin bir tanesi bu. Buna bağlı olarak bir şey 

daha söylüyorum. Bugün yaklaşık bu işlemlerle beraber yapılan ve Galatasaray’da % 30’a yakın bir 

oran teşkil eden, hisse senedi rakamlarına göre, bu hisse senetleri nerede? Yani şöyle söyleyeyim. Bir 

önceki yönetim, bundan önceki değil, ondan önceki yönetim % 84.6 civarında bir hisse senedi 

oranıyla devretti Sayın Aysal’ın yönetimine. Şu anda elimizde % 42-42.5 gibi bir hisse senedi oranı var. 

Pardon, 52, 52.5 gibi bir hisse senedi oranı var. Ve bu aradaki oranın % 16’sının, % 17’sinin zaten yeri 

belliydi, ona bir şey söylemiyorum. Ama satılmış olan geri kalan kısım şu anda nerede? Merak bu.  

İkincisi...Pardon, buna bağlı bir şey daha söylüyorum. Şampiyonluklar, elmalar, armutlar falan değil, 

artık çileklerin falan konuşulduğu bir noktada, kulübün hiçbir şeyi tartışılmaz, özellikle gösterilen 

tablodan sonra. Ben bu arada bir teşekkürü unuttum. Mete kardeşime teşekkür ediyorum,bu tabloyu 

takdim ettiği için. Yalnız bunun devamını diliyorum. Sadece burada kalmasın. Bu kadar da 

bilgilendirme olsa bize yetecektir. Ama burada kalmasın. Bu hep devam etsin, böyle dönemler 

içerisinde. Ben hemen tekrar geriye dönüyorum. Bu kadar iyi gitmeye rağmen, bu kadar -işte artık 

söyleyecek şey bulamıyorum- bir yerlere gelmiş olmamıza rağmen, niye hâlâ bizim hisse senetlerimiz 

29 lira, 30 lira?Sebebi ne? Bunu kim bana neyle izah edebilir? Galatasaray’ın değerlerine bir bakın, 
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29-30 lira ile bir çarpın, Galatasaray’ın hisse senetlerinin değerlerini. Bir de bundan iki sene evvelki 

420 lira rakamı ile çarpın. İşte Galatasaray’ın esas değeri burada. Esas değeri burada Galatasaray’ın. 

Biz bunları tartışmak zorundayız, biz bunları söylemek zorundayız. Bakın, tam samimiyetle ve 

içtenlikle söylüyorum. Hiçbir art niyet yok, hiçbir sıkıntı yok. Ben bir Galatasaraylıyım, ben bunları her 

yerde söylerim. Ne zaman bana ceza vereceksiniz, beni kulüpten atacaksınız ve bunu da şöyle 

söyleyeyim, hiç yakıştıramadığım hâlde kendime, kabullenmiş vaziyetteyim. Ama lütfen rica 

ediyorum, Galatasaray’ın doğrularının tartışılacağı yer buralar olacaksa eğer, şöyle söyleyeyim, 

süreyle sınırlamayın, burada rahat konuşabilelim. Burası Divansa, her istediğimizi, her söyleyeceğimizi 

burada dile getireceksek, müsaadenizle bunu bizden kısıtlamayın. Galatasaray’da ne kadar çok ses 

çıkarsa, Galatasaray o kadar iyi idare ediliyor demektir, o kadar demokratik idare ediliyor demektir. O 

kadar prensiplerine ve yapısına uygun idare ediliyor demektir.  

Bu arada, bir hatırlatma da Sayın Divan Başkanımıza yapıyorum. Bir Divan toplantısının sonunda bir 

söz verdiniz Sayın Başkan.Muhakkak ki unutmadınız, ama ben bir hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir 

sözünüz vardı, bir anket daha yapacaktınız, Divan düzenlemeleriyle ilgili. Sanıyorum ki, inşallah en 

kısa zamanda bunu gündeme getireceksiniz, öyle düşünüyorum. 

Benim son söylemek istediğim bir şey daha var. Galatasaray’da vazife yaparak ayrılmış insanlar, öyle 

veya böyle, bir şekilde Galatasaray’a hizmet etmiş insanlardır. Her ne olursa olsun, hiçbir kimsenin, 

hiçbir Galatasaraylının özellikle, en ufak bir şekilde kimseyi şahsi olarak rencide edecek, şahsi olarak 

hakarette bulunacak, küçültecek, alçaltacak en ufak bir hareket veya tecavüzde bulunmaya hakkı 

yoktur,sıfatı ne olursa olsun.  

Efendim, ben sözlerimi burada noktalıyorum. Beni dinlediğiniz ve sabır gösterdiğiniz için sizlere 

teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Taner Aşkın’a süresine riayet ettiği için teşekkür ediyorum. Anket bu yaz ayları esnasında sizlere 

ulaşacaktır. Sakin kafayla değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu gündem maddesindeki son konuşmacı, 

teşekkür babında, Ahmet Şenkal’a ait. Sayın Şenkal, buyurun.  

