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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Adası’nda 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Mayıs 2016 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

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

arkadaşları ve geçen 1 aylık süre içinde vefat eden 5623 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Sümer Tont, 8309 sicil numaralı kulüp üyemiz Yılmaz Akın ve aramızdan ayrılmış tüm 

Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum efendim.  

Teşekkür ederim, buyurunuz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mart 2016 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş, kesin olmayan mali, idari, sportif özet raporun Yönetim Kurulu 

tarafından sunulması, 

4. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla düzenlenen, özet 

mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi, 

5. Gündemin 4. maddesinde sunulan özet rapor ve 5. maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve 

incelemeleriyle ilgili genel görüşme, 

6. Güncel konular ve dilekler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

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

Teşekkür ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı, kulübümüzle ilgili önemli sonuçların ortaya çıkacağı bir 

aydır. UEFA’nın tayin ettiği, 1 yıllık UEFA futbol karşılaşmalarından men cezasını ikmal 

edebilmek için, 26 Mayıs’ta Antalya’da yapılacak Türkiye Kupası final maçından başarıyla 
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çıkılması gerekmektedir. Umarız erkek basketbol şubemizin Avrupa Kupası’ndaki başarısı 

burada tekrarlanır ve talihsiz bir futbol sezonunu başarıyla ve bir kupayla bitiririz.  

Diğer taraftan, 27 Nisan 2016 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanının 5 yıl arka arkaya 

zarar açıklayan halka açık spor kulübü şirketlerinin 5. yıl sonunda, yani 2018 yılı ortasında 

kurucu ortak imtiyazlarını kaybedebileceklerini ifade etmesi bize Türk Ticaret Kanunu’nun 

386. maddesindeki ciddi tehlikeyi tekrar hatırlatmıştır. Sayın Başkan Dursun Özbek, hem 

UEFA Hukuk Kuruluna verilen beyanlara sadık kalmak, hem de yapılan CAS spor mahkemesi 

müracaatında müdafaa tezimizi güçlendirmek üzere, Sportif A.Ş.’nin 2016 bilanço yılını, 31 

Mayıs 2016’da asgari zarar ve hatta mümkün olursa, cüz’i bir kâr ile kapatma gayreti içinde 

olduklarını bana şifahen iletmiştir. Umarız bu çabaları sonuç verir ve kulübümüzü öncelikle 

SPK nezdinde, bilahare de UEFA ve CAS mahkemesi nezdindeki zayıf durumumuzdan 

kurtarırlar. Umalım ve dileyelim ki, bahsettiğim bu iki konuda alınabilecek hayırlı sonuçlar 

camiamızı, üyesi, taraftarı, Genel Kurulu ve kulüp yönetimi ile yeniden güç birliği, gönül birliği 

ve dayanışmaya vesile olsun.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Unutmayalım 111 yıllık kulüp tarihinde, sıkıntılı dönemlerini camiamız daima güç birliği ve 

dayanışma ile atlatmıştır. Umarız mevcut sıkıntılı dönemi de yine aynı davranış kalıpları ile 

çözeriz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemimize geçmeden önce, sevinçli bir konuyu size iletme durumundayım. Kulübümüzün 

efsane başkanlarından Sayın Dr. Ali Tanrıyar aramızdadır. Sayın Tanrıyar’ın torunu Ali 

Tanrıyar da bu yıl Galatasaray Kulübü’ne üye olma şerefini kazanmıştır. Şimdi sizin 

huzurunuzda ben Sayın Dr. Ali Tanrıyar’a, torununun beratını vermesi için rica edeceğim. 

Hepiniz bu konuya şahit olun.  

Dr. Ali Tanrıyar 

Ne yapacağım? Aliciğime veriyorum, torunuma. Haydi, iyi muhafaza et. İyi bir 

Galatasaraylısın. Çok hasta bir Galatasaraylıdır torunum. En Büyük Cim Bom, Başka Büyük 

Yok! Benim hayatım Galatasaray içinde geçmiştir. İlki, ortayı, liseyi Galatasaray’da bitirdim. 

Tıp fakültesine devam ederken Galatasaray’da ... idare ediyordum. Tıp fakültesini bitirdim. 

Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Galatasaray’a lazımsınız.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Ali Tanrıyar’a toplantıya katıldığı için tabii ki özel teşekkür borçluyuz. Ayrıca da genç bir 

Galatasaraylıyı bize kazandırdığı için değerli arkadaşlarımıza, Yönetim Kuruluna da teşekkür 

ederiz. Ali Tanrıyar ismi daima devam edecektir efendim.  

Efendim, şimdi bugünkü toplantımızın gündemine geçeceğim. Gündemimizin birinci maddesi, 

geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen ayki toplantımız basına 

kapalı olarak yapıldığı için, toplantı tutanakları imza karşılığı talep eden arkadaşlarımıza 

sunulmak üzere Divan sekretaryasında hazırdır efendim. Onun için, böyle bir talebi olanlar 

lütfen sekreterimiz Erol Ergün Bey’e müracaat etsinler, oradan alabilirler.  
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Efendim, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Gelen evrak olarak bir müracaat var 

aslında. Bu arkadaşımız, bizim Avukat Tayfun Akçay arkadaşımız. Onu size okutacağım. 

Bilahare olabilir, belki.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

11 Mayıs 2016  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Sayın Başkanlığına,  

 

Sayın Başkan, 

Bir önceki, haricilere kapalı yapılan Divan toplantısında sözlü olarak dile getirdiğim bir 

hususu, bu kez yazılı olarak görüşmeye açma konusunu tensiplerinize sunuyorum.  

Yakın üyelerin de merakını mucip, önemli bir sorunumuz var. Hukuki konularda, yargıya 

intikal etmiş uyuşmazlıklarda ne konular, ne de gelişmeler yeterince bilinmektedir. 

Galatasaray’a yakışmayacak, Galatasaraylıların müstehak kılınmayacağı oldu bittilerin önüne 

geçmeyi de sağlamak amacıyla, Divan Kurulumuza bilgi sunmakla görevli bir Hukuk 

Komisyonu oluşturulmasını öneriyorum. Bu, iki yönden yararlı olacaktır. Birincisi, Divan 

Kurulu üyeleri, en yetkin üyelerden oluşturulma şansına sahip camiamız hukukçularından 

birinci ağızdan bilgilendirilebileceklerdir. İkinci olarak, fiilen görevlerini sürdüren 

kulübümüzün kadrolu vekillerine, hukuki işlemlerin her türüne sağlanabilecek istişarelerle 

destek olabileceklerdir.  

Sayın Başkan, önerimi bu önergede tensiplerinize sunuyorum.  

Saygılarımla,  

Avukat Tayfun Topuz Akçay.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Arkadaşımızın böyle bir önerisi var. Bunu gündemin 6. maddesi muvacehesinde görüşürüz. 

Şimdi gündemi bozmayalım. 

Efendim, gündemimizin üçüncü maddesi, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca...  

Efendim, gündem maddesi hâline gelmesi için usule uygun olarak sunmanız lazım efendim. 

Gündem maddesi olabilmesi için belli şartları var. Açın tüzüğümüzü, orada yazıyor. 

Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait, 31 Mart 2016 tarihi 

itibarıyla düzenlenmiş kesin olmayan mali, idari, sportif özet raporun Yönetim Kurulu 

tarafından sunulması. Buyurun efendim, söz Sayın Yönetim Kurulunda. 

Değerli Üyeler,  

Bir arkadaşımız gözlüğünü zayi etmiş herhâlde. Bulan arkadaşlarımız getirdi, buradan alabilir.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya 

Değerli Divan, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Basın Mensupları,  
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Benim ismim İsmail Sarıkaya. Galatasaray Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu üyeliği yapıyorum 

ve bu dönem de muhasip üyelik görevini üstlenmiş durumdayım. Sizlere bu son 3 aylık mali 

tablolarımızı sunacağım.  

İlk önce gelirlerimizden başlayacağım.  

Merkez ve Tesislerimiz: Kulüp merkezi, Kalamış Tesisleri, Galatasaray Adası, Burhan Felek Su 

Sporları Kompleksi, Küçükçekmece Tesisleri, Müzemiz. 31 Mart 2016’da bütçelenmiş toplam 

tutarımız 14 milyon 922 bin 290, 31 Mart 2016’da gerçekleşen 5 milyon 320 bin 471. Şimdi 

herkes bakıyor tabii, çok büyük bir fark olduğu için. İsterseniz çok uzatmadan hemen 

anlatalım. Bu 14 milyon 922 bin 290 liralık beklediğimiz gelir, bizim yapmakta olduğumuz otel 

inşaatının inşaat süresinin biraz sarkmasından kaynaklandı. Sponsorluk gelirlerimiz, özellikle 

ince inşaatı kapsamaktaydı. İnce inşaat safhasına geçemediğimiz için, buradan elde etmeyi 

düşündüğümüz sponsorluk gelirleri henüz kayıtlarımıza geçemediği için böyle bir fark oluştu.  

Spor Şubelerimiz: Erkek basketbol, kadın basketbol, tekerlekli sandalye basketbol, erkek 

voleybol, kadın voleybol, atletizm, yüzme, su topu, kürek, yelken, binicilik, judo, briç, satranç. 

Spor Şubeleri: 31 Mart 2016 bütçesi 9 milyon 499 bin 928, 30 Mart 2016 gerçekleşen 8 

milyon 665 bin 672 lira. 

Spor Okulları: 31 Mart 2016 bütçesi 520.000 lira, gerçekleşen 215.165 lira.  

Gelirler Toplamı: 31 Mart 2016 itibarıyla 24.942.218, 31 Mart 2016 itibarıyla gerçekleşen 

gelirler toplamı 14.201.308 TL. Gerçekleşen ile arasında da 10.740.910 lira bir fark 

oluşmuştur. Bu da yine gelirlerin ana olarak anlatılması gereken, biliyorsunuz, Galatasaray 

Spor Kulübü’nde ilk 6 ayda giderler tarafının ağırlıklı olduğu, sponsorluk ve diğer gelirlerin 

özellikle Eylül ve Ekim’den sonra intikal etmesinden dolayı, ilk 6 ayda bu fark gelirlerimiz 

nezdinde düşük gerçekleşiyor. Bunu da bir parantez arası size belirtmek istedim.  

Giderlerimiz 

Merkez ve Tesisler: 31 Mart 2016 bütçesinde yer alan 6 milyon 998 bin 281, 31 Mart 2016’da 

gerçekleşen 6.571.676. Gerçekleşen bütçe farkı ise 426.605 daha az gider yapmışız.  

Spor Şubelerimiz: Tekrar okumama gerek yok, spor şubelerinin toplamı. 31 Mart 2016, 

20.142.096, 31 Mart 2016’da gerçekleşen 21.119.508. 

Spor Okulları: 31 Mart 2016 bütçesi 101.455, 31 Mart 2016’da gerçekleşen 91.314. 

Diğer Giderlerimiz: Diğer giderlerimizin ne olduğunu söyleyeyim. 31 Mart 2016 bütçelenen, 

145.403, gerçekleşen 65.071. Bu diğer giderlerimiz, daha önceki yıllarda oluşmuş 

mahkemeler bu sene sonuçlanıyor ve burada bir gider oluşuyor. Biz de gider bütçemizde 

böyle bir alana yer veriyoruz. Gider bütçesindeki diğer giderlerin açıklaması da bu. Yani biri 

sordu ama kim, hatırlayamadım.  

Finansal Giderlerimiz: 31 Mart 2016, 3 milyon 437 bin 500, 31 Mart 2016’da gerçekleşen 

3.738.350 TL.  

Giderler Toplamı: 31 Mart 2016, bütçelenen 30.824.736. 31 Mart 2016’da gerçekleşen 

31.585.919. 761.183 lira fazla giderimiz olmuş.  

Kulüp konsolide verilerini açıklayacağım. Öncelikle banka kredilerinden başlıyoruz. 31 Mart 

2015’te Türk lirası kredilerimiz 391 milyon TL, yabancı para kredilerimizin TL karşılığı 285 

milyon TL, toplamda 676 milyon TL. 31 Mart 2016, yani 3 ay sonra gerçekleşen TL 
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kredilerimiz 259 milyon TL, yabancı para kredilerimizin TL karşılığı 428 milyon TL. Toplamda 3 

ay gibi bir sürede 676 milyondan 687 milyon TL’ye, yani 11 milyon TL artmış durumda. Fakat 

dolar kurunun 2.90’dan 2.83’e düşmesinden dolayı, dolar bazında borcumuz 10 milyon dolar 

kadar artmış gözükmekte.  

