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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 13.30’da Gayrettepe Dedeman Otel’de 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Ekim 2017 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 

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

geçen bir aylık süre içinde vefat eden 4573 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Füreyd 

Dosdoğru, 5452 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ahmet Yılmaz Böke, 9471 sicil numaralı 

kulüp üyemiz Necmi Çakıcı, 16249 sicil numaralı kulüp üyemiz Samim Ergeneli ve aramızdan 

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

yapıldı.)  

Efendim, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündem 

Değerli Hazirun,  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Galatasaray Sportif A.Ş.’nin ilk 3 aylık mali işlemleriyle ilgili açıklamalar, 

4. 13 Eylül 2017 tarihli Divan toplantısında, 13 Divan üyesinin kulüp işlemleriyle ilgili suallerinin 

Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek tarafından cevaplandırılması ve son olarak,  

5. Divan üyelerinin güncel olaylarla ilgili teklif, tavsiye ve eleştirilerinin dinlenmesidir. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir.  

Değerli Üyeler,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim.  

Gündeme geçmeden önce, size 3 konuyu arz etmek istiyorum.  

Bir tanesi, ampute futbol takımımızın kazanmış olduğu Avrupa şampiyonluğu hakikaten 

ülkemiz için çok değerli. Bu değerli sporcularımızı candan tebrik ediyoruz. Ayrıca, son final 

maçını seyretmek için oraya katılan 40 binin üzerindeki taraftar, seyirci vatandaşımızı da özel 

olarak kutluyorum efendim. 

İkinci konu, toplantımıza başlamadan 5 dakika önce, Sayın Genel Koordinatör arkadaşımız 

daha önce bir yabancı şirkete verilmiş olan araştırma önergesinin raporunu bana getirdi. Hâlen 
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raporu görmüş değilim. Okuduktan sonra, ne yapmamız gerektiğini önümüzdeki toplantıda 

herhâlde size sunacağım, takdim edeceğim ve ne yapacağımızı düşüneceğiz. 

Diğer bir konu, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, Galatasaray Televizyonu vasıtasıyla üyelere, 

taraftarlara, bu televizyon kanalını izleyen tüm izleyenlere, Galatasaray Spor Kulübü’nün 

yapısı, kuruluş gayesi, Galatasaray değerleri ve değerlerin topluma tanıtılması, bir kültür 

kurumundan doğmuş olan kulübümüzün özelliklerini tanıtmak üzere bir televizyon programı 

hazırlanmasını kararlaştırmıştır. Amaç, çok çeşitli birikimleri olan üyelerin, kulübümüzle ilgili 

anılarını, birikimlerini izleyicilerle paylaşmaları ve kulübümüzün tanıtımına katkıda 

bulunulmasıdır. Bu program, haftada bir defa, bir saatlik bir yayın olacak ve çeşitli spor 

dallarında, kurullarda, yönetimlerde görev almış Divan üyelerinin kulübümüzle ilgili 

izlenimlerinin topluma sunulması düşünülmüştür. Bu programın ismi “Duayenler ve Anılar” 

olarak tespit edilmiştir. Her hafta Divan üyelerinden 3 değerli üye bu programa davet edilerek, 

programın çeşitliliği ve devamlılığı sağlanmaya çalışılacaktır. İlk yayına ben, Sayın Sami 

Çölgeçen ve Sayın Taner Aşkın dostlarımla beraber katılacağım. Bu program evvela banta 

alınıyor, bilahare Pazartesi günü -şimdiki söylenene göre- saat 22.00’de yayınlanacak. Bilginize 

sunuyorum efendim.  

Şimdi efendim, bugünkü toplantımızın gündemine geçiyorum. Birinci gündem maddesi, geçen 

aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması.  

Değerli Üyeler,  

Geçen ay uzunca bir toplantı yapmışız, 43 sayfa tutuyor zaptımız. Bu zabıt hazırlandı, girişte 

size takdim edildi. Hazırlandığı şekliyle toplantı zaptını oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. Teşekkür ederiz.  

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. İki ayrı evrakımız var. 

Arkadaşlarımız sırayla sunacaklar. Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın İrfan Aktar 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına 

Kulübümüzün 112. kuruluş yıldönümü törenleri 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde, ilişikteki 

program çerçevesinde yapılacaktır. Kuruluş yıldönümü törenini onurlandırmanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

Dursun Aydın Özbek 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı 

Programı okuyorum.  

112. Yıl Programı  

13 Ekim Cuma: Kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in kabrinin ziyaret edilmesi, saat 11.00, Feriköy 

Mezarlığı.  

14 Ekim Cumartesi: Galatasaray Lisesi’nde toplanılması, saat 10.30. 

Atatürk Anıtı’na çelenk konması ve saygı duruşu, saat 10.45.  

Tevfik Fikret Salonu’nda toplanılması, saat 11.00.  



3 
 

Hoş geldiniz konuşması, saygı duruşu, İstiklâl Marşı, Galatasaray Marşı, Kulüp Başkanı 

konuşması, en kıdemli üyenin yaş kütüğüne 112. yıl plaketi çakması, 50 yıllık Divan üyelerine 

berat ve madalya verilmesi, kazanılan ödül ve kupaların takdimi, kazanılan ödül ve kupaların 

müzeye teslimi, Galatasaray pilavı, müzeyi ziyaret. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kulübümüz gibi 112 yıl geçmişi olan önemli bir kurumun kuruluş gününün toplantısına lütfen 

vakit ayırmanızı rica ediyorum, katılmanızı rica ediyorum. Köklü kurumlar bu tür toplantıları 

düzenleyerek, topluma bunların mesajlarını iletirler. Pek çok vatandaşımız Galatasaray Spor 

Kulübü’nün 112 yıllık bir müessese olduğunu ve çok önemli aşamalardan geçerek bugünkü 

dünya kulübü olduğunu bilmeyebilir. Onun için, lütfen bu toplantıya katılmanızı rica ediyorum.  

Bir ikinci yazı daha var, onu da arkadaşım takdim edecek. Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Sözü edilen toplantı sırasında 13 tane üyemiz berat alacaklardır. Sicil Kurulu tarafından 

bildirilen bu isimleri dikkatlerinize sunuyorum: 3769 Abdullah Ebusuudoğlu, 3931 Cengiz 

Kuban, 4086 Kemal Atay, 4095 Murat Aydan, 4096 Nurettin Koçak, 4129 Atilla Durukan, 4142 

Orhan Karaveli, 4144 Semih Haznedaroğlu, 4154 Feridun As, 4168 Dağhan Baydur, 4175 Silva 

Tengizman, 4191 Salih Özçakır ve son olarak da 4438 Metin Sarıer. Bilgilerinize sunarım 

efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu kıymetli üyelerimiz kulübümüzün 112 yıllık ömrünün aşağı yukarı yarısını üye olarak 

geçirmiş değerli üyelerimiz. Tabii ki kendilerine plaketlerini sunacağız, madalyalarını sunacağız 

ve teşekkürlerimizi ileteceğiz. Toplantıda bulunmanızı, bu vesileyle de özel olarak rica 

ediyorum.  