Ahmet Şenkal 

4581 Ahmet Şenkal.  

Sayın Divan Başkanım ve Ekibi, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulu Üyelerim, Değerli 

Galatasaraylılar,  

Efendim, bendeniz iki gün evvel kürek takımımızla İngiltere’den geldim. Orada çok önemli bir 

organizasyona katıldık. Önemli derken, kürek dünyasının en prestijli organizasyonuydu. İsmi çoğumuz 

biliriz, Henley Royal Regatta. İsminden anlaşılacağı gibi, kraliyet ailesinin himayesinde, kraliyet 

ailesinin bazı mensuplarının katıldığı, çok önemli, hatta tabiri caizse, Ascot At Yarışları’nın kürek 

versiyonu olan bir organizasyon. Buraya herkes davet edilmiyor. Her branşta olduğu gibi, tabii 

Galatasaray takımı Türkiye’den davetli olarak gitti. Herkes Galatasaray’ı orada tanıyor, futbol 

takımımızı özellikle. Şimdi kürek takımımızı da tanımış oldular. Öyle önemli bir yarışma ki bu, 5 gün 

sürüyor ve bizim camiada, kürek camiamızda, olimpiyat şampiyonu da olsa bir sporcu, Henley’de 

yarışmamışsa kariyerini tamamlamamış sayılır derler. Bütün olimpiyat şampiyonları ve ünlü isimler 

oradaydı.  

İki açıdan çok kısaca değerlendirmek istiyorum. Bir kere seyirciler açısından bizi tabii çok etkileyen bir 

durum vardı. Özel olarak tribünlerde bu yarışmaları seyretmek için bir dreskot hazırlanmış. İşte 

bayanlar için etek boyları, kol boyları, şapkalar, erkekler için ceketler, kravatlar, bu deskotta hepsi 

belirlenmiş, öyle seyrediyorsunuz. İkincisi de, yarışan kulüpler açısından, sporcular açısından, demin 
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de söylediğim gibi, çok önemli bir organizasyondu. 320 takım orada yarıştı. İftiharla söylüyorum ki, 

bizim takımımız -zaten resimlerini hep boy boy sağda solda görmüş olacaksınız-son derece düzgün, 

disiplinli, kıyafetleri açısından özellikle son derece ilgi çeken bir ekipti. Çok disiplinli davrandılar ve 

demin Mehmet Bilen kardeşimin dediği gibi, amatör sporcularımızın da yurtdışında Galatasaray’ı 

temsil kabiliyetlerine güzel bir örnek verdiler.  

Çok kısaca, yarışmalarına da değineyim. İki ekibimiz vardı orada. İkisi de, benim -itimat buyurursanız, 

seneye 50. yılım dolacak kürek dünyasında, tam 50 yıllık olacağım Galatasaray’da-kendi gözlemlerime 

göre, beklentilerimizin çok üzerinde performans gösterdi her iki takımımız da. Şunu söyleyeyim. Bizi 

sadece iki saniye ile geçip eleyen, Amerika’nın meşhur Northeastern Universitytakımı final çekti ve 

finalde de foto finişle yine dünyanın en ünlü kürek kulübü Leander’a geçildi. Bu herhâlde mukayese 

açısından, çocuklarımızın başarısı açısından bir fikir verecektir sizlere.  

Ben fazla uzatmak istemiyorum. Bizim gençlerimize, çocuklarımıza bu olanağı veren ve gerçekten 

vizyonlarını açan Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum, bu olanağı sağladıkları için. Efendim, 

sizlere de beni ilgiyle, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum. Teşekkür 

ederim Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Ahmet Şenkal’ın ifade ettiği Henley yarışları hakikaten çok önemli bir yarış stili ve 

resimlerini internetten gördüm, hakikaten çok iftihar ettim. Efendim, son söz Sayın Başkana ait. Sayın 

Başkan, buyurun efendim.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyelerimiz, 

Her zaman olduğu gibi, güzel bir Divan toplantısı geçti. Bütün konuşanlara, konuşmacılara teşekkür 

ediyorum. Tabii yine Galatasaray’da göreve geldiğimden beri, son 23 aydır, özellikle değerli 

kardeşlerim Hayri Kozak ve Taner Aşkın’ın devamlı övgüleriyle bir kere daha bugün huzurunuzdayım. 

Bunlara mazhar olmaya çalışıyorum ama bir türlüde beceremiyorum. Bu vesileyle, bazı düzeltmeler 

yapmak ihtiyacını duydum. Onları arz etmek için huzurunuzdayım.  