Dolar kredileri, verilen teminatlar: 31 Aralık 2015 dolar karşılığı olarak şu kolonda 

görmektesiniz. Özellikle son dönemlerde, kefaletlerle ilgili çok yoğun bir soru gelmekte. O 

yüzden, buradaki Yönetim Kurulu üyelerinin kefaletlerini ayrı belirttik. İsterseniz tekrar 

okuyorum. Teminatlar, temlikler, hisse rehinleri, ipotekler, nakit blokajlar, kefaletler 

dediğimiz kalem sadece kulübün kefaleti. Kefaletler Yönetim Kurulu üyelerinin, toplamda 31 

Aralık 2015’te 1 milyar 777 milyon iken, 31 Mart 2016’da 1 milyar 789 milyon TL’ye 

yükselmiş durumda. Fakat 2015’le 2016’yı mukayese ettiğimizde, teminat kredi oranının 

2.63’ten 2.60’a gerilediğini görmektesiniz.  

Fazla sıkmıyorum, en son sayfa. Herkesi de esas ilgilendiren sayfa da burası, borçlar ve 

alacaklar tablomuz.  

Alacaklarımız: Nakit ve nakit benzeri, ticari alacaklar, gider tahakkukları ve diğerleri, 

toplamda 31 Aralık 2015’te 536 milyon TL alacaklarımız, 31 Mart 2016’da 524 milyon TL. 

Borçlar Toplamımız: Finansal borçlar, ticari borçlar, Yönetim Kurulu ve üyelerine olan borçlar, 

gelir tahakkukları ve diğerleri, toplamda 31 Aralık 2015’te 1 milyar 499 milyon TL, 31 Mart 

2016 tarihi itibarıyla 1 milyar 494 milyon TL. Bunların dolar karşılıkları 31 Aralık 2015’te 516 

milyon dolar iken, 31 Mart 2016’da 527 milyon dolar karşılığına gelmekte. 

Net borç-alacak farklarımız, TL olarak, 31 Aralık 2015’te 963 milyon TL’den, 31 Mart 2016’da 

970 milyon TL’ye çıkmış. Yani 7 milyon TL artmış sadece. Bu arada, dolar karşılıklarında 331 

milyon dolardan 342 milyon dolara yükselmiş. Buradaki 9 milyon dolarlık fark da, kurlarda 

meydana gelen farktan kaynaklanmakta. Kur 2.90 iken 2.83’e inmiş ve borcumuz da dolar 

bazında 9 milyon dolar artmış gözükmekte.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size iyi bir gün diliyorum. Tekrar teşekkürler, saygılar 

sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Muhasip İsmail Sarıkaya arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu raporların daha özet hâle getirilmesi için ben rica etmiştim. Eşref Hamamcıoğlu 

arkadaşım, denetçi arkadaşla, bir temasları oldu ve mümkün olduğu kadar bunu özet hâline 

getiriyoruz. Ama bunun detaylısını almak isteyen, arzu eden, gayet tabii kulüp merkezine 

müracaat eder, bizim Divan sekreterimize müracaat ederse, oradan en detaylı şeklini alabilir.  

Efendim, gündemin dördüncü maddesi, tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Mart 2016 

tarihi itibarıyla düzenlenen özet mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve 

incelemesi. Sayın Ergani, buyurun efendim.  

Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Ergani 

Sayın Başkan, Sayın Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, 
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Tüzüğümüzün 98/6. maddesi gereğince, Divan Kurulu tarafından tarafımıza mali tabloların 

sunumu için bir tablo formatlanmış ve bu tablo üzerinden, daha komprime, daha basit bir 

rapor sunmaya çalıştık size. Fakat bu raporu yaparken de birtakım engellerle karşılaşıyoruz. 

Niçin? Bir, dönemsellik ilkesi var. Rahat ve anlaşılabilir, temel göstergeleri karşılaştırmalı 

olarak sunmak, ileriye yönelik projeksiyonlar almak amacıyla yapılan tabloda, mevzuat 

gereği, bazı değişiklikler zorunlu olarak tarafımızdan yapıldı. Haziran döneminde Divan Kurulu 

Başkanlığımızda yeniden oturup, bunların bazılarını yeniden düzenleyip, daha fazla rakamlara 

boğmak istemiyoruz. Çünkü yönetim rakamlarla geliyor, biz rakamlarla geliyoruz, sizlere de 

bu kısa günde çok sıkıntılı anlar yaşatmış olabiliriz. Biz daha kısa bir raporla sizlere komprime 

bilgiler vereceğiz.  

Bir de tabii bütün bunları sunarken, Sportif A.Ş. ile bağlı ortaklıkların mali yılbaşının Mayıs 

ayı, kulübün ise Aralık ayı olması sebebiyle, bazı karşılaştırmalı tabloları yanlış 

yorumlanabileceği kanısı ile kaldırdık. Oysa ki Divan Kurulu Başkanlığımız bunları da 

koymuştu. Bütçeleme tekniği açısından da, Divan Başkanlığı açısından istenen, realize edilen 

bütçe ve raporlarını, Sportif A.Ş.’nin özel hesap dönemine tabi şirket olması ve halka açık 

şirket statüsünden ötürü, SPK mevzuatı ve idari karar gereğince, tabloları yansıtamadık. Biraz 

sonra bu tabloları size sunacağım, kısa da bir bilgi vereceğim. Fakat ondan önce, hukuki 

konularda bazı bilgiler vereceğim.  

Son günlerde biten veya bizler için önem arz eden bazı konularda yol alındı. Malumunuz, 

kulübün bir hayli davası var, ama sadece 6 tanesi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.  

Kalamış Tesisleri’ndeki işletmeci ile sulh işlemleri tamamlandı, dosya müracaata bırakıldı. 

Nihat Doğan hakkında alınan üyelikten ihraç kararının iptaline dair verilen karar için temyiz 

başvurusu yapıldı.  

Kulübümüz ve bağlı ortaklığımız Galatasaray İletişim A.Ş.’nin sahibi olduğu mobil uygulama, 

internet siteleri, sosyal medya hesapları -twitter, facebook, instagram, youtube, dailymotion, 

pinterest gibi-, radyo ve televizyon olmak üzere 5 adet mecranın şirket tarafından 

geliştirilmesi, yönetim danışmanlığı verilmesi, kulübün onayı dahilinde içerik yönetimi, bu 

mecralara ait reklam alanlarının işletiminin ve satımının sağlanması ve gelir getirici 

uygulamalar yapılması amacıyla Tigon Medya Yayıncılık Pazarlama ve Reklamcılık A.Ş. ile 3 

yıllık bir süre için içerik ve genel yönetim, reklam, satış hizmet sözleşmesi imzalandı.  

Türk Telekom Arena Stadı’nda kuzey tribününe Pegasus ismi verilmesi nedeniyle Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü tarafından, ad verme yönetmeliğine dayanarak, elde edilen gelirin % 

25’i olan 830 bin TL’nin ödenmesi istemiyle açılan alacak davasının reddine karar verildi. Yani 

dava lehimize sonuçlandı.  

Sportif A.Ş. ile Dumankaya arasındaki sponsorluk sözleşmesi feshedildi.  

Galatasaray Adası işletmecisi Mels Turizm A.Ş. aleyhine açılan davada ilk duruşmaya girildi. 

Mahkeme, fen, mimar, hukukçu ve inşaat mühendisi olmak üzere 4 kişilik bir bilirkişi heyeti 

ile birlikte 25 Mayıs saat 13.00’te mahalde keşif yapılmasına, bir sonraki duruşmanın 18 Ekim 

2016 saat 10.00’a bırakılmasına karar verdi.  

Mali tablolar hakkında da, Divan Kurulu Başkanlığı tarafından sunumu talep edilen mali 

tablolar formatı uyarınca, Sportif A.Ş. ile kulübün mali tabloları yayınlamada dönemsel 
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farklılıklarını dikkate alarak yapacağımız karşılaştırmalarda, bağımsız denetimden geçmiş ve 

Mali Genel Kurulda sunulmuş olan 31 Aralık 2015 tarihli gerçekleşmeleri, 2016 yılı Mart sonu 

gerçekleşmelerle karşılaştırdığımızı bilgilerinize sunarız. Sadece Genel Kurulda sunduğumuz, 

denetimden geçmiş raporları, Mart sonu itibarıyla tespit ettiğimiz rakamlarla sizlere kısa bir 

özet sunacağız.  

Finansal borçlardaki gelişmeler: 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, 291 milyonu kısa vadeli, 385 

milyonu uzun vadeli olmak üzere toplam 676 milyon TL olan finansal borçlarımız, 2016 yılı 

Mart ayı sonunda 259 milyonu kısa vadeli, 428 milyonu uzun vadeli olmak üzere, toplam 687 

milyon TL’ye yükselmiştir. Sonuç olarak, 3 aylık süre içerisinde kısa vadeli finansal borçlarımız 

32 milyon azalırken, uzun vadeli finansal borçlarımız ise 43 milyon TL artış göstermiş, finansal 

borçlar toplamındaki net artış 11 milyon TL olmuştur.  

Verilen teminat, ipotek, rehin, kefalet ve temliklerdeki gelişmeler: 31 Aralık 2015 tarihi 

itibarıyla, toplam 1 milyar 777 milyon TL’den oluşmakta olan meblağ, 31 Mart 2016 sonunda 

1 milyar 789 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artışın büyük bölümü, verilen şahsi kefaletlerdeki 

artış ile verilen temliklerdeki artışlardan kaynaklanmaktadır. Bu verilen kefaletlerin 

nerelerden kaynaklandığını ve kimlere olduğunu Yönetim Kurulunun yaptığı sunumda 

gördünüz.  

Bir de gelir gider analizine bakmak istiyoruz. Kulüp tarafında, 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 

bütçelenen 25 milyon TL’lik gelirin, yaklaşık 11 milyon TL altında bir gerçekleşme olduğu 

tespit edilmekle beraber, söz konusu farkın Mecidiyeköy’deki otelin yatırımı ile ilgili 

sponsorluk gelirinin dönemsel olarak farklılık göstermesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.  

Borç-alacak tablosuna baktığımız zaman, Aralık 2015 tarihi itibarıyla 963 milyon TL olan borç- 

alacak farkı, 2016 yılı Mart ayı sonunda 970 milyon TL olmuştur.  

Mali tabloların açıklanması ile ilgili kısaca bunları size sunuyorum. Zaten biraz daha 

detaylısını Yönetim Kurulu üyesi muhasip arkadaş sundu. Bundan sonraki raporlarda, her üç 

aylık dönemde vereceğimiz raporlarda, biraz daha geniş bir formatta size sunacağımızı 

bildiririm. Saygılarımızı sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim. Sayın Denetçimiz Cengiz Ergani arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, açıklamaları için.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemin beşinci maddesine geçiyorum, gündemin dördüncü maddesinde sunulan özet 

rapor, yani Yönetim Kurulu raporu ve beşinci maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve 

incelemeleri ile ilgili genel görüşme. 

Değerli Arkadaşlar,  

Söz almak isteyenlerin şimdi müracaatlarını alacağım. Ancak genel konularla ilgili bu 

maddede konuşmamanızı rica edeceğim. Kesme durumunda kalabilirim, kusuruma da 

bakmayın. Lütfen raporlarla ilgili söz almak isteyen arkadaşlarımız işaret buyursunlar. Diğer 

arkadaşlarımız bir madde sonra istedikleri her konuyu görüşebilirler. Buyurun efendim, bu 

madde ile ilgili söz almak isteyen arkadaşlarımız? Sayın Hayrettin Kozak. Üç arkadaşımız söz 

istedi. Sayın Hayrettin Kozak, Sayın Tayfun Akçay, Sayın İbrahim Göknar. Sayın Hayrettin 

Kozak, buyurun efendim, söz sizin.  



8 
 

Hayrettin Kozak 

Sayın Başkanlarım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Değerli Galatasaraylılar, Büyüklerim, 

Arkadaşlarım,  

Ben de çok kısa geçeceğim. Zaten Yönetim Kurulumuz ve Denetim Kurulumuz da 

olabildiğince kısa geçmiş. Kulakları çınlasın, Mete İkiz arkadaşımız bu mali konularda çok 

titizdi. Tabii biz geçmiş yıllarda onun 20 ile 30 sayfa arasındaki çok detaylı raporlarına 

alıştığımız için, bunlara bakmak çok daha kolay oluyor. Bu bir tercih meselesi tabii.  