Şimdi gündemin üçüncü maddesine geçiyorum efendim, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin ilk 3 aylık 

mali işlemleriyle ilgili açıklama. Bu konu şöyle. 3 ayda bir, KAP dediğimiz Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’na yapılan resmî şirket yayını var. Ancak açıklanması gereken de bazı konular var. 

Onun için Yönetim Kurulundan böyle bir talebimiz var. Kim sunacak efendim? Sayın Başkan, 

kendisi sunmak istiyor. Buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Sayın Divan Başkanımız, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, Basın 

Mensupları,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.  

Değerli Galatasaraylılar 

Bildiğiniz gibi, dün itibarıyla geçtiğimiz 3 aylık finansal tablolarımızı KAP’ta açıkladık. Tabii 

yaptığımız açıklamalar son derece detaylı. İçine girildiği zaman, şimdi size vereceğim bilgileri 

aslında orada görmek de mümkün. Ama bir de böyle hep beraber paylaşmakta da fayda var. 
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Değerli Galatasaraylılar,  

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde bir sermaye artışı gerçekleştirdik. Ben size öz kaynakla ilgili 

bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, Sportif A.Ş.’nin sermayesi 21  milyon 645 bin TL idi. 

Yapılan sermaye artışı çerçevesinde, 108 milyon TL’ye ulaştık. Yani 86 milyon 355 bin liralık bir 

artış gerçekleştirdik. Ayrıca, bu geçtiğimiz 3 aylık dönemde, Sportif A.Ş.’nin faaliyetleri 

itibarıyla 10.9 milyon TL de kârımız oldu. Buna bağlı olarak, öz kaynaklardaki toplam artış 97 

milyon 300 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu konudaki faaliyetlerimiz devam edecek, çünkü 

Galatasaray’ın negatif öz kaynağının yükseltilmesi gereği var. Bu konuda çalışmalarımız devam 

ediyor. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz ve öz kaynağın iyileştirilmesi için de sıkı bir 

çalışma içindeyiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçtiğimiz iki sezonda, sportif olarak istediğimiz seviyede değildik. Dolayısıyla, bu sene gerek 

sizlerin, gerekse taraftarların desteği ile, özellikle futbolla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde 

hasılatımızda çok güzel gelişmeler oldu. Detayları var. Bu detayları, dediğim gibi, KAP’ta da 

açıkladık zaten. İstenirse oradan çok rahat görülebilir. Kısaca şunu söylemek mümkün. 

Dönemsel itibarıyla karşılaştırdığımız takdirde, 31 Ağustos 2016’ta 64 milyon lira civarında olan 

hasılatımız, 31 Ağustos 2017’de 147 milyon TL civarına çıkmıştır. Yani buradaki artışın çok 

önemli olduğunu düşünüyorum. Bu artışın oluşmasında en büyük sebeplerden bir tanesi, 

taraftarların takımımıza gösterdiği ilgidir. Tabii aynı zamanda, sizlerin yönetime verdiği destek 

ve ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda, birlik ve beraberliğin getirdiği bir sonuçtur. Onun 

için, yönetime bu süreç zarfında verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum.  

Birçok detay var, üzerinde çok şey söylemek mümkün. Ama ben özellikle sizden rica ediyorum. 

KAP’a yapılan açıklamayı alın ve okuyun. Galatasaray’ın özellikle şeffaflığı çerçevesinde, orada 

çok net olarak bu iyileşmeyi göreceksiniz. Dolayısıyla, ben bu iyileşmenin devamı için 

beraberliğimizin, birliğimizin ve desteğinizin devamını rica ediyorum. Saygılarımı sunuyorum 

efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana teşekkür ederiz, özet görüşmesi için. Ancak detaylarını öğrenmeyi arzu edenler, 

KAP açıklamasını tabii ki internetten bulabilirler.  

Dördüncü maddeye geçiyorum, 13 Eyüll 2017 tarihli Divan toplantısında, 13 Divan üyesinin 

kulüp işlemleriyle ilgili suallerinin Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek tarafından 

cevaplandırılması.  

Değerli Üyeler,  

Bu 13 arkadaşımız o gün bir dilekçe getirdiler. Ancak aynı gün, geçmiş olağanüstü Divan 

toplantısındaki konuların cevaplandırılması maddesi olduğu için, Başkan dedi ki, “Yani bunları 

incelemeden cevaplandırma imkânım yok.” Bu itibarla, bugünkü toplantımıza bu konuyu 

erteledik. Sebebi budur. Yani takdir edersiniz ki, önemli sualleri ihtiva eden bir şeyi, anında 

herkesin cevaplandırma imkânı yok. Bazı araştırmalar, bilgi birikimi icap edebilir. Sayın Başkan, 

buyurun efendim, dördüncü madde sizinle ilgili.  
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Değerli Galatasaraylılar,  

13 değerli kardeşimin verdiği soruları inceledim. Soruların içeriğine girdiğim zaman, şunu da 

fark ettim. Soruların bir kısmına zaten yaptığımız konuşmalar çerçevesinde cevap vermişiz 

geçmişte. Ama yinelemekte de fayda var. Burada bu cevapları verirken bir şeyi dikkatten 

kaçırmamak lazım, o da şu. Galatasaray Sportif A.Ş. halka açık bir şirkettir. Dolayısıyla, orada 

bir mecburiyet getiriyor. Sorulan soruların bir kısmına cevap teşkil edecek konuların buradan 

özellikle birinci ağızdan, Başkan tarafından açıklanması da sakıncalı. Buna dikkat ederek 

cevaplamaya çalışacağım.  

Birinci soru şöyle. Hep söylediğimiz, yapmak istediğimiz konuların başında 2018 yılı itibarıyla 

Sportif A.Ş.’nin kâr etmesine ilişkin bir soru var. Bunu zaten söyledim, bizim de 2018’de 

olmazsa olmazımız, daha doğrusu her sene olmazsa olmazımız, kulübü kâra geçirmek. Bu iddia 

ile beni başkan yaptınız, bu iddia ile bu Yönetim Kurulunu seçtiniz. Dolayısıyla, bu Yönetim 

Kurulunun görevlerinin başında da bu geliyor. Burada arkadaşlarım bazı rakamları ifade 

etmişler. Demin bahsettiğim gerekçe ile bu rakamları açıklamak, söylemek, çünkü sorumlu 

şeklinde, işte şöyle rakamdı, bu rakama gitmesi lazım, bunların hepsi sakıncalı açıklamalar. 

Dolayısıyla, biz hedefimize yürüyoruz. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Soruları sorarken de 

buna dikkat edilmesinde fayda var, çünkü neticesinde Galatasaray Sportif A.Ş., Galatasaray 

Spor Kulübü’nün çoğunluk hissesine sahip olduğu bir aset. Hepimizin aseti. Bunun 

zedelenmesini, yara almasını kimse istemez.  