Evvela yetkilerden başlayalım. Kontrol ettirdik. İki tane profesörümüzden, Galatasaray camiasının çok 

yakın olduğu Profesör Dr. Celal Erkut ve Profesör Turgut Öz’den aldığımız görüşler Divan Kuruluna da 

sunulacaktır. 9 Temmuz 2011 tarihinde aldığımız yetkiler 2014 senesi Mayıs ayının sonuna kadar 

geçerlidir. Bu arada yeni bir yetki alma ihtiyacımız yok. Ama Divan Kurulu isterlerse başka 

kurumlardan da görüş alabilirler.  

Yine aynı şekilde, bu seçimin bir sene mi, üç sene mi olduğuna dönük, yine Hayri Kozak kardeşimizin 

bundan evvelki Divan toplantısında bir beyanı olmuştu. Onun için de görüş aldık. Bu seçim 3 senelik 

bir dönem içindir. Burada da hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Ancak Genel Kurul karar 

verirse, her zaman söylüyorum, bize ufak bir işaret yeterlidir. Mesajı alırız.  

Rakamlara gelince, biraz evvel burada bahsedilen rakamların büyük bir kısmı, baktığımız vakit, 

yanıltıcı. Aslında üyelerimizin özellikle bakmaları gereken, tarafsız denetçi raporlarındaki neticelerdir. 

Bunlar 6 aylık dönemlerde sizlere zaten sunulmaktadır. Bu rakamlara baktığınız vakit, Galatasaray’ın 

gerçeklerini resmî olarak daha iyi algılarsınız. Kısaca, özetle şöyle söyleyeyim. Konsolide borçlar, 

bankalar, hiçbir zaman 160 milyon dolara filan çıkmadı. Ben böyle bir rakamı 23 aydır, pardon 25 

aydır Galatasaray’da görmedim. Ancak 160 milyon dolarlık rakam, eğer 2015’e kadar biz banka 

borçlarını ödemezsek, sabit tutarsak, o tarihe kadar eklenecek banka faizleriyle 160 milyon dolara 

gelinebilir ki bizim planımızda banka borçlarımızı düşürmek vardır,diğer borçlarımız gibi.  
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Başka bir arkadaşım da yine bir soru sordu, ya neden banka borçlarını düşürmediniz, ödemediniz de, 

diğer borçları ödediniz diye. Değerli dostlarım, borç borçtur. Hangisini ödersek ödeyelim, ama her 

şeyden evvel namusumuzu temizlemek zorundayız. Borç, müessesemizin ağır bir şekilde 

yükümlülüğüdür ve bu yükümlülüğü biz tercihlere göre, kendi tercihlerimize göre değil, 

Galatasaray’ın gerçeklerine göre günü gününe işlemek zorundayız. Tabii masaya oturduğunuz vakit 

başka bir tablo çıkıyor. Sandalyede seyrettiğiniz vakit gerçekler çok daha değişik olabiliyor. Bu 

bakımdan da, konuşucu arkadaşlarıma hak vermekte zorluk çekmiyorum.  

Hisse satışlarımız ve sermaye artışı; 1 milyar dolar, TL’lik filan bir rakamdan bahsedildi. Hisse 

satışından giren para 165 milyon TL. Sermaye artışından giren para, toplam her iki müessesemize 130 

milyon TL. Bunları topladığımız vakit, 295 milyon TL ediyor. Öyle 1 milyar filan değil. Kaldı ki, safi 

banka borçları olarak neden ödemediniz deniyor. Galatasaray’ın 200 milyon dolarlık senelik bütçesi 

var. Bunun karşılanması lazım. Yani evvela yaşamamız lazım, ondan sonra da borçları ödememiz 

lazım. Biz buna rağmen, son 2 senedir, üst üstedir, borçlanmadığımız gibi, ek borçlanmadığımız gibi, 

haysiyetli bir müesseseyi ortaya koyduk. Masraflarımızı her gün, her ay sonu normal olarak eda 

ettik,gecikmedik. Galatasaray’ın marka değeri böyle yükseldi. Ondan sonra da birtakım genel 

borçlarda azaltmaya gittik. Bu sene sonu  itibarıyla rakamların ne olacağını herhâlde Eylül ayında 

çıkacak tablolarda da göreceksiniz. Ama şu anda benim önümdeki hesaplara göre, toplam borçlarımız 

650 milyon lira filan değil, 450 milyon lira. O borç-alacak farkı. Bunları da dolara filan böldüğünüz 

vakit, sizlerle her ay paylaştığımız aşağı yukarı dolar rakamlarını, borç rakamlarını buluyoruz.  