Şimdi efendim, ben hızlı hızlı size söyleyeyim. Gelirlere bakalım. Ben de çok “résumer” 

edeceğim. Şimdi bizim gelir durumumuza bireysel olarak baktığımız zaman, yani ana kulüp 

bazında, dernek bazında baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Baktığımız zaman, dip 

rakamda, gelirlerin toplamı, yani bütün sportif şubeler, tesisler vesaire hepsinin gelirlerinin 

toplamı 24.9 milyon olarak tahakkuk etmişti. Bir önceki senedeki bütçe rakamları ile 

mukayese ettiğimiz zaman, toplam 2015’in üçüncü ay sonu itibarıyla fiilî gelirler, yani bizim 

bütçeye göre bakılan değil, fiilî gelirlerini mukayese ettiğimiz zaman, -ben çünkü geçen 

senenin 3 ayı ile bu senenin 3 ayını birebir mukayese etmenin daha sağlıklı olacağı 

düşüncesinde olarak bunu söylüyorum- 31 Mart 2015 itibarıyla 68.7 milyon toplam merkez 

ve tesisler giderleri var. Baktığınız zaman, bunun da karşılığı 3 aylık 17 milyon ediyor. Bizim 

bu seneki gelir tahakkukumuz 5 milyon. Dolayısıyla 11.7 milyon gelir eksiğimiz var. Önemli bir 

eksik. Az önce arkadaşımız bunu açıklığa kavuşturdu. Biz dip rakama bakalım. Dip rakama 

tamamen bakalım. Gelirler toplamı olarak 2016’nın 3 aylık süresinde 14 milyon 201 bin lira 

gelirimiz var. Toplam 3 aylık. Bir önceki yılın 31 Mart dolayısıyla yine 3 aylığında 26.7 

milyondu. 3 ay, 3 ay, 2 yıla bakıyoruz. Bu demektir ki, ilk 3 aylık karşılaştırmada, gelirlerde 

12.3 milyon TL eksik kalmışız, geçen seneye göre. Bu yıla iblağ ettiğimiz zaman, yıl sonundaki 

bir projeksiyon yapacak olursak, bu bize, kulübün, dernek grubunun 12 aylık süreçte, kâr-

zarar enjeksiyonuna 49.2 milyon gelir eksiği ile girmiş olacak. Bu rakamlar aynı seviyede iki 

tarafta da seyrettiği takdirde, kulüp dernek olarak yıl sonunda, 2016 sonunda, gelirlerde 49.2 

milyon eksiği olacak.  

Hemen giderlere de aynı gözlükle bakalım. Yani bir önceki senenin 3 ayı, bu senenin 3 ayı 

olmak üzere baktığımız zaman, geçen yıl giderlerin toplamı 27.7 milyon TL imiş. Affedersiniz, 

32.2 milyon TL imiş. Bu sene baktığımız zaman 31 milyon TL, 3 aylık. Bu da yılda fark olarak 4 

milyon civarı getirir. Yani gider fazlası olarak, 15.2 milyon gider fazlası yaparız. Özetlersek, yılı 

tamamladığımız zaman, aynı verilerle, yılda 15 milyon fazla gider yaparız. Gelir olarak da 49 

milyon eksi gelir yaparız. Ciddi farklardır bunlar diye düşünüyorum.  

Şimdi konsolide verilere hızlı bir şekilde girelim. Konsolide verilerde, 31 Mart 2016 itibarıyla, 

687 milyon toplam kredi rakamımız var TL olarak. Bunun da karşılaştırmasını yine aynı 

şekilde, geçen yılın 3. ayı itibarıyla yapıyorum, eşit bazda karşılaştırma olsun diye. Çünkü 15 

Aralık 2015 ile karşılaştırdığınız zaman, yani bundan 3 ay öncesi ile siz orada 12 aylığa 

bakıyorsunuz. Benim tarzımda 2 yılın da 3 aylığına bakacaksınız. Rakamları söylüyorum. 

Borçların toplamı TL bazında 687 milyon. Geçen sene 3 aylığın sonunda 544 milyondu. Bu 

demektir ki, aynı gözlükle baktığınız zaman, 143 milyon TL bu senenin 3 ayında, geçen 

senenin 3 ayına göre, TL bazda bir banka kredisi artışı var.  
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Şimdi verilen teminatlara da yine aynı gözlükle bakacağız. Yani 31 Aralık 2015 değil, 31 Mart 

2015 sonundaki rakamlarla bakacağız karşılaştırma için, madem 3 aylık dönemleri 

karşılaştırıyoruz. 2016’da -toplam söylüyorum- 1 milyar 789 milyon toplam teminatımız var, 

çeşitli ipotek, hisse rehni, vesaire hepsi. 31 Mart 2015’te bu 1 milyar 509 milyondu. Şimdi siz 

bu karşılaştırmalı, 31 Aralık 2015’le yaparsanız, bir tarafta 1 milyar 777, bir tarafta da bu 

senenin 1 milyar 789’u çıkar karşınıza. Bu, teminatlarda hiçbir artış olmamış demektir. 

Hâlbuki öyle değil. Aynı bu gözlükle baktığınız zaman, bir önceki 3 aya göre 280 milyon lira da 

teminatta artış olmuş. Yıl sonuna doğru gittiğiniz zaman, o zaman o karşılaştırmayı dediğim 

gibi yapabiliriz. Bunların içinde de çok önemli bir artış şurada görülüyor. Temlikler kısmında – 

malum, teminatların en önemli kısmıdır, çünkü direk olarak giderlerimizin önünü kesen bir 

faktördür bu- 580 milyon, 31 Mart 2016, 31 Mart 2015’te 479 milyondu. Yani temliklerde de 

100 milyonluk bir artış olmuş. Borç-alacağa baktığımız zaman, borç-alacak konusunda, yine 

aynı gözlük, hep 2015’in 3 ayı ile bakıyorum. 31 Mart 2016, bugün 524 milyon. 31 Mart 

2015’te, geçen senenin ilk üç ayı sonunda 585 milyon. Şimdi bir tarafta 3 aylık, bir tarafta 12 

aylık bakın, yönetimin sunumunda, ben size iki tarafın 3 ayını söylüyorum. Şöyle 

düşüneceksiniz. 585 milyonsa 3 ayda, bir önceki sene, bu sene de 524 milyonsa, yani bir 

önceki sene baktığınız zaman nereye gideceğini görürsünüz.  

Şimdi gelelim borçlara. 1 milyon 494 milyon borç var. Onu da geçelim, gelir-gider farkına 

bakalım direk. 970 milyon lira gelir-gider farkı var, 3 ayın sonunda. Geçen sene 31 Aralık 

itibarıyla, 12 ayın sonunda, 963 milyondu. Dolayısıyla, burada baktığınız zaman, hiçbir şey 

değişmemiş. Ancak 3 ayın sonunda. Yıl tamamlanıncaya kadar nasıl bir seyir seyreder, 

bilmiyoruz. Ama 31 Mart 2013’e baktığımız zaman, 859 milyon daha ilk 3 aylık sürede vardır. 

Biz onu 970’e bulmuşuz, birinci 3 ay sonunda bu yıl. Neticede, borç-alacak farkında 3 aylık 

mukayeseler yaptığımız zaman, her iki senenin 111 milyon TL daha fazla borçlanmış 

olduğumuz sonucu ortaya çıkıyor.  

Ben ayrıca denetim raporuna girmeyeceğim. Yalnız bir tek şey söyleyeceğim. Denetimci 

arkadaşlarımız konsolide raporları hazırlarken direk olarak 29 Mart 2016’nın değerlerini 

almışlar ve 31 Mart 2015’in, yani yıllık değerlerini almışlar. Bu rakamların tamamı 29 Şubat 

2016 itibarıyla bu tarihte yayınlanan Sportif A.Ş.’nin KAP’a verdiği raporlarda zaten vardı. 

Yani buraya yazmaya bile gerek yok. Ona rücu ederek, rakam söylemeden geçilebilirdi. Keza 

31.12.2015 de aynı durumdadır.  

Ben bu kadarla geçiyorum. Diğer konularımızı müteakip maddede konuşuruz. Saygılar 

sunuyorum hepinize.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca yıllık mukayese yaptığı için tabii daha 

aydınlatıcı oldu. Efendim, Sayın Tayfun Akçay. Görüşme talebiniz raporlarla ilgili, değil mi 

efendim?  

Tayfun Akçay  

Sayın Başkan, beni konuşturmamak için bu şerhi düşmüş olmanızı tabii ki saygıyla 

karşılıyorum.  



10 
 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Söz serbest efendim. Zatıaliniz için de serbest, diğer tüm üyelerimiz için de serbest. Buyurun, 

devam edin.  

Tayfun Akçay  

Bir de lütfedip kabul ederseniz, Hayri Bey kadar olmayacak tabii, 5-6 dakikalık bir ilave ile bir 

daha konuşmama, o hakkımdan feragat etme gibi bir talebim de olabilir. Şimdi izninizle, bir 

şeyi özür dileyerek tekrar vurgulamak istiyorum. Kulübün Başkanı ayağa kalkıyor ve siz ayağa 

kalkmıyorsunuz saygı duruşu davetinizde. Yapmayın bunu, lütfen kalkın siz de.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın üye buranın belli bir seviyesi var. Galatasaray Kulübü’nün o seviyesinden aşağıya 

inmeyelim. Lütfen bu işlere karışmayın, siz işinize bakın.  

Tayfun Akçay  

Ha, yani evet, işte ben buna karışmak için buradayım. Başkan ayağa kalkıyor, siz 

kalkmıyorsunuz. Yani bu da bir oyundur. Neyse...  

Şimdi efendim, bu mali konular, malumunuz, sınırlı olan, konumuza ilişkin olan bölüm 

itibarıyla, muhasebe bir tekniktir. Gelir olur, gider olur. Bunlar teknik olarak bilançolarda 

belirlenir, vurgulanır, dengelenir ve sonuçlandırılır. Bizim burada tartıştığımız, 5 lira oradaydı, 

5 lira da buradaydı, sonuçta şu çıktı tartışması değil. Bütün mesele, örneğin 1 milyar 700, 800 

milyon liralık bir kefalet şeyi içerisinde bir rakamdan bahsediliyor. Aslında böyle bir şey yok. 

Bizim 800 milyon borcumuz var. Bırakın o ipotekti, kontr taahhüttü, artı sorumluluktu, 

müteselsil sorumluluktu, onları böyle şişire şişire, üst üste... Şimdi Riva’yı biz diyelim ki, 

teminat göstermişiz. Bu arada Başkan da kalkmış, 300 milyon da ben verdim... Ya Riva 

satıldıktan sonra, Başkanın teminatının zaten sözü bile olmaz. Önemli olan, kulübün 

borcudur. 800 milyon, görünen o. Yani 3 kuruş aşağı, 5 kuruş yukarı, o ayrı bir konu. Asıl olan, 

bu kulübün geleceğe dönük olarak mali durumunun bir şekil alması, bir anlam kazanması ve 

iyiye gidecek bir çözüm oluşturabilmesi için, asıl olan harcamaların kadrimaruf olup 

olmadığının irdelenmesidir. Yani yerindelik önemlidir. Ne nereye harcandı, ne kadar 

harcandı, nasıl harcandı? Yerinde mi, değil mi? Rakam şu kadar, 100 milyon bir rakam 

konuyor. Aa, 100 milyon harcanmış! Acaba 100 milyon harcanmayı gerektirecek, tasarrufu 

gerektiren bir durum mu vardı da 100 milyon harcanmış? Bunlarla ancak mali durumun 

geleceğe dönük, bizim aydınlanmamızla, umut beslememiz gerekir.  