Yine benzer şekilde, Sportif A.Ş.’nin bir alacağından bahisle, efendim bunu nasıl ödeyecek, kim 

ödeyecek soruları... Detay vermiyorum. Yani bu kabil soruların gerçekten cevabının 

olmadığından değil, ama böyle bir toplantıda açıklanmasını demin bahsettiğim ifadeden dolayı 

sakıncalı buluyorum. Çok bilmek isteyen varsa, makama, yani ziyaretime gelsinler, orada 

bunları çok daha net bir şekilde açıklama şansımız var. Bu açıklamayı da yaparız.  

Riva ile ilgili bir soru var. Riva’dan gelen paranın, bize şu taahhütte bulunuldu. Sizler tarafından 

sorulan, Riva’nın ve Florya’nın geliştirilmesi ile ilgili bu parayı ne yapacağımız konusunu 

defalarca açıkladık. Dedim ki, “Bizim bir tek hedefimiz var, Galatasaray Spor Kulübü’nün ve 

iştiraklerinin borçlarının tasfiyesi. Özellikle finansal borçlarının tasfiyesi amacıyla bu parayı 

kullanacağız.” dedim. Paranın geldiği gün, nereye gittiğini, adresini hepiniz biliyorsunuz. 

Dolayısıyla, buradan gelerek, elbette Sportif A.Ş. bugün itibarıyla faaliyetlerini sürdürecektir. 

Mevcut yapılan şey, ilk ödeme bütün Galatasaray borçlarının tasfiyesi için yeterli değildi tabii 

ki. Önümüzde bu projelerin gelişmesi ve bitirilmesi ile yaratılacak fonların da adresi aynı yer 

olacaktır. Hiç kimsenin bundan zerre kadar tereddüdü olmasın.  

Değerli Divan Üyeleri,  

Bir soru var, bunu okumak istiyorum: “Son 10 yıldır, Türkiye’de ticaret hayatında % 20 ile 

kullanılmış banka kredisi, % 30 ile kullanılmış faktoring kredisi duydunuz mu? Bu oranlar 

normal midir?” Bu değerli 13 üye arkadaşım bunu bana soruyor.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyelim efendim. Sayın Başkan, siz devam edin. 
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Vallaha ben böyle bir oran duymadım. Ama daha detaylı, net bilmek isteyen varsa, gitsin bir 

bankaya sorsun veyahut da piyasa, ekonomi sayfalarına baksın, orada görürler. Bu kabil sorular 

devam ediyor. Dolayısıyla, hepsini okumak istemiyorum.  

Dilekçeyi sordular. Bu araştırma dilekçesini bugün getirdik, Divana verdik. Tabii arkasından da 

şu soruyu ilave etmişler, “Uzun bir süre niye gizledin?” diyorlar bana. Değerli Divan Kurulu 

üyeleri, Başkan ve Yönetim Kurulu 2.5 seneden beri faaliyet gösteriyor. Çeşitli Divan 

toplantılarında, genel kurullarda hep ifade ettiler, çeşitli yakıştırmalar yaptılar, bu araştırmayı 

niye tutuyorsun, birisine işte bir amacın mı var gibi... Allah aşkınıza, kim böyle bir amaç 

taşıyabilir ya? Böyle bir amacı bir Galatasaraylı aklından nasıl geçirebilir ya? Büyük bir kültürün 

içinden geldiğimizi düşünüyoruz, etik değerlerimizin olduğunu söylüyoruz, sonra da birbirimize 

bu tip yakıştırmalar yapıyoruz.  

Devam eden sorular içinde de benzer şeyler var. Ben diyorum ki, biz Galatasaray olarak, 

kendimize yakışan şekilde birlik ve beraberliğimizi bugün itibarıyla göstermek zorundayız. Ben 

ne yaparsam yapayım, yönetimim ne yaparsa yapsın, bizim birlik ve beraberliğimizi 

zedeleyecek konulardan kaçınmamız lazım. Ben eleştirilere son derece açığım. Hatta şunu 

söyleyebilirim, bugüne kadar yapılan eleştirilerin birçoğundan da çok faydalandım. Eğer bugün 

geldiğimiz neticeler... Bakın, bugün hem finansal yapısı itibarıyla, hem de elde ettiği sonuçlar 

itibarıyla işte KAP’ta açıkladık. Detayına girip gördüğünüz zaman daha net anlaşılır. Bu, bizim 

birlik ve beraberliğimizin sonucudur. Gerek taraftarlarımızın, gerek Genel Kurul üyelerimizin, 

gerekse sizlerin bu yönetime verdiğiniz desteğin ürünüdür.  

Değerli Divan Üyeleri, 

Bu konuda hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkürü de bu 2.5 sene boyunca beni 

eleştiren değerli Galatasaraylılara gönderiyorum. Elbette onlar da Galatasaray’ı çok yakından 

takip ettiler ve eleştirilerini yaptılar. Çok samimi itiraf ediyorum, bu eleştirilerden de biz 

istifade ettik. Dolayısıyla, bugün birlik ve beraberliğin zamanıdır. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bakın, dün itibarıyla açıklanan sonuç hakkında gazetelerde, yorumcularda yorumlar var. 

Saldıranlar var. Ha, diyorum ki o zaman, eğer o mihraklardan bize saldırı geliyorsa, biz doğru 

yoldayız, çünkü Galatasaray’ın dostları da, düşmanları da bunu görüyorlar. Sizden bir şeyi rica 

ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Biz sıkıntılı günleri artık geride bırakıyoruz. 

Dolayısıyla, tekraren hepinize teşekkür ediyorum. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene!  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, teşekkür ederiz Sayın Başkanın açıklamaları için. Gündemin beşinci maddesine 

geçiyorum, Divan üyelerinin güncel olaylarla ilgili teklif, tavsiye ve eleştirileri. Söz almak 

isteyen arkadaşlarımız işaret buyursunlar. Söyleyin, yazıyorum. Teoman’ı yazdım, İbrahim 

Göknar. Başka? Kim efendim? O daha önceden müracaat etmişti. Ergun. Başka söz almak 

isteyen? Okuyacağım. Özer Berkay. Buyurun efendim. Efendim, bana müracaat eden değerli 

üyelerimiz Ahmet Özdoğan, Ergun Öztürk, Metin Öztürk, Teoman Kadıoğlu, İbrahim Göknar ve 

Özer Berkay. İlave etmem gereken arkadaşımız var mı? Yok. O zaman sırayla başlayalım. Sayın 

Ahmet Özdoğan, buyurun efendim, ilk sıra sizin. 
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Prof. Dr. Ahmet Özdoğan 

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

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler ve Basın Emekçileri,  

Hepiniz hoş geldiniz, bugünkü Divan toplantısına. Evet. Biliyorsunuz, demin de, geçen ay da, 

geçen ayki bütün toplantılarda da, Sayın Başkanım futbol takımının aldığı sonuçlar dolayısıyla, 

gittiği her yerde taraftarımıza teşekkür etti. Tabii ki camiamızın çok önemli bir parçası 

taraftarımız. Taraftarımıza rağmen bir şey yapamayız. Taraftarımızla birlikte olduğumuzda bir 

şeyler yapabildik ve bundan sonra da onlarla birlikte olduğumuzda bir şeyler yapabileceğiz. Ne 

dedi Sayın Başkanımız? Şimdi de söyledi kendisi, “Bu seneki gişe gelirlerinde artışımız var. 