Hayri Bey, size istediğiniz dokümanları sunacağız. Herhâlde tatmin olursunuz. Bu arada, diğer 

arkadaşım, bu hisseler satıldı, bunlar kimde diye sordu. Taner Aşkın hep bunu merak ediyor. Ben de 

hep aynı şeyi söylüyorum, ama bir türlü anlaşamıyoruz. Bir diyalog eksikliğimiz var. Hisseler 15 bin 

yatırımcının elinde. Bunu SPK olsun, diğer kurullar olsun, hatta adli kuruluşlar olsun, teker teker 

araştırdılar ve bu hisselerle bizim hiçbir şekilde ilgili olmadığımızı, hisseler üzerinde bir hareket 

yaratmadığımızı çok rahatlıkla gördüler. Onun için de, içimiz son derece rahat.  

Peki, bu işlemleri yaparken biz bir yerden danışmanlık aldık mı? Kendi başımıza mı yapıyoruz? Değerli 

dostlarım, biz hemen hemen her konuda, bu konuyu iyi bilsek dahi muhakkak bir görüş alıyoruz. 

Çünkü yanılma şansımız, kendi işimiz olsa telafi edebiliriz, ama Galatasaray için biz hiçbir hatayı telafi 

edemeyiz. Karşınıza, özellikle ben, başımı eğerek hiçbir zaman çıkmak istemem. Bunun da tedbirlerini 

alıyoruz. Rahat edin, danışmanlık aldık. Evet, hem hisse satışında, hem de sermaye artışında.Hâlen de 

almaktayız, çünkü başka bir planlamamız daha var.  

Burada, stadın devri konusunu arkadaşlar yine gündeme getirdiler. Geçen dönemde, stadın devri 

konusunda çok ciddi çalışmalarımız oldu. Fakat teknik detaylara girdiğiniz vakit, stadımız bir 

muamma. Stat güzel, tamamiyle yapılmış. Gördüğünüz vakit, üzerinde çalışılabilir. Maçlar oynanabilir 

bir gündemde, ama gördünüz ki, biz altyapıyı bile devre arasında değiştirmek zorunda kaldık. Bugün 

bürolar dahil, tavanlar dahil, her taraf akıyor. Bunların hepsinin ince ince not hâline getirilip, 

devraldığımız firmadan bunların yapılmasını talep etme hakkımız var. Bu hakkı kaybetmek 

istemiyoruz. Alelacele burayı devraldığımız vakit, bütün bu masrafları bizim yüklenmemiz gerekiyor. 

Onun için, biraz mücadeleli, sıkıntılı ama sonuçta bu iş olacak ve yapılacak. Burada bizim de elimizden 

geleni yaptığımızdan lütfen emin olunuz. Kasıtlı bir geciktirme ve gecikme yok.  

Bu arada, bir de en son bir konu, benim üstünde çok hassas olduğum bir konu bu kurumsallaşma 

olayı. Doğrudur,kurumsallaşma iki ayrı ünitede farklı şeylerdir. Bir tanesi Dernekler Kanunu’na tabidir. 

Bir tanesi, şirket Ticaret Kanunu’na tabidir. Galatasaray Sportif A.Ş.’nin içindeki kurumsallaşma ile 

Galatasaray Derneği’nin içindeki kurumsallaşma birbirinden farklı çalışmalardır. Ama neticesi aynı 

yere çıkar. Kurumsallaşmanın ben şöyle bir özetini yaparsam, herhâlde bir daha bu konuyu açmamış 
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oluruz. Tekrar ediyorum. Kurumsallaşma bütün ünitelerin bir arada, birbiriyle ilişkili olarak, aynı 

tempoda yürümesinin sağlanmasıdır. Siz istediğiniz düzeni koyun, istediğiniz kadar müdür koyun, 

istediğiniz kadar olayları raporlayın. Eğer bu kurum, bu ekipler kendi aralarında tam bir insicam içinde 

çalışmıyorlarsa kurumsallaşmanız yoktur. Kâğıt üstündeki kurumsallaşma ile fiili kurumsallaşma 

birbirinden çok farklı şeylerdir. Şu anda gerçekten bizim yapmak istediğimiz, fiili şekilde, 

Galatasaray’da saat gibi işleyen bir sistemin hem kurumda, hem de şirketlerde işliyor olmasıdır.  

Efendim, teşekkür ediyorum. İnşallah fazla yormadım sizi. Hoşçakalın, sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Dikkat ediyorsanız,Başkan tek tek 

not almış. Yuvarlak laflarla değil, münferit cevaplarıyla geldi. Kendisine betahsis teşekkür ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar, 

2 saat 25 dakika sürdü toplantımız. 11 Eylül 2013 Çarşamba günü kısmetse görüşeceğiz. Bitişikteki 

salonda ufak bir ikramımız var. Buyurunuz,orada görüşelim. İyi tatiller diliyorum efendim.  
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Başkan 

 

Emir Turgan (5259)      Ahmet Yolalan (6701) 

 Başkan Yardımcısı       Başkan Yardımcısı 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 
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