Şu kadar borcumuz var, her gün şu borç artıyor. Geçen yılın 3 ayı, bu yılın 5 ayı... Efendim, 

zaten içinden çıkamadığımız, çözüm üretemediğimiz asıl nokta, bizim borçlarımızın hani var 

ya, devamlı bu söylenip duruyor. Bir yandan Türk parası olarak bir borçluluk var, bir yandan 

döviz bazında sorumluluklar var. Döviz bir oynamaya başlıyor, bir anda 100 milyon artıyor, 

200 milyon artıyor, oo, kulüp battı. Ya kulüp battı, kulüp sorumluluğu döviz bazında eğer 

değerlendirilecek ve bu tartışılacak ise, bu noktadan yola çıkarak bu muhasebenin anlam 

kazanması gerekir. Yani herkes şunu bilmeli ki, biz aslında 500 milyon dolar diyelim, basit bir 

sorumluluk altındayız, borç altındayız. Döviz değişti, oldu 700 milyon. Yani kulüp birdenbire 
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200 milyon daha fazla borca girmiş, faaliyette mi bulundu? Hayır, var olan zaten, kendi 

bazında, kendi ölçeğinde şekilleniyor, anlam kazanıyor. Altın alsanız, altının değerine göre 

kârdasınız, ya da borçlansanız, ona göre zarardasınız. Kulüp yabancı şirketler tarafından da 

denetlenen, para vererek, o sorumluluğu paylaştıkları kurumlarla işbirliği içinde. Ya ne 

yapıyorsunuz kardeşim siz demek durumunda olan ya da bu yaptığınız doğru değildir demek 

durumunda olan kurumlar bunlar. Şimdi o kurumlar nasıl görüş veriyorlar, ne diyorlar, olaya 

nasıl yaklaşıyorlar? Bunu kulüp nasıl değerlendiriyor? Bakın, algılıyor demeyeceğim. Çünkü 

bu algılama değil, bu insani bir refleks değil. Yani bu kulübün işte, forma bu sene bu kadar 

satarsınız, gelecek sene satmayabilirsiniz, o kadar. Belki 2 misli satarsınız. Alın Beşiktaş’ın 

durumunu, küt diye bir anda 300, 400 para kasaya giriverdi, daha tartışmaya meydan 

vermeyecek bir biçimde. Olabilir, kulüpçülük biraz da gelirin bu şekilde ifade edilmesini 

gerektiren bir durum.  

Ben tabii durumu, sadece teknik bir hukukçu olarak, teknik bir yaklaşım içerisinde alacak-

borçla değil, alacağın ve borcun kaynağının ne olduğu ile bağıntılı irdelenmesini gerektirecek 

bir tartışma ile sonuca varabileceğimizi düşünüyorum. Yani o zaman da denebilir ki, burada 

çok ehil, uzman, bu konuda yetkin, söz sahibi olacak insanlar, üyelerimiz var. Bu harcamayı 

niye yaptınız kardeşim diyebildikleri anda, belki o rakamların bir anlamı olacak. Yoksa 

bırakmışsınız, diyorlar ki, şu kadar borç var. Tamam. O kadar borç varmış, şu kadar da 

alacağımız var. O alacağın da şu kadarını tahsil edebiliriz, edemeyiz. O da böyle. Ama bu 

değil. Verilen hesap değil. Doğru yola ve para değerlendirilecek ve kulübü borçtan 

kurtarabilecek ekonomik politikanın ne olması gerektiği bilinmiyor, tartışılmıyor. Ben sadece 

bu açıdan biraz durum değerlendirmesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu 

vurgulamak istedim.  

Sayın Başkan, lütfedip kabul buyurursanız, 5-6 dakika, fazla konuşmayacağım. O hem şeyle.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, bir sonraki maddede söz alırsınız, konuşursunuz.  

Tayfun Akçay  

Tamam, peki. Zaten o maddede söz almıştım. Bunda da konuşmuş oldum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Tamam, teşekkür ederiz açıklamalarınız için, sağ olun. Şimdi mi söz almak istiyorsun? 

Buyurun.  

Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Hazirun,  

Ben bu mali raporlar hakkında, gerek Yönetim Kurulunun sunduğu, gerek denetçilerin 

sunduğu raporlar hakkında kısa bir görüş belirtmek istiyorum. Tamamen biraz eleştiri, biraz 

da katkıda bulunmak amacıyla. Sayın Tayfun Bey’in görüşlerine tamamen katılmıyorum ben, 

çünkü bu kadar büyük rakamları olan bir kulüp ve bağlı şirketler, sadece basit muhasebe 

teknikleriyle yönetilemez. Mümkün değil böyle bir şey olması. Muhasebe bir dönemin 

resmini çeker, mevzuata göre rakamları koyar. Ama kendinin söylemiş olduğu stratejik 
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kararların alınabilmesi için doğru verilerin doğru analiz edilmesi lazım. Bunun için de mutlaka 

ve mutlaka karşılaştırmalı tablolar gerekiyor. Bizim önce Yönetim Kurulundan, sonra da 

denetçi arkadaşlarımızdan rica ettiğimiz ve kısmen de olsa bir ilerleme kaydettiğimiz konu 

bundan ibarettir.  

Dönemsellikten kasıt, Sayın Hayri Kozak’ın da belirttiği gibi, 31.12.2015 ile 31.3.2016’yı 

mukayese etmek değildir. Bu hiçbir şey ifade etmez. Daha doğrusu, çok az şeyi ifade eder. 

Dönemsellik ilkesi diyorsak, bu dönem ile 12 ay evvelki aynı dönemi mutlaka mukayese 

etmek lazım ve kulübün Yönetim Kurulunun veya denetçilerin vereceği birtakım performans 

endikatörlerinin, yani performans göstergelerinin mukayese edilebiliyor olması lazım. Ancak 

o zaman bu verileri doğru inceler, doğru analiz yaparsak ileri doğru kararlar alabiliriz. Yani 

istenilen şu. Aynı dönemde, 31.03.2016 ile 31.03.2015’i mukayese ettiğiniz zaman, ne idi, ne 

oldu, ne olmalıydı yani bütçe ile mukayese ve ne olacak? Burada da eğer bütçe döneminin 3 

ayını realize ettiysek, kalan 9 ayda, 3 aylık realizasyona göre ne olmasını tahmin ediyoruz. 

Sevgili Cengiz Ergani arkadaşımız bunun SPK nedeniyle yapılamayacağını söyledi. Ama bunu 

bize beyan etmeseler bile, belki kendi aralarındaki çalışmalarda yapıyorlar diye 

düşünüyorum. Bunun mukayese edilebilmesi lazım.  

Bu kapsamda bakacak olursak, bakınız, geçen sene 31 Mart 2015 ile bu seneki 31 Mart 2016 

arasındaki borç-alacak farkı, -Sayın Hayri Kozak’ın dediğine küçük bir ilave yapıyorum- % 12 

artmış, toplam finansal borçlar % 26 artmış, toplam teminat tutarı % 19 artmış, temliklerimiz 

% 21 artmış, diğer şahsi kefaletler ise % 121 artmış görünüyor. Bu analizleri doğru yaparsak, 

hem resmi doğru görürüz, ileri doğru da doğru kararlar alabiliriz diye düşünüyorum.  

Maruzatım bundan ibarettir efendim. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Hamamcıoğlu’nun katkısına teşekkür ediyoruz. Sıradaki görüşmeci 

arkadaşımız Sayın İbrahim Göknar. Buyurun efendim.  

İbrahim Göknar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve kıyafetim için özür diliyorum. Geçen hafta önemli bir 

operasyon geçirdim. Dolayısıyla, kıyafetim için tekrar özür dilerim.  

Sayın İsmail Bey 3 aylık bütçeyi sundu. Müsaade ederseniz, ben de bütçe hakkında kısaca 

görüşlerimi aktarmak istiyorum. Eşref Bey’in de biraz önce belirttiği gibi, aslında konu 3 

aylıktan daha da önemli. Ama satır başı bütçe dediğimiz zaman, tabii ki dönemsel incelemek 

gerekiyor. 3 aylıklara belki bir röntgen çekimi diyebiliriz. Şu anda aklıma gelen bir benzetme, 

işte 6 aylıklara belki tomografi deriz, yıllıklara da böyle talyumlu tomografi testleri diyebiliriz. 

Zaten iş dünyası da bu şekilde gider, yani yıllık bazda ne hesaplanmıştı, ne planlanmıştı. 

Bütün alınan stratejik kararların ardında, tüm şirketlerde -ki biz de bir A.Ş.’yiz- en sonunda bir 

bütçe sayfası vardır. Bütçe önceden yapılmaz. Önceden tüm stratejik planlamalar yapılır. Her 

şirkette bu, bu şekilde olur. Bütün dünyada da böyledir.  

Dolayısıyla ben şimdi otururken düşündüm. Şu son çeyrekte, İsmail Bey’in sunumunda, son 3 

ayda 12 milyon lira zarar etmişiz. Oradan birden çeyrek aklıma geldi. Şimdi mesela hepimiz 



13 
 

biliyoruz, dünya ekonomilerinde iki çeyrek arka arkaya ekonomi yürümezse resesyon gelir. 

Hepimiz biliriz ve hükümetler sallanır. Galatasaray’ı bir düşündüm. Bizi düşündüm, 10 yıldır 

hiçbir çeyrekte biz kâr göstermedik. Eğer yanılmıyorsam, yani 40 çeyrektir zarar gösteriyoruz. 

Allah’ım ne büyüksün, hâlâ hayattayız. İnanılır gibi değil. Şimdi yönetimimiz 1 yıldır işbaşında. 

Birkaç aydır hep söylüyorum, tüm iyi niyetiyle gayretini gösteriyor. Ama neredeyse 1 yıl geçti, 

yani röntgenlerin hepsini geçti, son çeyrekte yine zarar. Yani düzelemiyoruz. Bir yerde, zaten 

düzelmemiz bir anlamda mucize. O ayrı bir konu. Kötümser olmak istemiyorum. Bunu daha 

önce de belirtmiştim. Galatasaray’ın düzelmesi, finansman anlamında belki önümüzdeki 10 

yıl boyunca olacak, her adımı da dikkatli atarak alacak. Öyle hiç kimse ummasın, seneye 

birdenbire Galatasaray refaha erecek diye. Öyle bir şey yok. Tamam, borç yiğidin kamçısıdır 

deriz biz Türkiye’de ama bu böyle de yürümeyecek.  

Bakın dikkatle dinledim, Sayın Divan Başkanı, konuşmasında SPK mevzuatından bahsetti. Ben 

geçen Divanda oligarklardan bahsetmiştim. SPK ona kayyum der. Yani böylesine büyük bir 

tehlike içindeyiz. Lütfen gelin, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim, ne olur, her şeyi bir tarafa 

bırakalım. Her türlü önceliğimiz bu bütçe olsun. Sportif başarılar, onlar, onların hepsini 

konuştuk. Onlar değil öncelik. Şu anda bizim her saniye, nereden ne tasarruf edebileceksek, 

nereden ne tür gelir getirebileceksek, yepyeni bir net iş planına ihtiyacımız var Sayın Başkan.  

Şimdi İsmail Bey dedi ki, sponsorlar dedi. Galatasaray’da dedi üstelik. Belki dili sürçtü İsmail 

Bey’in ama bizde, Galatasaray’da böyle oluyor. İlk 6 ayda sponsorlar yavaş, sonra çıkar. Böyle 

bir şey olamaz. Yok böyle bir şey. Sponsorluk işin ana maddelerinden, en önemli gelir 

kalemlerinden bir tanesi iken bunu baştan konuşacağız. Yani Galatasaray maç kazanınca mı 

sponsor geliyor? Yahut maç kaybedince mi? Tabii sezon başında olacak. Her şey baştan 

olacak, zaten bütçe de baştan olacak. Ara dönemde sponsor bulunmaz. İşin aslı, işin asıl ana 

kökü burada yatıyor, en baştaki stratejik planlamada. Her anlamda, pazarlama planından iş 

planına. Dolayısıyla, lütfen mazur görün bunu ama bu hususta en büyük kaçağımız buradan 

geliyor Sayın Başkanım. En baştaki yönetim planında, tüm bu stratejik planlar ve alt detayları 

tam ve düzgün şekilde mutlaka hazırdır ama eminim... Tabii sizin de çok büyük güçlükleriniz 

var, çünkü herkes her şeyi mükemmel şekilde istiyor. Ama dediğim gibi, artık bir şeyi seçmek 

durumundayız. Açıkça da ifade etmek durumundayız. Sportif başarı bir müddet duracak, biz 

bütçemizi düzelteceğiz ve bunun için de ne gerekiyorsa, hepimiz kalpten, birbirimizi tenkit 

etmeden, bu 3 aylık röntgenleri birlikte paylaşarak bu işe devam etmemiz lazım.  

Son bir örnek vereyim. Çok basit bir şey, bir öneri. Çok güzel bir kampanya başlattınız. Çok 

konuştuk, herkes biliyor artık, “Tek Yürek, Tek Bilek” bileklik. En başta hiçbir hedef yoktu, 

sonradan 1 milyon satıldı zannediyorum. Güzel bir rakamdı, siz de bunu ifade ettiniz 

kürsüden. 1 milyon çok az. Açıkça 10 milyon istiyorum deyin, verir Galatasaray on milyonu ve 

buradan da bir sıcak para girişi olabilir.  

Hummel’le yapılan sponsorluk anlaşması kaç liraya yapıldı, bunu da bilemiyorum açıkçası. 