Taraftara şükran borçluyuz.” dedi. Çok güzel. Taraftar sonuçlardan tabii ki çok memnun. Ama 

taraftarın sorunları var mı, bir de ona bakalım.  

Efendim, geçen yine Divanda, Sayın Başkan çok iyi niyetle, yakın olan bölgelerde bir otopark 

sorunu olduğunu ve bunu çözdüğünü belirtti. Aynı zamanda, yol sorununu da çözdüğünü 

söyledi. Bunların hepsi çok iyi niyetli girişimler. Bunlara teşekkür etmemek mümkün değil. Ama 

bunlar yetmiyor. Bakın taraftar diyor ki, “Pasolig görevlileri, cihazlarının kartı okumadığını 

söylüyor.” diyor. Aynı zamanda, “Yetersiz alternatiflerimiz var önümüzde.” diyor. “Karaborsa 

yapılıyor.” diyor, “Taksicilerle problemimiz var.” diyor. “Otoparkın dışında, bir de otobüslerle 

ilgili problemimiz var.” diyor. Şimdi, taraftarımıza rağmen olamayacağımıza göre, o zaman 

taraftarımızın sesini duyacağız.  

Ve devam ediyoruz. Sayın Başkanımın her zaman söylediği bir şey var, çok haklı. Çünkü 

sorunları tespit etmek çok kolay da, çözüm ne, derler insana. Ben şimdi kendisine çözüm 

öneriyorum buradan. Diyorum ki, Sayın Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kuruluna bağlı, 

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi, Divan Kurulu üyesi, Genel Kurul üyesi ve taraftarlardan 

oluşan bir Stat Komitesi kursun, -çünkü her yere yetişmesi mümkün değil, Yönetim Kurulunun 

da, Sayın Başkanın da- o zaman onlardan gelen olaylara göre hep birlikte bir şeyler yapılabilir. 

Bu bir ortak akıl projesidir çünkü.  

Hepinizin bildiği gibi, Mart ayı Genel Kurulunda bir bütçe kabul ettik. Bunun Sportif A.Ş.’nin 

bütçesi ile hiç ilgisi yok. Bu bütçe Galatasaray tarihinde çok önemli, çünkü denk bütçe, çünkü 

bir borçlanma yok. Şimdi son defa -çünkü zamanımız yok- Sayın Başkana rica ediyorum, arz 

ediyorum ve diyorum ki, eğer bu bütçe Mart ayında herhangi bir şekilde farklı olarak gelecekse, 

lütfen gelin, olağanüstü bütçe toplantısı yapın.  Bu olağanüstü bütçe toplantısı, çünkü tüzükte 

yazılı bir madde ve şu anda tüzük daha değişmediğine göre, biz ona uymak zorundayız. Uymak 

zorunda olduğumuz bir şey için, bu bütçe ile ilgili bir problem varsa, gelin lütfen olağanüstü 

bütçe yapın. Tekrar gelin Galatasaray Genel Kuruluna, Galatasaray Genel Kurulu o zaman sizi 

anlayacaktır. Ama Mart ayında, pardon, diye gelmeyin.  

Devam ediyoruz. Sayın Başkana iki tane sorum olacak. Bir tanesi, Sayın Başkan, geçen 

dönemde sorulan soruların içinde olan, menajerlerle ilgili olan bir bölümü açıkladı, çünkü bu 

merak ediliyor. Dedi ki, “8.9 milyon euro bir menajer parası ödedik.” dedi. Ben şimdi şu soruyu 

ilave ediyorum, Sayın Başkanıma. Diyorum ki, alınanların, satılanların, kiralananların tüm 

menajer ücreti bu kadar mıdır? Yoksa bu sadece alınanların bir ücreti midir? Veya bizim bu 
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yılda alınanlarla ilgili bu yılda ödeyeceğimiz, ama gelecek yıllara da sarkan menajer ücretimiz 

var mıdır? Birinci sorum budur efendim.  

İkinci önemli soru. Biliyorsunuz, Galatasaray’ın Mayıs ayında bir seçimi var. Mayıs ayında seçim 

olmadan önce, Galatasaray UEFA ile bazı şeyleri oturup konuşacak. Sayın Başkan, bugüne 

kadar hep şunu söyledi. Dedi ki, “Biz UEFA’dan en ufak bir ceza almayacağız.” dedi. Saygı 

duyuyorum, çünkü kendisi devamlı görüşüyor. Sorum şudur efendim. Mali kriterlere 

uyumsuzluk sonuçları bunlardır. Yani 9 tane madde vardır. Sayın Başkan sadece bunlardan 

men edilmemeyi mi kastediyor, yoksa başka bir cezayı göz önünde bulunduruyor mu? Çok açık 

ve net soruyorum. Kendisi uygun olduğu zaman herhâlde bu sorulara cevap verecektir.  

Son olarak da, devam edelim. Efendim, biliyorsunuz, dün lisenin kuruluş yıldönümünü kutladık. 

Laik, çağdaş, Atatürkçü gençler yetiştiren lisemizde inşallah önümüzdeki yüzyıllarda da bu 

yıldönümlerini kutlarız. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağolun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Özdoğan’a teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki arkadaşımız, Sayın Ergun Öztürk. 

Ergun Öztürk 

Sevgili Galatasaray’ımızın Sayın Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Divanımızın Başkan ve 

Üyeleri, Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim, Sayın Basın Mensupları,  

Uzun bir aradan sonra, yüksek huzurlarınıza çıkmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Kulübümüz çok sıkıntılı dönem geçirmiştir. Bu hepimizi derinden üzmüştür.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biraz daha yakın konuşur musunuz efendim mikrofona? 

Ergun Öztürk 

Sevgili Galatasaraylılar,  

Kulübümüz çok sıkıntılı günler geçirmiştir. Bu hepimizi derinden üzmüştür. Beni asıl üzen, kötü 

gidişattan âdeta memnuniyetlerini ifade eden, Galatasaray’ımızı yönetenlerin facebook’tan 

mesaj atmalarıdır. Yine televizyon kanallarında söylenmemesi gereken, ketumiyet arz eden 

açıklamalar yapılmasıdır.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Keza, medyada zaman zaman Galatasaray’daki muhalefetten bahsedilmektedir. 

Galatasaray’da muhalefet olamaz. Biz siyasi parti değil, bir aileyiz. Aile içinde sorunlar olabilir. 