Acaba yeteri kadar kifayetli bir anlaşma mıdır? Çünkü kimse alınmasın, gücenmesin, 

Galatasaray’a daha büyük isimler yakışabilir. Hummel çok değerli bir markadır ama 

Galatasaray daha önemli markaları hak eder, Galatasaray forması. Dinlediğiniz için teşekkür 

ederim.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ediyoruz. Bu madde ile ilgili görüşmelerimiz 

sona erdiğine göre, altıncı maddeye geçiyorum, güncel konular ve dilekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 üyemiz var. Lütfen konuşma sürelerine, benim müdahale etmeme gerek kalmadan, 

değerli arkadaşlarımız kendileri dikkat etsinler. Efendim, ilk söz Sayın Candemir Berkman’a.  

Candemir Berkman 

Efendim, iyi günler. 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Kulüp Başkanı ve Üyelerimiz,  

Saygılarımla. Ben ekonomiden bahsetmeyeceğim. Ben futbol takımından bahsedeceğim, 

bilebildiğim o çünkü. Bundan bahsedeceğim. Niçin Galatasaray Kulübü puan derecelerinde 

bu kadar aşağıda? Birtakım tatsızlıklar, birtakım huzursuzluklar ve tarihimizde ilk defa, 3 tane 

antrenör ile seneyi geçiriyoruz. Ki bizim kulübümüzde, antrenörleri böyle devamlı olarak 

değiştirir hâle gelmememiz lazım. Ben 60 yıldır Galatasaray Kulübü’nün içindeyim. 

Tanıdığımız antrenörler belli kişilerdi. Gündüz Kılıç, belli bir dönem gider, bir dönem gelir, bir 

dönem gider, bir dönem gelir. Saygı gören bir kişiydi Galatasaray Kulübü’nde. Futbolcuların 

yanında bir de basketbolcular, voleybolcular vardı. Deniz ağabeyin gösterdiği saygıyı bizler de 

aynı saygı ile karşılardık. Her gün Hasnun Galip’e gitmek mecburiyetindeydik. Zaten o zaman 

8 günde 5 maç oynuyoruz. Aldığımız maaş evimizin kirasını dahi ödeyecek şartlarda değildi. 

Transfer paralarımızı zaten alır mıyız, almaz mıyız, bilemezdik. Kuzu bir Galatasaraylı ritmi 

içinde yaşardık.  

Bunları bize aşılayanlar, o zamanki büyük, bizden önceki futbol takımının oyuncuları. Biz maç 

sonrası duş almaya bile sıramızı beklerdik bir saygı ile. Sabahları 9-9.5 civarında antrenman 

yoksa, Gündüz ağabeyin kapısını çalardık, içeri girerdik. Yanaklarımızdan öpülürdü. 3 dakika, 

5 dakika konuşurduk, diğer arkadaşımız girerdi. Gündüz ağabey niçin sabahları onu ziyaret 

etmemizi isterdi? Çünkü o zaman köprü yok. Çoğumuz demeyeceğim, 3-5 arkadaşımız 

Kadıköy tarafından gelirdik. Kadıköy’den antrenmana gelebilmek için, sabah antrenmanına 

gelebilmek için sabah 6.15 vapuruna binerdik. Tünel’e gelirdik, trenle Tünel’i çıkardık. Oradan 

Mecidiyeköy tramvayına binerdik. Yani bu yolculuk aşağı yukarı 2 saati bulurdu. Giderdik, 

Gündüz ağabey bizden önce gelmiştir, çünkü yazın Suadiye’de, kışın Nişantaşı’nda oturur. Biz 

o zaman intikal edemedik, niçin Gündüz ağabey sabahları bizi çağırıyor diye. Sonradan şey 

yaptık, bizim pantolonumuz ütülü mü, ayakkabılarımız boyalı mı, üstündeki gömlek, bir gün 

evvel giydiğin gömlek mi diye. Öpüşü de akşamdan kalma mı olduk, yoksa akşamımız iyi mi 

geçti diye bir kontrolden geçerdik, ister istemez.  

Biz Galatasaraylı futbolcular olarak öyle yetiştirildik ki, o saygı her zaman vardı. Galatasaray 

Kulübü Başkanını ben kulübe geldikten 6 sene sonra tanıyabildim. Tanıdığım tek yöneticim, 

bize ödeme yapan, para varsa ödeme yapacak Yönetim Kurulundan üyelerimiz vardı. Şimdi 

düşünüyorum, gazeteler bol bol yazıyor, ama Galatasaray Kulübü’nün bir aralık içine aldığı, 

takımın eski kaptanı olan Cüneyt, Yönetim Kuruluna girdi futbol şubesi ile Yönetim Kurulu 

arasındaki kişi olarak. Fakat ne olduğunu anlayamadık, Cüneyt istifa etti. Ondan sonra 

kulübün içinde Cengiz Özyalçın kaldı. Cengiz’in, futbolculuğunun dışında doktorluğu vardı. 

Yani futbolun içinde fazla kalmadı. Onun için, o da tavsiye edici bu ikilemi şey yapmadı. 
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İkilemi yapmayınca, Yönetim Kurulunun futbol takımı ile olan ilişkileri koptu sayılır. Yani 

orada ayrı bir imparatorluk var gibi oldu. Tabii bu imparatorluğun camiamız içindeki Yönetim 

Kurulundakiler futbol maçlarına gitmiştir, futbol maçını seyretmiştir. İyi kötü, hakemin ne 

olduğunu zaman zaman öğrenmiştir. Ama hiçbir zaman bir sporcu olarak yaşamamıştır.  

Sporcu olarak yaşamak bambaşka bir şeydir. 4 ay maaşınızı almadan sürünürsünüz, bilirim. 

Transfer parasını 1 sene içinde zorbezor aldığınız zamandı. Ali ağabeyimiz de o tarihlerde 

bizim Yönetim Kurulumuzdaydı. Herkese güzel bakar, bizlere o hürmeti öğretmiştir. “Ali 

ağabey, başım ağrıyor.” dediğiniz zaman aspirin alırdık, dizim ağrıyor dediğiniz zaman aspirin 

alırdık. Yani bize hizmet eden bir terapistimiz bile yoktu. Şimdi düşünüyorum, o zaman bize, 

kulübün içinde Galatasaray takımına hizmet eden kişiler de vardı, Tamer kardeşim gibi. 

Hurcumuzu taşırdı, formaları yıkayıp kurutmaya çalışırdı sobanın başında. Okula gidiyor o 

zaman, sanırım Alman Lisesi’ne gidiyor. Bizle yatar, bizle kalkardı. Düşünebiliyor musunuz? 

Galatasaray Kulübü’nün o zaman, İnönü Stadı’na malzemelerimizi götürecek bir taksi 

tutmaktan imtina ederdik. O zaman bir iki tanıdığımız şoför vardı, onlar alıp götürürlerdi. 

Dönüşte aynı sefalet. Yine Tamer çamaşırın başında veya ütünün başındaydı. Böyle kişiler 

vardı.  

Şimdi Galatasaray Kulübü’nü yalnız futbol kulübü olarak düşünmemek lazım. Gazetelerde bir 

haber, basketbol takımımız şampiyon oldu. Tebrik etmek lazım. Onun altında da şöyle bir 

yazı: “Gelecek sene bu bütçe ile oynamam.” Böyle veto çeker gibi bir hâl sanki. Size bunları 

anlatıyorum, biz nereden nereye geldik diye. Benim jenerasyonum, Galatasaray Kulübü’nün 

vitrini olduk biz. Şimdi düşünüyorum, burada Atilla’yı gördüm eskilerden. Bundan başka 

kimse kalmadık gibi, yani 4-5 kişi kaldık o jenerasyondan. Hepsi bu yıl içinde 3-4 kişi zor 

şartlar içinde öldüler, yokluktan öldüler. Hiçbir zaman saygı görmediler. Biz her zaman da 

söylemişizdir, bizim Galatasaray camiasında... Uzatıyorum ama 5 dakika Başkan bana 

verecek.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

40 yılda bir geliyorsunuz efendim, buyurun.  

Candemir Berkman  

40 yılda bir geliyoruz. 60 senenin verdiği bir tolerans olacak herhâlde. Nedense, Metin’den 

başka aklımızdan kimse geçmiyor, sporda, futbolda, her yerde. Hâlbuki o kadar çizgilerin 

altına düşmüş arkadaşlarımız vardı ki, Allah’tan vefat ettiler, daha fazla sürünmediler 

diyeceğim. Sağ olsunlar, birkaç başkan o ihtiyacı olan futbolculara veyahut diğer sporculara 

kendi şahsi hesaplarından ödemeler yapıyorlardı. Onlara teşekkür ediyorum en başta.  

Bugün, sonunu şöyle getireceğim. Duygun Bey başkanken kendisine gittim. O arada sordu 

bana, “Ya Cando, antrenör olarak Ümit Davala’yı seçmeyi düşünüyoruz. Ne diyorsun?” dedi. 

Fikrimi söyledim ona, “Hamza Hamzaoğlu var, onu tercih etseniz daha iyidir.” dedim. 

“Terbiyelidir, kibardır, çalışkandır, Galatasaray’a uyacak bir tiptir. Onu alın.” dedim ve aldılar. 

Zaman içinde geldi. Kendisiyle arada telefonla konuşuyordum. Görüp de kimsenin 

söylemediği bir şekli vardı Galatasaray’ın. Kötü müdafaa yapan bir takımdık. Biz geçen sene 

şampiyonsak, bana göre, kalecimizden dolayı şampiyon olmuşuzdur. Ve de ona yardım eden 
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birkaç kişi vardı. Bu arada da transferler oluyordu, gençler. Sene başladı, Hamza ile beraber, 

Dursun Bey de, Başkanım da lütfetti, kabul etti konuşmamızı. Dedim ki, “Başkan, bir şeyimiz 

eksik. Müdafaa şartlarını yerine getiremiyorlar, beceremiyorlar. Müsaade ederseniz, biz 

bunlarla konuşalım, biraz bahsedelim. Benim de bir antrenörlük zamanım var. Hatta Futbol 

Federasyonu Yönetim Kurulunda, eğitim dairesinin başındaki kişiydim. Bu işten iyi kötü 

anlarız birazcık. Hata yapıyoruz, hata yapıyoruz, hata yapıyoruz. Şuradaki adamlar hata 

yapıyor, buradaki adamlar hata yapıyor.” “Ağabey, alışmışlar. Ben de bundan istiyorum ama 

yavaş yavaş yapabileceğiz.” dedi. Fakat pat dedi ayrıldı, Mustafa geldi.  

Mustafa’yı telefonla tebrik ettim, hoş geldin dedim. “Ama bizim takım senin şartlarında 

değil.” dedim. “Sen hücumu seven bir oyuncusun, müdafaayı düşünmezsin. İstersen bir 

oturalım, sohbet edelim seninle.” dedim. Senin telefonunu bekliyorum dedim, aramadı. 

Arkadan bu son grup geldi, aynı teklifi onlara yaptım. Bizim takım böyle oynuyor, şöyle 

oynuyor, yanlış oynuyor, bu yanlışları düzeltmek lazım. Onlar da telefonuma cevap 

vermediler. Başkanımdan da her zaman rica ettim. Bir şey yapsanız da bizim akademi denilen 

yerde haftada bir kere, hiçbir şey beklemeden konferansların içinde olalım, onlara 

Galatasaray’ın ne olduğunu öğretelim. Onlar Galatasaray’ın kim olduğunu bilmiyor, bizim 

altyapı. Nereden geldik, nereye giderler, hiç belli olmuyor. Hâlâ bizim altyapıda oynayıp da 

bol sakallı adamlar var. 19 yaşında adam sakalla geziyor. Bir gol atılıyor, 35 kişi üst üste 

yığılıyor. Eskiden Gündüz ağabeye, biz sahanın kenarındayken, gol atıldığı zaman bir nezaket 

içinde giderdik. Yani bir elimizi kaldırırdık, sahanın dışına çıkmazdık. Bunları onlara 

hatırlatmak lazım.  

Benim de bugün bu konuşmayı yapmamın nedeni, Yasin denilen oyuncumuzun son maçta 

antrenörünü küçük düşürecekhareketinden müthiş rahatsız olmam. Ben şöyle düşünürüm, 

en başta Cengiz Özyalçın Bey’den. Kendisi futbolun içinden gelmiş kişidir. Böyle bir kişiye 

nasıl ceza verilir, herhâlde hatırlar. Düşünün ki, kulübümüz, takımımız da o çocuğa transfer 

parasının üstünde bir artırma yapmış. Bundan evvel zaten Emre diye bir çocuk var, ne yaptığı 

belli değil. Futbolcu mudur, cambazlık mı yapmak ister, belli değil. Gider dönmez, döner 

gitmez. Bu sene hep iddia ettim, Galatasaray futbol takımı Türkiye birinci futbol liginde en 

kötü futbol oynayan takımdı. Kötü bir kalecimiz olsaydı, en az 150 tane, 200 tane gol yerdik 

bu sene.  

Bunları bir hatırlatma babında söyledim. Yine de söylüyorum, illa ki Batı’dan futbolcu almak 

mecburiyetinde değilsiniz. Doğu’da da, Ermenistan dahil, İran dahil, Gürcistan, Türkmenistan, 

Tacikistan ülkelerinde çok çok iyi futbolcular var. Bu futbolcuların çoğu Almanya’da ve 

İngiltere’de. Orada popülerler, hatta bazısı da takım kaptanlığına kadar yükselmiştir. Biz 

Doğu’ya bakarsak daha az para harcarız. Daha gözü tok, karnı tok kişilere müracaat edip, bir 

sistem içinde... Oradaki büyükelçilerden -futboldan anlayan, Galatasaraylı olanlar çoktur- bir 

yardım beklersek, daha ucuza futbolcu alırız.  

Ben şöyle de bir laf geçtiği için, olmazsa daha iyi olur derim. UEFA’dan bir yıl ceza yememiz 

yahut da oynayacağımız maçtan dolayı, kaybedersek iki yıla gideceği söyleniyor. Ben bunun 

karşılığında, bir şans derim Galatasaray için. Bu iki yıl içinde, yaşlı futbolcularımızdan, burnu 



17 
 

havada olan futbolculardan kurtulup, 25-30 kişilik güzel bir kadro bulup bu iki yıl içinde doğru 

bir antrenörle iyi noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Sizlere teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Candemir Berkman’a teşekkür ediyoruz. 60 senenin özeti böyle oluyor ve 

yaşanmış konulardan intikal ederek günün konusuna geliyoruz. Efendim, Sayın Başkan söz 

istedi. Ergun Beyciğim, üstadım, Başkan söz istedi. Galatasaray’daki âdetleri biliyorsunuz, 

evvela Başkana söz verilir. Bilahare başımızın üstünde yeriniz var. Buyurun Sayın Başkan.  

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri, Kulübümüzün Efsane Başkanı Sevgili Ali Ağabey, 

Değerli Galatasaraylılar, Değerli Basın Mensupları,  

Hepiniz Mayıs Divanına önce hoş geldiniz. Hepinize şahsım ve Yönetim Kurulum adına 

saygılarımı sunuyorum efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Söz isteme sebebim kısaca şu. Sayın Candemir Berkman, basketbol şubemizin kazandığı 

Avrupa şampiyonluğu için, aynen kısık bir ifade ile “Basketbol şubesi şampiyon oldu, onları 

da tebrik etmek lazım.” dedi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu kupayı bugün buraya getirme sebebim, Galatasaray’ın bir şubesinin Avrupa çapında 

şampiyon olması. Çok mütevazı bir bütçe ile, değerli bir koç ve çok değerli oyuncularının sarf 

ettikleri emek sayesinde, Galatasaraylı duruşlarının, Galatasaraylı olmanın verdiği hazla 

kazandıkları bir kupa. Bu kupa öyle kısık sesle, efendim gazeteler yazdı, tebrik ederiz diye 

anılması gereken bir kupa değil. Türkiye’ye gelmiş en büyük basketbol kupası. Ben sizden bir 

şey rica ediyorum. Emeğe saygı, Galatasaraylılık duruşuna saygı çerçevesinde, bu konuda 

emeği geçenler için kuvvetli bir alkış istiyorum, lütfen. Kupa buraya geldi, herkesin gözünün 

önünde ama şu ana kadar hiçbir konuşmacı, kimse buna değinmedi. İlk önce söylenmesi 

gereken şeydi. Onun için, alkışlarınız için hepinize teşekkür ediyorum ve saygılarımı 

sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Başkana teşekkür ediyoruz, doğru bir noktanın altını çizdiği için. Sayın 

Avukat Ergun Öztürk, buyurun efendim.  

Ergun Öztürk  

Sevgili Galatasaray’ımızın Sayın Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Divan Kurulunun Sayın 

Başkanı, Saygıdeğer Büyüklerim, Sevgili Kardeşlerim,  

Konuşmama başlamadan evvel, Galatasaray Kulübü’ne, pardon Türkiye’ye ilkleri kazandıran, 

-UEFA Kupası’nı olduğu gibi- Eurocup Kupası’nı ülkemize kazandıran saygıdeğer basketbolcu 

kardeşlerimin hepsinin gözlerinden öpüyorum, başarılarının artarak devamını diliyorum. Bu 

arada, bu başarıların diğer branşlarda da devamını temenni ediyorum.  

Sevgili Galatasaraylılar,  
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Kulübümüzün futboldaki durumu hepimizin malumudur. Bunların sorumlusu, Yönetim 

Kuruludur. Dere geçilirken at değiştirilmez. Hamza Hamzaoğlu’nun gönderilme sebebini hiç 

kimse bilmemektedir. Ben de bilmiyorum. Sayın Başkanımdan bunun lütfen burada 

açıklanmasını arz ediyorum. Hamzaoğlu gönderilirken puan kaybımız 25 idi, şu an 31’dir. 

Sayın Denizli’nin yıllar önce, NTV’de canlı yayında söylediği “Samandıra’da çok mutlu ve 

huzurluyum. Galatasaray’dan huzurlu olmadığım için ayrıldım.” sözlerini hatırlayıp 

utanıyorum, esef duyuyorum. Sayın Hamzaoğlu’nun yerine Mustafa Denizli’nin getirilmesi 

çok yersiz bir tercihti.  

Sayın Başkan ve yöneticilere bir önerim olacak. Teknik direktör seçiminde iyi düşünüp 

aklıselimle karar alsınlar. 9 Mart tarihli Hürriyet gazetesindeki haberde, pahalı bir hoca 

olmayacak, gençlerle çalışmayı sevecek, yüksek ücret talep etmeyecek, denilmektedir. Bu 

kriterlere birebir uyan, birebir örtüşen teknik direktör Lucescu’dur. Bunu daha önce 

yaşamıştık. Başta Hakan Şükür olmak üzere 10 tane futbolcumuz ayrılmış, onların yerine ucuz 

transferlerle futbolcu transfer edip bizi şampiyon yapmış, Şampiyonlar Ligi’nin ya da finalin 

eşiğinden dönmüş ve Süper Kupa’yı da kazandırmıştı. Sayın Lucescu Beşiktaş’a gidip, Ali Sami 

Yen Stadı’nda Beşiktaş’ın 1-0 kazandığı maçta, basın mensuplarının sorularına karşılık 

“Sevindim diyemem.” diyor. Yarım saat, stattaki eski anılarını canlandırıyor. Sayın 

Lucescu’nun çalıştırdığı takımlar içinde Galatasaray’a ayrı bir sevgisi bulunduğu, kendisine 

yapılacak teklife de evet diyeceği kanısındayım. Böylece vefasızlığımızı da telafi etmiş oluruz. 

Televizyon kanallarında yapılan spor programlarında, Galatasaray’ımız hakkında yersiz ve 

aşağılayıcı beyanlarda bulunulmakta, âdeta alay edilmekte. Galatasaray’a gelir sağlamak için 

süt şişesi programa getiriliyor. Buradan Sevgili Ümit kardeşime teşekkür ediyorum, o süt 

şişesini aldı, yere fırlattı. Galatasaraylılara da bu yakışır.  

Galatasaray futbol kulübü değil, spor kulübüdür. Futbolda başarısız da olabilir. Biraz evvel arz 

ettim. Eurocup Kupası’nı da ülkemize ilk kazandıran Türk takımıdır. Bu zavallılar bilsin ki, 

Galatasaray hiçbir zaman çökmez. Çökertmeye de kimsenin gücü ve kuvveti yetmez. Sevgili 

seyircilerimizden rica ediyorum, -onlara hak veriyorum, takımımızdan onlar da, hepimiz de 

başarı bekleriz- başarılı olamayınca onları protesto etmesinler. Geçen yıl 3 tane kupayı 

kazandıran, Türkiye’de bir ilki daha yaşatarak formamıza dördüncü yıldızı taktıran bizim bu 

futbolcularımızdır. Dost kötü gün dostudur, Türkiye’de ilkleri Galatasaray yaşatmıştır.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Sayın yöneticilerimden bir rica ve talepte bulunmak istiyorum. Yerli futbolcu transferi 

yaparken lütfen kalbindeki takımı sorsunlar. Bunun örneğini –bilmiyorum, kendisi burada mı- 

Sayın doğal Başkanımız Alp Yalman ağabeyim yapmıştır. Şenol diye bir futbolcu vardı. 

Adapazarı’nda askerlik yaparken, albay, alay komutanı iyi bir Galatasaraylı olduğu için Sayın 

Başkanımıza telefon açıyor, “Noter al, burada göz hapsinde imzalatalım.” diyor. Sayın 

Başkanım gidiyor, “Şenol, bize isteyerek mi geliyorsun?” diyor. O da, “Ben Fenerbahçe’de 

oynamak istiyorum.” diyor ve Alp Yalman ağabeyim elini sıkıyor, ayrılıyor. Sayın yöneticim, 

sayın başkanlarım, lütfen bunları dikkate almanızı istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ergun Bey, toparlayalım mı efendim?  
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Ergun Öztürk  

Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Sevgili Galatasaraylılar, 

Her zaman söylemiş olduğum gibi, birlik ve beraberlik zamanıdır. Geçmişi unutalım ve 

arkamıza değil, önümüze bakalım. Galatasaray’ımıza bu kötü günleri atlatmamız için 

hepimize el birliğiyle bir görev düşmektedir. Hepinizi derin saygılarımla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, teşekkür ediyoruz Sayın Avukat Ergun Öztürk arkadaşımıza. Sayın Hayrettin Kozak, 

buyurun efendim.  

Hayrettin Kozak 

Çok kısa bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli Başkanım, son Divan toplantımızda 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile olan 12, 22 ayrı davamıza değinerek şu stadın üstünün 

kapanması ile buluşturup, bir sulh masası, sulh görüşmeleri başlatmanız ricasında 

bulunmuştum. Siz de zaten onaylamıştınız. Orada hangi aşamadayız, eğer bir söylerseniz 

memnun oluruz. Çok çok önemli bir konu olarak tanımlıyorum ben bunu, çünkü bizim şu 

anda hâlen uhdemizde olmayan Arena Stadı’nın irtifak hakkını almamızla da bağlantılı bu, 

malumunuz.  

İkincisi, daha bir süre önce, bu yeni kapalı salon yapımı ile ilgili, biliyorsunuz, sayın üyeler de 

biliyorsunuz, ben buna karşı çıkmıştım. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu tekrar etmek 

istiyorum. Yaşadığımız büyük zafer belli. Az önce sizin de bizi bir nevi tenkit ederek 

uyardığınız kutlamayı bu vesileyle yapmış oluyorum ben de. Ama şunu söyleyeyim, biz onu 

başka türlü çok yaptık. Bunu bilmenizi isterim. Şimdi bu şampiyonluğun alınışında kimlerin 

büyük rolü olduğunu herkes biliyor. Ama bir gerçek daha var. Onların arkasında o gün salonu 

dolduran 15 bine yakın taraftar cidden rakip takımın, bizim takımın, bizim koçumuzun da 

devamlı ifade ettiği gibi, çok büyük rol oynadı, daha önceki maçlar da dahil olmak üzere. 

Buradan niye geliyorum? Şimdi bu çocuklar Abdi İpekçi Salonu’nu -taraftardan 

bahsediyorum- artık evleri gibi görüyorlar, buna inanın. Ulaşım itibarıyla, karşı yaka da dahil, 

orada müthiş bir Marmaray avantajı var. Oradan alıyorlar Marmaray’ı, son derece kolay 

şekilde Kazlıçeşme’ye geliyorlar, 3 dakikada da stada yürüyorlar. Bunu lütfen bir kenarda 

değerlendirmeye almanızı rica ediyorum.  

Biz bunları yaptıktan sonra, orayı, yani şu anda var olan Abdi İpekçi’yi olağanüstü bir şekilde, 

daha sempatik hâle getirip, daha sevecen bir hâle getirip, sanki kendimizin bir parçası gibi 

kullanmaya devam edebiliriz ve oraya gidecek masrafı da çok daha değerli yerlere, 

sponsorlar kanalıyla da olsa kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir değerlendirmeniz için bunu 

sizden rica ediyorum.  