Bunun çözümlenmesi gereken yer de burası ve Genel Kuruldur. Bunları kınıyor ve 

Galatasaraylılıklarından da şüphe duyuyorum. Gerçek Galatasaraylı, iyi gününde de, kötü 

gününde de üzüntü ve sevinci birlikte paylaşanlardır. Tenkit yapılabilir, yapılmalıdır da, ancak 

bu tenkit yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Son 3 aylık raporu memnuniyet verici olarak buluyorum. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. 

Biz birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey 
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olamaz. Ancak eski günlerin tekrar yaşanmaması için Sayın Başkanın ve yöneticilerimizin 

hassasiyetle davranmalarını kendilerinden hassaten arz ediyorum.  

Futbolda şu an lideriz. Bu başarının devam ederek lig sonunda şampiyonlukla noktalanması 

hepimizin ortak dilek ve arzusudur. Bu da yetmez. Rahmetli Ali Tanrıyar Başkanımız 

zamanında, -hatırladığım kadarıyla, 1987 yılında- 13 branşta şampiyon olmuştuk. Aynı 

başarıların bu yıl da gösterilerek, “Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon, cim bom 

Galatasaray, şampiyonum cim bomum” şarkısını hep birlikte söyletmelerini Sayın Başkan ve 

yöneticilerimden bekliyor ve arz ediyorum. Buradan da Sayın Ali ağabeyimi rahmet, minnet ve 

şükranla anıyorum.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Hepinizin yaklaşan Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, onun mimarlarını şükran ve hürmetle 

anıyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla sunuyorum. Yaşasın Galatasaray! 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, Ergun arkadaşımızın santimantal konuşması için teşekkürler. Sayın Metin 

Öztürk.  

Metin Öztürk 

5569 Metin Öztürk. Bu Divanda size ikinci hitabım. Sicilime bakıyorum, bugün imzalar atılırken 

de baktım, 7 binler, 8 binler var. Çok güzel. Çok meşgul etmek istemiyorum, çok kısa tutacağım. 

Gerçekten şu anki yönetime teşekkür etmek lazım. Biliyorsunuz, bu tip yağcılıklar prim 

yapmaz, ama ben bu yağcılığı yapacağım, çünkü çok ciddi bir şeyi başardılar. İki sene kan içtiler, 

su içmediler. Burada en basit söylenen şey, çok ciddi kişiler vardı, ayrıldı, çok zayıf bir yönetim 

kaldı, dendi. Bu çok büyük bir hakaret. Bu saygısızlıkla mücadele ettiler. Bugün mali raporları 

görüyoruz, çok doğru bir yerdeler. Geçici yönetim, dediler, -diyen kişi, zaten 8 ay kalıp, eski 

başkanını jurnallemişti kendi gazetesinde- 3. yılı tamamlıyorlar. Bundan önceki Başkanımız 8 

ay kalmıştı. Kendisi öyle söylemişti zaten. “8 aylığına geldim, bir tamamlama seçimiydi.” 

demişti. Ondan önceki Başkanımız 3 kere seçildi. Önce bir koalisyonla seçildi. Sonra ben 

bunlarla anlaşamıyorum, dedi ve ayrıldı. Bir daha seçildi. Bunları da sevmedim, dedi, bir daha 

ayrıldı. Bir daha seçildi. Şu an, biz bu sebeple Florya’yı ve Riva’yı satıyoruz. Sadece oradaki 

kaybımız zannediyorum 200-300 milyon dolar. Sadece tebrik etmek için geldim. Biliyorsunuz, 

bunların hiçbiri medyada yer almaz. Divan Başkanım müdahale etmedi, Kulüp Başkanım 

müdahale etmedi iki ay önce.  

Bakın, Ahmet Hocamı ben çok seviyorum. Muhalefet her zaman olmalı, muhalefet olmazsa 

gelişme olmaz. Bugün Dursun Başkanın başarısında, Yönetim Kurulu üyeleri kadar Ahmet 

Hocamın haklı eleştirileri vardır. Biz beraber bir seçime de girmiştik kendisi ile. İş hayatımızda 

rakiplerimiz bizi geliştirir. Bunlar olmazsa ilerleme olmaz, Galatasaray olmaz. İmza toplandı, 

biliyorsunuz. Ben katılmadım, ama yanlış bir şey değildi. O arkadaşlarım da Galatasaraylıydı. 

Seçim olsa daha iyi olur diye düşündüler, görüşlerine saygı duydum. Ahmet Hocamın katıldığım 

görüşleri var, katılmadığım görüşleri var. Ama benden daha iyi bir Galatasaraylı olduğunu 

biliyoruz, inanıyorum. Ama maalesef bu kürsüye neredeyse her ay çıkıp, garip şovlar yapanlar 

var, onu kınıyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Buraya bir lira bırakmışlardı. Bu büyük bir 
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hakaret, büyük bir terbiyesizlik. Kimse, medenice çıkar, dürüstçe çıkar, söyler, ben 

bırakmıştım, der. Ben şimdi bir zarf içinde, o bir lira bırakana, 100 lira bırakıyorum. Kürsüye 

değil ama, şuraya bırakıyorum. En azından hiciv mi yapmak istiyor, ne yapıyor, Cem Yılmaz’dan 

gider alır. Şahan Özbakar bizim üyemiz bildiğim kadarıyla, ondan alır. Bir daha da bu kürsü, bu 

saygısızlığın yeri olmaz. Burada elbette eleştiri olacak, eleştiri olmazsa başarı olmaz.  

Vaktinizi aldığım için özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ama Başkana kocaman bir alkış. 

Hep hakaret, hep hakaret, hakaret... Bir kere de alkış, çünkü siz Galatasaray Kulübü’nün en üst 

makamısınız. Başkanlar geçer, siz geçmezsiniz. En üstte siz varsınız. Hep eleştireceksiniz, ama 

arada da alkışlayacaksınız. Teşekkür ediyorum. (Evet, bir lirayı verene, 100 lira burada.) 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Metin Öztürk’e teşekkürler. Sayın Başkan, söz almak istedi. Buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir konuya cevap vermek için tekrar karşınıza geldim. Şimdi Sayın Ahmet Özdoğan kardeşim, 

ki eleştirileri -Sevgili Metin de söyledi- her zaman dikkate alınmıştır, her zaman tespitlerinin 

büyük bir kısmında da doğruluk payı vardır. Fakat dilimin döndüğü kadar şunu anlatmaya 

çalışıyorum. Galatasaray Sportif A.Ş.’nin hassas noktaları vardır. Bu hassas noktaları ifade 

ediyorum. Diyorum ki, ya arkadaşlar, değerli Galatasaraylılar, buyurun gelin ofisime, ben bu 

konuyu ikili anlatayım. Bilgilenmek istiyorsanız orada anlatalım. Bazı konular vardır ki, buradan 

bütün Türkiye’ye deklare eder gibi söylenmemesi gerekir. Demin soruların içinde bunlar da 

vardı. Israrla, cevaplamaktan kaçtığımdan değil, cevaplamanın mahzurlu olacağından dolayı 

yuvarlak bir ifade ile geçtim. Ya Allah aşkınıza, daha başka nasıl söyleyeyim yani? Yani 

birbirimizi yaralayabiliriz, ama Galatasaray’ı yaralamayalım ya. Ben özellikle rica ediyorum.  