İkincisi de, bir nakit akış tablomuza mutlaka ihtiyacımız var. Hâlâ bir sürü rakamlar 

konuşuyoruz. Malum, bu sene sonu, yani 31 Aralık 2016 ve 1 sene sonra, 31 aralık 2017 

itibarıyla herhâlde muhasebedeki arkadaşlarımız da -burada görevlileri görüyorum- bir nakit 

akış tablosu çalışması içerisindedirler mutlaka. Bu haziruna ve camiaya, bizim yönetim olarak 

yaptığımız projeler çerçevesinde, şu tarihlerde -az önce söylediğim, beklediğimiz- dönem 
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sonu mali sonuçları projeksiyonu şudur, demenizi ben sizden tekrar rica ediyorum. Bu bir 

umut ışığı olacak ve nereye gittiğimizin daha fazla bilincinde olacağız. Siz de bu sorumluluğu 

taşıyarak, daha dört elle şeye sarılacaksınız diye düşünüyorum acizane.  

Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan buyurun, cevabi 

görüşme için söz sizin. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Hayri Kozak çok önemli bir konuya değindi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bana cevap 

verme fırsatı da vermiş oldu. Şimdi bildiğiniz gibi, geçmişte hem Mali Genel Kurulda, hem de 

geçmiş Divanlarda ön bilgisini vermiştim. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığım 

görüşme çerçevesinde, Arena’nın yanındaki alana -daha önce çalışılmış bir proje vardı, o 

projeyi geliştirerek- 12 bin kişilik bir kapalı salon yapılması yönünde bir ön izin aldım Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğünden. Anlattım kendilerine. Onlar da aynı soruyu sordular. Dediler 

ki, “Ya bu salonu niye yapacaksın? Yani ne gerek var? Abdi İpekçi’de zaten oynuyorsunuz.” 

Onlara götürdüğüm projeyi şu şekilde genişlettim ve bir yelpaze hâline getirdim. Dedim ki, 

Sayın Gençlik ve Spor Genel Müdürü, bakın, bizim sizde kaç tane davamız var. 20’ye yakın 

dava var. Bunların içinde en önemlisi hangisi? Çatı ile ilgili olan. Hukuka aksetmiş bu 20 

davanın bir kısmı sonuçlanmış ve büyük bir kısmı lehimize sonuçlanmış. Ama bu dava, çatı 

davası senelerden beri sürüncemede kalmış. Geçmişteki yönetim kurulları bazı taahhütlerde 

bulunmuşlar. Ondan sonra gelenler bu konuya fazla ilgi göstermemiş ve bu dava, çatıyı 

kapatma davası Galatasaray’ın çok önemli bir hukukuna rehin koymuş. Bu hukuk nedir? 

Bildiğiniz gibi, gayrimenkuller üzerinde özellikle yap-işlet-devrette veyahut da birçok projede 

üst kullanım hakkı önemlidir. Üst kullanım hakkı önemli bir husus, çünkü ipotek edilebilir, 

rehin gösterilebilir, dolayısıyla kulübe mali destek getirecek bir husustur. Ayrıca da, oradaki 

kimliğinizin net tarif edilmiş şeklidir.  

Geçmiş dönemde, bir önceki dönemde konuya ilgi duymuştum, fakat çok detaylı 

bilmiyordum. Konuyu inceledikten sonra, Gençlik ve Spor Genel Müdürünün önüne bunu 

götürdüm. Şu teklifi yaptık. Daha doğrusu, oradaki görüşmelerde -Sayın Eşref Alaçayır da 

yanımdaydı- şu husus ortaya çıktı. Bana önce şunu sordular. Dediler ki, “Bu salonu neyle 

yapacaksın? Galatasaray borç içinde, nasıl becereceksiniz?” Zaten oraya hazırlıklı gitmiştim 

ben. Bu tip salonların isimleri çok önemli, hele Galatasaray’a ait bir salonsa iki misli önemli. 

Dolayısıyla, bazı finansman kuruluşları ve bazı firmalarla ön görüşmeler yaptım. Bu görüşme 

çerçevesinde, 10 yıllık veya 12 yıllık isim hakkının kullanımının verilmesi ile -aynı Türk 

Telekom Arena’da aldığımız gibi- buranın finansmanını sağlamak mümkün. Onlara bunu izah 

ettim. İyi o zaman, dediler. “Peki, stadı ne yapacaksın? Stadın üstünü kapatmıyorsun. Bizim 

seninle bu projeyi geliştirmemiz için, ikimizin arasında 5 kuruşluk dava olmaması lazım ki biz 

onay verelim.” Kolay, dedim. Ben bu salonu nereye yapıyorum? Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün arsasının üzerine. Salonun sahibi kim? Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü. Üst 
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kullanım hakkı kimde? Galatasaray’da. Kaç yıllık? 49 yıllık. Dedim ki, “Sayın Genel Müdürüm, 

bakın, biz Galatasaray olarak sizin tapu sahibi olduğunuz bir yere bir salon yapıyoruz. 

Dolayısıyla, sizin buradaki finansmana bir şekilde katkı vermeniz lazım. Her ne kadar ben 

bütün finansmanı ayarladıysam da, sizin buraya katkı vermeniz de son derece doğal, çünkü 

Türkiye’deki bütün salonları siz kendi bütçenizden yapıyorsunuz.” “Bu güzel bir fikir.” dediler, 

“Peki, bunu geliştirelim. Nasıl yapalım?” Dedim ki, “Şu çatının kapanması ile ilgili, 

Galatasaray’a bir fon yaratmışsınız. Galatasaray taahhüt ettiği kapatma işini yapmadığı için 

de, senelere baliğ olarak faizi çalıştırmışsınız. Çalışmış, çalışmış ve rakam büyümüş. Bu 

rakamı, gelin bu salona katkı payı olarak hesaplayalım. Yani futbol oynadığımız Arena’nın 

üzerinden bu alacağı kaldırın, bunun üzerine bir katkı payı olarak verin ve aramızda bir alacak 

verecek olmasın. Çünkü ben bu parayı sizden almış gözüksem de, fiiliyatta bu para yok. Ben 

salonu yapmayı zaten size taahhüt ediyorum.” Ve bu konuda mutabakata varıldı.  

Bu konu defaatle Sayın Cumhurbaşkanının önünde de gündeme geldi. Gazetelere de yansıdı, 

okumuşsunuzdur. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı, aldığımız kupadan çok memnun ifadeler 

kullandı ve bu salonun Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışacak şekilde, 12 bin kişilik değil, 15 

bin kişilik olması gereğini Sayın Spor Bakanının yanında söyledi. Dolayısıyla, ben Sayın Hayri 

Kozak’a tekrar teşekkür ediyorum. Bana bunu ifade etme fırsatını verdi. Onun için, herkesin 

bu salonun yapımına katkı vermesi, herkesin pozitif bakması gereğini düşünüyorum.  

Bir konuya değindi. Evet, ulaşımda biraz zorluklarımız var. Fakat idari manada düşündüğümüz 

zaman, futbol oynadığımız Arena ile basket oynayacağımız ve voleybol oynayacağımız Arena 

yan yana. Bunun seyirci açısından büyük kolaylığı var. Tasarladığımız şu. Basket maçını 

oynayalım, saatleri öyle ayarlayalım ki, oradan futbol maçına girelim. Voleybolu oynayalım, 

oradan futbol maçına girelim. Yani çok maksatlı bir spor olayını gündeme getirelim.  

İdari manada da büyük avantajları var. İdareyi bir merkeze topladığınız zaman, genel 

giderleriniz açısından da büyük faydası vardır. Onun için, Galatasaray Türk Telekom Arena Ali 

Sami Yen Stadı’nın yanındaki alana kapalı spor salonunun yapılması için bütün proje 

hazırlıkları bitti. Ve önümüzdeki hafta inşallah -bu projelere sözlü onayı almış bulunuyorum- 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kaşesini alacağız projelerin üzerine. Sarıyer 

Belediyesiyle de zaten mutabakatımız var, proje onların incelemesinden de geçti. Ve bu 

salonun ruhsatını alıp inşaata başlayacağız.  

Şimdi, bu salon sadece basket veya voleybol oynanan, salon sporlarının yapıldığı bir salon 

mu? Hayır. Bu salonu öyle projelendirdim ki, kot farkından dolayı, açığa çıkan yaklaşık 20-27 

bin metrekare ticari alan var altında. Galatasaray’a kira getirisi de yıllık aşağı yukarı 10 milyon 

dolar. Yani bir taşla iki kuş vurma arzusundayım. Bunu Galatasaray’ın geleceği açısından, 

Galatasaray’ın ilerdeki finansman açıklarını kapatmak, yeni kaynaklar yaratmak açısından da 

değerlendirmenizi rica ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkana teşekkür ediyoruz, gayet hayırlı işleri değerli Divan üyelerine 

açıkladığı ve anlattığı için. Demek ki, bu istikamette gelişmeler var. Sayın Candemir Berkman, 

bir dakika rica ettiniz. Sonra Sayın Turcan Bolayır Hocamız burada, ısrarla bekliyorlar, sıra 

kendisinin.  
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Candemir Berkman 

Efendim, tekrar geldim. En başta, demin unuttuğum bir şey vardı. Siyah gözlükle buraya 

geldim. 10 gün evvel, iki gözümden de ameliyat oldum zaten. O bakımdan, özür diliyorum, 

ışığa bakamadığım için.  

Sayın Başkanım bana, sesi kısık çıkıyor, dedi. Ben utancımdan sesimi çıkartmıyor değilim. Ben 

60 yıldır bu camianın içindeyim, kimsenin kapısını çalmadım ve çalmayacağım da. Ben 

Galatasaraylıyım, ailece Galatasaraylıyım. Bana bu hitapta nasıl olur da söyler! Ben 

basketbolcularla beraber büyüdüm bu camianın içinde. Her şeyinde bir katkımız vardı. Bunu 

burada görmemem ve gazetede çıkan bir haberde, Galatasaray’ın bu yokluğunda hâlâ bir 

zam istiyorsa, onu söylemek istedim. Madem ki yok, o tasarrufa gitmemiz lazım. Ama benim 

sesim kısık çıkmaz, kasten. Ben nezaketimden dolayı böyle kısık konuşuyorum. Ben 

bağırmıyorum, çağırmıyorum. Beni tanıyanın 60 yıl içinde kimseye boyun eğmediğimi de 

bilmesi lazım ve biliyorlardır. 

Affedersiniz, zamanınızı aldım, özür dilerim. Teşekkür ederim Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, rica ederim. Biz de teşekkür ederiz, kısa açıklama için. Sayın Turcan Bolayır, 

buyurun efendim.  

Turcan Bolayır 

Sayın Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunun Saygın Üyeleri, Divan Üyeleri Olarak Büyüklerim, 

Saygıdeğer Hazirun,  

Hepinizi hürmetle ve en içten sevgilerle selamlıyorum. Efendim, şimdi benim 

söyleyeceklerimi daha evvel de söyleyenler oldu. Tabii bu basketbolda edindiğimiz kupa 

başarısı küçümsenemez. Büyük bir olay. Bu başarıyı kazananların hepsini kutlamak lazım. Bu 

arada, Yönetim Kurulunda bu işlerle uğraşan arkadaşları da, hakikaten onları da kutlamak 

lazım. Buradaki başarı nereden geldi? Yüksek motivasyondan dolayı gelmiştir. Başlarında bir 

antrenör var, her an, her dakika maçı beraber yaşıyor diğer basketçilerle, motivasyon. Bir 

sınıf da öyledir. Öğretmen eğer sağlam basıyorsa baştan itibaren, o sınıf da başarılı gider.  

Şimdi gelelim diğer hususlara. Artık Fenerbahçelilik, Galatasaraylılık, bunları soramazsınız. 