Sayın Özdoğan bana soruyor, UEFA’dan ne ceza gelecek diye. Böyle bir şey var mı ya? Böyle 

bir şey sorulabilir mi? Böyle bir şey gündeme gelebilir mi yani? Böyle bir şey olur mu ya? 

Takdirlerinize bırakıyorum. 

Değerli Divan Üyeleri, 

Allah aşkınıza, Galatasaray’ı koruyalım, yönetimi veya Dursun Özbek’i değil. Bütün çabalarım 

bu yöndedir. Çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, sayın Teoman Kadıoğlu. Ayhan Özmızrak, el kaldırıyorsunuz, uygun bir zamanda 

söz verebilirim.  

Teoman Kadıoğlu 

Değerli Başkan, Değerli Divan Kurulu Başkanı, Değerli Galatasaraylılar,  

Efendim, bir hazırlığım yok. Sadece gelişmeler hakkında kısaca söz almak istedim. Bir iki şey 

söylemek istedim, bundan önceki konuşmacıların da görüşleri hakkında. Şimdi Galatasaray’da 

muhalefet olur mu? Galatasaray’da eleştiri nedir? Bir de en son Metin arkadaşımız bahsetti, 

Başkana hep hakaret, hep hakaret, dedi. Galatasaray’da muhalefet, seçim dönemlerinde seçim 

yarışına giren birkaç grup karşısında, biri iktidarda olan tarafsa, diğer taraf muhalefet 
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konumunda oluyor tabii. Ama onun dışında, Galatasaray’da kronik bir muhalefetin 

Galatasaray’a faydası yok. Eleştiri tabii ki olacak. Biz sık sık grup olarak, şahsi olarak, gerek bu 

kürsüden, gerek diğer ortamlarda Sayın Başkanı eleştirdik. Ama hep bir saygı ve sevgi 

çerçevesinde eleştirdik. Yani Metin’in dediği gibi, Galatasaray Başkanına hep hakaret, hep 

hakaret, yani ben bunu duymaktan bile rahatsız oldum. Ne demek Galatasaray Başkanına 

hakaret? Galatasaray camiasından kim yapabilir bunu, kimin ne haddine? Kimsenin haddine 

değil. Açıkçası, biz Başkanı severiz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyin efendim. 

Teoman Kadıoğlu 

Başkan her zaman Galatasaray Spor Kulübü’nün başkanıdır, makamın sahibidir. Ayrıca, şahsen 

de hürmet edilecek bir kimsedir. Bu tip şeyleri düşünmek bile istemiyorum. Bunlar suçtur aynı 

zamanda. Biz Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin de Başkanımıza sahip çıkması lazım. Böyle 

hakaretin bizim içimizden gelmesi asla kabul edilemez bir şey, asla. Eleştiri konusunda, tamam, 

eleştiriyoruz. Ben de çok eleştirdim. Bu kürsüden de birkaç kere, az sayıda eleştirdim. Fakat, 

mesela son yaşanan olay, şu KAP açıklaması, kulübün kâra geçmesi... Tamam, bir iki gündür 

bakıyorum. Yok birisi diyor, makyaj yapmışlar, yok birisi diyor bütün futbolcu geliri 50 milyonu 

bunun içine koymuşlar, yok bilmem şu, bu. Yani biz bunu istemiyor muyduk arkadaşlar? Yani 

bizim amacımız, bizim için hayat memat meselesi olan bir şey, bu dönem, sonuçta bir lira da 

olsa dönem sonucu itibarıyla kâra geçmemiz gerekiyor. Aksi düşünülemeyecek kadar kötü ve 

ilk defa kâra geçmişiz. Zaten Başkanın da yüzünden, tavrından, hâlinden, son günlerde 

hissediyorsunuzdur, ne kadar daha olumlu, ne kadar daha gülümser bir şekilde konuşuyor. 

Takım iyi durumda. Maddi olarak bir KAP açıklamasında kâr geçildi. Bunlar iyi şeyler yani, 

bunlardan mutlu olmasını bilmek lazım. Eleştirdiğimiz gibi teşekkür etmesini bilmek lazım, 

desteklemesini bilmek lazım.  

Galatasaray Spor Kulübü bu sene futbolda şampiyon olmak zorunda. Çok ciddi yatırım yaptık, 

o stat dolmak zorunda. Bunlar olmazsa, Galatasaray Spor Kulübü zarar görecek. Bu dönemde, 

hep birlikte, gereksiz konuları konuşmadan, tamam, seçim de geliyor ama her şeyi bir uslubu 

ile yaparak Galatasaray’ın başarısının arkasında kitlenmeliyiz. Başkanı bu dönemde Sportif ve 

Galatasaray Başkanı konumu ile desteklemeliyiz ve olumlu gelişmeler olduğunda da -tıpkı 

eleştirdiğimiz gibi- teşekkür edebilmeliyiz. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz ki. Kendi 

menfaatimiz için bir şey beklemiyorsak, kronik bir muhalefet olunmaz ki. Zaten çok kronik 

muhalefet olursanız, bir süre sonra yönetimler sizi duymazdan gelmeye başlarlar. Olumlu 

eleştirileri yönetime iletebilmek lazım ki, eleştirinizin Galatasaray’a bir faydası olsun. O gitsin, 

ben geleyim diye yapıyorsanız başka tabii.  

Peki, çok teşekkür ediyorum ve tekrar Sayın Başkana son gelişmeler için tebrik ve 

teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Kadıoğlu görüşlerini ifade etti, teşekkür ederiz. Sayın İbrahim Göknar. 
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İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Hazirun,  

Herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Efendim, yine aynı noktaya takıldık: Eleştiriler, 

tenkitler, hakaretler. Benim naçizane önerim şu. Şu anda da canlı olarak Divan toplantımız 

yayınlanıyor. Aynı şekilde geçen yıl da söylemiştim, tutanaklar başka hiçbir kulüpte olmadığı 

kadar gayet şeffafça internetten okunabiliyor. Lütfen, sizlerden istirham ediyorum, boş bir 

zamanınızda bir iki saatinizi ayırın ve şu iki yılda, o tutanaklarda kimler, neler söylemiş, bir 

bakın. Burada bir hakaret kelimesi geçti. Orada göreceksiniz ki, yönetime hakaret ötesi ifadeler 

vardı. Sadece bu kadarını söylemek istiyorum.  

Efendim, futbol topu 425 gram. O topa eğer iyi hükmederseniz, karşı çizgiyi geçirirseniz, Sayın 

Başkanın da ifade buyurduğu gibi, işte böyle hasılat artışını hep beraber yaşarız. Bu harika 

takım, ilk 7 hafta, son iki yıldır korkunç fırtınalarla uğraşan Galatasaray’a, en azından vitrinde, 

futbol sahasında bir güneş açtırmıştır ve tabii ki dolayısıyla, stadyum şu anda kapalı gişe 

oynamaktadır. Ancak ilk 7 hafta, dedim. İkinci 7 hafta, zor haftalar. İnşallah hiç moralimizi 

bozmadan, bu güzel futbol devam eder, zaten onun sonucunda da, sezonun sonunda hep 

birlikte bu büyük başarıyı kutlarız.  

Bugünkü toplantımızda, benim bu olumlu tabloya küçük bir katkı düşüncem var. Şimdi 

müsaadenizle, burada birkaç fotoğrafla sizlere bunu sunmak istiyorum. Efendim, ilk fotoğraf, 

2022 yılında Katar’da yapılacak olan Dünya Kupası stadyumunun bir tasarım çizimi. İkincisi, 

Arsenal’in Londra’daki Emirates Stadyumu. Üçüncü fotoğraf, Paris Saint-Germain’in oynadığı 

Parc des Princes, Paris Saint-Germain’in stadı. Dördüncü fotoğraf, futbolun mabedi Wembley. 

Ve beşinci fotoğraf bizden, İstanbul Kadıköy’de, Anadolu yakasında Şükrü Saraçoğlu Stadı. 

Bütün bu fotoğraflarda aslında ortak bir özellik var, ona şimdi geleceğim. Efendim, İstanbul 

trafiği malum. Geçenlerde tespit edilmiş, araştırmalarda çıktı, dünyanın üçüncü yoğun trafiğini 

İstanbul şehri yaşıyor. Âdeta ömür törpüleniyor. Günde en aşağı 4 saati trafikte geçiyor, 

İstanbul’da yaşayan kişilerin ömrünün. Her işte bir hayır var, derler. Evet, durum bu ama 

Galatasaray için de burada çok önemli bir kazanç kapısı var. (Ötekine geçersek.) 

Şimdi bakın, bizim stadyumumuz, otoban, o yanda gördüğünüz trafikte son veriler şöyle. Fatih 

Köprüsü’nden günde 210 bin araç geçiyor. Yılda da 72 milyon civarı araç geçiyor. Bunların en 

az yarısı bu stadyumun önünden geçiyor. Bu stadyumun konumu, bu konuyla ilgili olarak 

harika bir noktada. Söz gelimi, Paris’e girerken, gidersiniz, PSG stadyumu arkalarda kalır, 

görmezsiniz bile. Böyle bir konuma sahip stat yok, yani önünde böylesine trafik yoğunluğu 

olan. (Diğerini koyarsak.) Şimdi bu da, ben geçen gün, Pazartesi günü öğlen kendim gittim, 

orada işte trafikten, karşıda durdum ve bu fotoğrafı çektim. Sayın Başkanım, beni mazur görün, 

eğer sizce de uygunsa, ne olur, yarın bir talimat verseniz, bizim şu küçücük tabelamızı oradan 

kaldırsanız. Orada Galatasaray Spor Kulübü Derneği yazıyor. Çok doğru, ama bu ihtişama o 

küçücük tabela hiç yakışmıyor.  

Buradan gelmek istediğim nokta şu. Stadın intifa hakkının alındığını biliyoruz. Bu vesile ile bu 

stadın dış cephesine mutlaka ve mutlaka reklam almamız çok büyük kazançlara vesile olacaktır. 

Bunun için de hiç vakit kaybetmeye -benim anlayışıma göre- gerek yoktur. Bir talimatınızla, 

yüzlerce firma orada kurulacak panolara talip olacaklardır ve Galatasaray hem reklamı ile, hem 
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de kendi ismi ile buradan büyük miktarda paralar kazanacaktır. Beni dinlediğiniz için çok 

teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın İbrahim Göknar’a biz de teşekkür ediyoruz, önemli bir konuyu Başkanımıza ve değerli 

yöneticilerimize hatırlattığı için. Sayın Özer Berkay, buyurun efendim. 

Özer Berkay 

Sayın Başkan, saygılarımı sunuyorum zatıalinize, ayrıca sevgili kardeşlerimin hepsine de. Güler 

yüz, tatlı dille çok güzel bir toplantı yapıyoruz. O geçmiş günlere göre çok çok farklı. Sanki başka 

bir toplantıydı. O patırtı, gürültü! Onun için, çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum.  

Efendim, Sayın Başkan, konuşmalarında aylardır birlik ve beraberlik üzerinde durmaktadır. O 

kadar haklı ki bu konuda. Birlik ve beraberlik olmazsa hiçbir şey amacına ulaşmıyor, imkân yok. 

Yalnız birlik beraberlik olması için de, o toplantıda, toplantıyı sanki yöneten, sanatçı 

kabiliyetinde, güler yüzlü, tatlı dilli, şakacı, espritüel, tam bir Galatasaraylı arkadaşların buraya 

renk katmaları lazım. Yoksa, aşırı ciddi, pek anlaşılamayan, renk katmayan bir toplantı hepimizi 

sıkar. Bazen, eskiden böyle şeyleri hatırlıyorum. Böyle sanki üniversite imtihanına girermiş gibi 

girerdik, başarılı da olamazdık. Onun için, rica edeceğim. Konuşmacılar, burası büyülü bir yer 

değil. Böyle şey gibi, sandalyeler gibi, rahat ediyor. Yani huzurlu olun, aklınıza ne gelirse 

söyleyin. Herkes mükemmel konuşmakta usta değil, uzman değil. Aklına geleni söyler. Onun 

için, burada demokrasi de var yani. Cezası da yok, yanlış söylersen, hata yaparsan. Nitekim 

geçen seferki o patırtılı, gürültülü toplantı bu kürsünün sihirindendir. Yoksa kimse, o 

arkadaşlardan hiçbiri, melek gibi insanlar hepsi, böyle bir şey, şeyleri de değil, yapamazlardı 

yani. Onun için, şakayı da, espriyi de ara sıra araya sokun. Korkmayın, Başkan onu idare eder, 

sizi cezalandırmaz. Dolayısıyla, bundan sonraki toplantılarda, bilhassa bunu da Başkan yapıyor, 

farkında değilsiniz ama. Artık daha görünsün, daha böyle yüzü gülsün, şakalar, makalar yapsın, 

o şekilde olsun, daha birbirimize bağlı. İşte sevgi budur, kardeşlik budur, Galatasaraylılık budur. 

Nasıl ki toplantılarda, okulda, şurada, burada beraber olduğumuzda her şeye gülüyoruz, 

adamın adını söylüyor, ha ha ha, gülüyoruz... Okulda yapmadığımız şaka kalmazdı. Kulüpteki 

toplantılarda da, maçlarda da nasıl bağırıyoruz? Küfür bile ediyoruz yani, futbolcu golü 

kaçırırsa. Dolayısıyla, hepimiz rahat olalım, özgür olalım, demokrat olalım. Yani Türkiye’ye de 

böyle örnek oluruz. Hele şu biraz kötü zamanlarda örnek olalım. Galatasaray, gazeteciler, 

fotoğrafçılar filan, hepimizin güler yüzlü resmini de bassınlar, televizyonlarda filan bunlar 

olsun.  

Bunu diyeceğim ben. Teşekkür ediyorum. Yeni bir Galatasaray kuralım bu vesileyle. Çok sağ 

olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Özer Berkay’a teşekkür ediyoruz. Sayın Turcan Bolayır, son konuşmacı. 
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Turcan Bolayır 

Sayın Başkanlık Divanları, Saygıdeğer Divan Kurulunun Mümtaz İnsanları, Ağabeylerim, 

Kardeşlerim,  

Hepinizi en içten sevgilerle selamlarım. Ben bir hususta bir yardım fikrini, beynimin bana o 

anda verdiği bir fikri ifade etmek için huzurlarınıza geldim. Sayın İbrahim Köknar, gerçekten bir 

konuya temas etti. Yalnız, o levha belki orada çirkin görünebilir, ama o levhanın asılmasından 

daha önce onun nasıl kurulduğunu düşünmemiz lazım. O kurulmaya isimsiz kahramanlar 

yardım ettiler mi, ben yakinen biliyorum. Orada benim 3 tane Yönetim Kurulunda çalışan 

mütevelli heyeti, o komitede bulunan talebelerim var. Ben o kurumun o hâle getirilmesi için 

onların nasıl aşkla cumartesilerini, pazarlarını bıraktığını biliyorum. Levhalar, reklam panoları 

bir şey ifade etmez. Bizim şehitlerimizi, gazilerimizi unutabiliyor muyuz? İsimsiz 

kahramanlarımız var burada. Ağabeylerimiz, büyüklerimiz, bizim babalarımız var burada. Onlar 

o kuruma, kurulması için temel taşlarını yardımlarıyla kurdular. Küçük bir levha, hatta o levha, 

Galatasaray Kulübü’nün kriz içinde bulunduğu yerden, Kulüp Başkanının isteği üzerine yardım 

etmiş bir kurumdur. Ben bunu yakinen biliyorum. Burada Oral Yılmaz bey kardeşimi de takdirle 

anıyorum.  

Başka bir şey söylemeyeceğim. Levhayı oradan kaldırmak mümkündür, ama oraya iz bırakmış 

ağabeylerimizi, büyüklerimizi anılarımızdan kaybedemeyiz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum 

efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sen mi söz almak istiyorsun? Buyurun.  

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Gördüğünüz gibi, bugünkü toplantı neredeyse bir saatte sona erdi. Kalktık, geldik. 7-8 üye 

konuştu. Bu Divan toplantıları, aslında bir fikrin oluştuğu, önerinin, eleştirinin olduğu bir 

çalışma ortamı. Bir kere, bizim bu önerilerden, eleştirilerden hiçbir zaman yüksünmememiz 

lazım. Burası yönetime, kulübe fayda temin edecek fikrin çıktığı bir yer. Biz bu toplantıyı, yarım 

saate bitirirsek ne kadar güzel. Çay içeriz, gideriz. Bundan kulüp bir şey kazanmaz. Tabiatıyla, 

yönetimleri yıpratmamak, yönetimlerin moralini, motivasyonunu yüksek tutmak lazım. Ancak 

gerçeklerin dile getirilmesinden de hiçbir zaman çekinmemeliyiz.  

Şimdi Ahmet Özdoğan kardeşimiz geldi, çok güzel, taraftarların sorununu burada dile getirdi. 

Faydalı bir şey. Keşke amatör şubelerin sorunlarını da gündeme koysaydık. Bu arada, bir 

hususa da dikkat çekmek istiyorum. Yıllardan beri, bizim transferlerde pek çok şeyler 

söyleniyor, pek çok paramız gidiyor. Demek ki bu işin olumlu, pozitif bir yönü de var, onu da 

görmemiz lazım. Bu yıl bu takım kaça kuruldu, ortada. Demek ki bu kadar makul denilecek bir 

rakama, böyle başarılı, şu ana kadar başarılı bir takım kurulabiliyormuş. Bunun da göz önüne 

alınması lazım. Yani istenildiğinde olunabiliyor. Hangi şartlarda, hangi koşullarda bu oldu? 

Bundan önce, pek çok dönemde, malum kaç futbolcu bir sezonda geldi, gitti, bunların da 

karşılaştırılması lazım. Ben burada izlerken konuşmaya niyetim yoktu. Yani şunu söyleyeyim. 
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Mali Kongre ve Divan toplantılarındaki konuşmacıların kıymetini bilelim. Kulübümüzün buna 

ihtiyacı var. Konuşmamı noktalıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Mehmet Bilen’e teşekkürler. Sayın Ayhan Özmızrak, cevap hakkı kullanmak 

istediğini ifade etti. Buyurun efendim.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Önce kıyafetim için özür dilerim. Bugün İstanbul dışında olacaktım, 

toplantıya da katılamayacaktım, ama son anda halledebildim ve geldim. Konuşmayı hiç 

düşünmüyordum, ama Metin Bey, şahsımı hedef alan, sanırım biraz da maksadını aşan 

ifadelerle suçlayınca bir açıklama yapmak gereğini hissettim. Aslında üzüldüm, şaşırdım da, 

çünkü Galatasaraylılar, biraz feraseti geniş, yüksek anlayışlı, espri kabiliyeti yüksek, satır 

aralarını çok iyi okuyabilen insanlardır. Bu 1 liranın ne olduğunu anlayamaması beni çok 

şaşırttı. O bir lira şudur. O toplantıda, Sportif A.Ş.’nin bir önceki yılki 297 milyon zararını 

konuşuyorduk. Ki, o yılla ilgili olarak, Sayın Başkanım, 1 lira da olsa kâr edeceğiz, demişti. İşte 

o bir lira, o bir liraydı. Onu simgelemek içindi. Yoksa buraya 100 lira koyarak, o 100 lirayı oradan 

sonra alın, kulübe bağışlayın, belki bir hayra geçer. Ve bu 297 milyon, ondan önceki son 3 yılın 

toplam zararından yüksek bir zarardı. O konuya dikkati çekmek istemiştim. Yoksa herhangi bir 

kimseye, 1 lira ile bir jest yapmak, 1 liralık bir gövde gösterisinde bulunmak gibi bir amacım 

yok. Galatasaraylılığın ne olduğunu, efendiliğin, terbiyenin ne olduğunu, ben şimdi 150 

dedikleri, ama aslında 500 küsur yıllık Galatasaray Lisesi'nde öğrendim.  

Hepinize saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Özmızrak’ın nazik açıklaması için teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugün toplantımız kısa. Katılan bütün değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz. Toplantıyı 

kapatıyorum efendim.  
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı            Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

 Sekreter         Sekreter 

 