Para, kim fazla euro’yu, doları şıkırdatırsa bu futbolcu oraya gidiyor. Bunu Anadolu takımları 

da anladı, onlar da aynı şeyleri yapıyorlar. Onun için kuvvetlendiler. Aynı kondisyon 

merkezlerini hazırladılar. Ben Adapazarı Lisesi’nde 5 sene çalıştım, Sakarya’da. 3 tane 

talebem vardı, Sakaryaspor’da oynayan. Saat 9’da, en son akşam yemeklerini -Adapazarlı 

olanlar bilirler- Uzunçarşı’da, Kardeşler Lokantası’nda yerler ve toplu olarak yatmaya 

giderlerdi. Eğer o şehir, o takımda oynayan futbolcuları sağda solda görürse, ilk şamarı 

onlardan yerdi. Buradaki futbolcuda motivasyon var mı, onu bir defa bir soralım. Beşiktaş 

maçında, birinci devre süper bir takım vardı sahada. Hangi takım olsa siler atar yani. İkinci 

devre baktık, motivasyon bitmiş. Ya sen maçı alacaksın, kazanacaksın. Beşiktaş takımının 

başkanı sahaya iniyor, maç gidiyor diyor, soyunma odasına iniyor. Aziz Yıldırım soyunma 

odasına iniyor, motive ediyor bunları. Biz niye yapmıyoruz? Buna bakan kim? Kim ilgileniyor 

bununla? Ateşle çocukları. Bedava bir gol yediler ya, yarısı da zaten ofsayttır, 15 santim 
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ileride ofsayt. Hiçbir müdahale yok. Bakıyorum, hiçbir deklarasyon yok, hiçbir şey yok. 

Sahaya adam iniyor, top bilmem ne, yok.  

Psikolojide, pedagojide bir olay vardır: Motivasyon. Bunların ruhi durumlarını etüt edecek, 

inceleyecek bir kurum var mı? Rehberlik bürosu var mı? Bu çok önemli bir şey. Duyacak, 

yaşayacak. Ben şu anda konuşurken yaşıyorum Galatasaraylılığımı. Hatalı olabilirler ama şu 

husus var. Mutlaka başlarına futboldan anlayan bir ağabeyin gelmesi lazım, menajerin 

gelmesi lazım. Yoksa parayla pulla da olmaz. Biraz daha cesaret. Galatasaray’ı zamanla 

anlarlar. Podolski diye bir futbolcu aldık. Her maçta hadise çıkaracak bir tipte, negatif 

motivasyonlu. Melo’nun eşi olacak yarın öbür gün, böyle giderse. Senin sarı kartın var, adam 

bekliyor zaten, ikinci sarıdan seni atacak. Acıyor, korkuyor seyirciden. Yok, devam ediyor 

horozlanmaya. Öbür taraftan, Sabri düzeldi. Düzeldi ama bir kavga çıksın da ben de gideyim, 

hemen işin içine gireyim diye... Adamın gırtlağına sarılıyor. Gırtlağına sarıldığın adam 1.90 

boyunda, seni yer be.  

Bir dakika Başkan Bey, lütfen, ben herkesi dinledim, siz de dinleyin. O zaman lütfen, 

bırakırsınız, gidersiniz beyefendi. Ha, ben bunları anlatıyorum. Bunları seyirci söylüyor, ben 

değil. Stattaki seyirci söylüyor. Tamamdır, bir dakika, herkesi dinledim ben.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, karşılıklı konuşmayın. Siz de toparlayın.  

Turcan Bolayır 

Herkesi dinledim, saygılı olun. İkinci olarak, gazetede bir şey okudum. Mecidiyeköy’deki 

inşaat Denizbank’a satılacakmış, daha inşaat hâlinde. Bu doğru mu, yanlış mı? Biz buradan 5 

milyon dolar beklemiyor muyduk? Üzüldüm. Eğer böyle bir şey varsa, rantabl bir şey mi? Eğer 

kazanacağımız bir şeyse, iyi bir şey. Ben de seviniyordum, her sene 5 milyon dolar, 5 milyon 

euro bir irat gelecek takıma diye.  

Üçüncüsü, seyirciler gittikçe azalıyor. Bunun nedenlerini araştırmalı. Onlara ihtiyacımız var.  

Dayanışma ruhunu canlandıralım. Maalesef birbirimizi sevmemeye başladık. Birbirimizin 

sözlerine pek fazla dayanamamaya başladık. Ben fazla konuşmayacağım, çünkü konuştukça 

problemler çıkarabilirim.  

Hepinizi sevgiler, saygılarla, en derin hürmetlerimle selamlayarak ayrılıyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Osman Yiğit, buyurun. Evet.  

Osman Yiğit 

Sayın Başkan,  

Önce yönetimlere teşekkürle başlıyorum. Yönetimler fahri işler olduğu için, çok sıkıntılıdır, 

çok azaplıdır. Nice başkan gördüm ki, siyah saçlarla geldi, ak saçlarla döndü. Çok zor bir iştir. 

Bütün konuşmalarımızı da bunu bilerek yaparsak çok güzel olur.  

İkincisi, Kulüp Divanı Başkanı Sayın İrfan Aktar’a teşekkür ediyorum. Yönetimde, idarede 

tavizsiz, ama kürsü özgürlüğünde, burada sonsuz, Divan yönetimini bu şekilde bir sanat 

hâline getirmiş. Dileğim, bu hizmetlerinin devamı ve çok teşekkür ediyorum.  
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İkinci teşekkürüm değerli üye Hayri Kozak’a. Hayri Bey burada mı acaba? Tüzük hükümlerine 

göre, bütçe esaslarının irdelenmesinin mutlaka gündeme gelmesi lazım. Eleştiriyi, kritiği, 

tespitleri bir sanat hâline getirmiştir Hayri Kozak. Teşekkür ediyorum. Ve bu çabalarının 

özellikle devamını istiyorum.  

Üçüncü söyleyeceğim şu. Ben de yıllardır bu kürsüden konuşulanları dinliyorum. Artık 

sıkılmaya başladım. Şundan. Aynı şeyler söyleniyor. Şunu tespit ettim. Çoktandır konuşmak 

istiyordum. Standart kulüp gelirleri ile kulüp borçlarının ödenmesi olanaksız hâle gelmiştir. 

Bir an önce bundan kurtulmak lazım. Yoksa bu bizim moral değerlerimizi tahrip eden bir 

husus. Önerim, kulüp mal varlıklarının en çok para eden kesimi hemen satılmalı. Dün bu 

kanaatte değildim. Elde edilen para ile bizi zorlayan borçların bir kısmı ödenmeli, kalan 

borçlar uzun vadede takside bağlanmalı ve artık borç tartışması gündemden düşürülmeli. 

Peki, kalan borç da, elde para kalırsa, bütün gücümüzle Riva’ya yüklenmeliyiz. Bütün spor 

alanlarının yapılabileceği bir spor alanı hâline getirmeliyiz. Esasen Riva’nın alınma amacı da 

buydu. Bu konuyu daha geniş öğrenmek isteyen -sanırım Selahattin Beyazıt sağ galiba- 

onunla konuşsun. Bir de, o dönemin Milliyet Gazetesi Yayın Müdürü Abdi İpekçi ile bir 

röportajı var, o röportaj izlensin. Yani o zaman, bütün dünya sporuna hizmet edecek, geniş 

bir spor kompleksi yapılması idi hedef. Amaç buydu. Bir de spor değerleri. Yani arena 

sporundan -fazla detaya girmeyeceğim- estetik alan sporuna dönelim tekrar. Bunun için de, 

dünya çapında bütün taraftarın ve spor insanlarının katılacağı bir şura, bir kurultay yapalım. 

Orada değerleri tespit edip bütün spor faaliyetlerini buna yönlendirelim. Teşekkür ederim 

Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Osman Yiğit’e teşekkür ederiz. Şahsım ve Sayın Hayrettin Kozak’la ilgili de 

sitayişkâr sözleri için ayrıca teşekkür ederiz. Sayın Tayfun Akçay, Avukat Tayfun Akçay 

arkadaşımız, buyurun.  

Tayfun Akçay 

Sayın Başkanlar, Sayın Galatasaraylılar,  

Kaldığım yerden devam ediyorum. Ben aslında bu konuya ilişkin olarak söz almak istemiştim. 

Ama tabii o mali şey ayrılınca, söz sırası alındığından dolayı, ama yine de hukuki bazda bir 

yaklaşımda bulunmaya çalıştım. Mali konuda söylenecek bir tek şey var belki, projeksiyon 

meselesi. Kardeşim, bu kulüp para kazanmak zorunda. Ha, para kazanmak için biz işte Riva’yı 

şöyle değerlendireceğiz, otelden şunu getireceğiz, öbür tarafta spor salonu yapacağız, altında 

birtakım ticari yatırımlarda bulunacağız, oradan gelir temin edeceğiz... Bu gayrimenkul 

üzerinden yapılan spekülasyonlarla kulübün geleceği sağlanmaz. Bu projeksiyonu mutlaka 

herkesin kabul edebileceği, paylaşabileceği ve katkılarıyla da zenginleştirilebilecek bir 

noktaya taşımamız lazım. Sadece borç-alacak, borç-alacak. Bu geldi, bu gitti, bu kadar oldu, 

şu kadar indi; bu böyle olmayacak.  

Şimdi efendim, izninizle ben bir önerge verdim Sayın Başkan. Şimdi bu önerge okundu. Zaten 

çok kısa bir metindi. Hafızanızda kalmış olacağını tahmin ediyorum ama şöyle bir vurgulamak 

isteyeceğim nokta var. Burada hani hep mali konular, ciddi olarak mali durumlar 
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konuşuluyor, irdeleniyor, paylaşılıyor, dinleniliyor. Üyeler düşünmeye sevk ediliyor ama 

eylem yok. Sadece söyleniyor. Parmak basılıyor, ama basılan parmağın izi yok. Bunun takibi 

yok, kovuşturması yok. Olmuyor, olmuyor. Bu kulüpte böyle. Yani bunu hepimiz biliyoruz. 

Hepimiz burada dinliyoruz, paylaşmayı dinliyoruz. Bak ben de bir  şey söylemiyorum. Bu 

kadar söz söyledim. Ne anlama geldiğini ya da bunun bir sonuç doğurabilecek bir söylem 

olduğunu ne ben iddia edebilirim, ne de sizin aklınızda böyle bir şey kalabilir.  

Bakın, burada bir başka eksik, -ben kendi mesleğimden yola çıkarak söylüyorum- bir büyük 

sorunumuz var. Hukuki bir boşluk var. Galatasaray Kulübü’nde hukuksal büyük problemler 

var. Sadece bu çatının yıkılıp yıkılmaması, buranın tahliye edilip edilmemesi, yok öbür tarafta 

çatının yapılıp yapılmaması değil, bütün bunlar bir bütün. Bir boşluk var. Galatasaray 

Kulübü’nde ayda şu kadar ücretle istihdam edilen bir hukukçu, bir avukat... Hukukçu değil 

tabii, avukat davaları takip eder. Ama bütün şirketlerde de, malumunuz, bilinen bir şey 

vardır. Şirketlerin avukatları vardır, bir de hukuk müşavirleri vardır. Gazetelerde de böyledir, 

hepsinin başında profesörler vardır. Bizde maşallah o kuruluşların hepsinde görev almış, 

gerçekten bizim kulübümüzün bünyesinde, şu Divan Kurulu üyesi öğretim üyeleri, profesörler 

ve avukatlık yapan, -yani sadece Roma hukukunda profesör olmuş da, işte burada bu 

profesör var demiyorum- avukatlık yapan profesörler var. Tabii başta Duygun Yarsuvat. Ona 

da yani kimse elini sürmüyor, kimse ilgilenmiyor, kimse sormuyor, kimse akıl vermiyor, kimse 

irdelemiyor. Böyle şey olmaz.  

Bakın, Sayın Başkana takdim ettim dilekçemi. Ben 65 yılından beri örgütlerde üye oldum, 

yönetici oldum, başkan oldum, genel kurullar yönettim. Bunların hepsi sayısız. Ama ilk defa 

öyle bir önerge verdim ki, aleyhinde kimse konuşamaz. Yok canım ya, ne gerek var, hukuk da 

neymiş, ne komisyonu ya, bırak kendi hâlinde gider, bir de bununla mı uğraşacağız, hukuka 

mukuka ihtiyacımız yok diyecek, olumsuz bir görüş serdedebilecek hiç kimse çıkamaz buraya. 

Ben böyle bir önerge verdim. Şimdi verdiğim bu önergenin gündeme alınmasını... Ha, bu 

önergenin amacı neydi? Bakın, o maddede de yazdım. Bir sürü öğretim üyesi var, bu kurul 

oluşur. Mesela şurada oturuyoruz. Üstümüz kaçak, iddia bu. Belediye mühür bastı, mühür 

fek edilmiş, dava açılmış, kaybedilmiş, temyiz edilmiş... Bakın, bir sürü şey söyleniyor. Sayın 

Başkan, -tabii saygı duyuyorum, yani mümtaz, başarılı bir iş adamı ve mesleği itibarıyla ki 

mühendissiniz- hukukçu olmadığınız için mesela mahkeme açtık diyorsunuz. Yok, mahkeme 

açılmaz, dava açılır. Tabii bunları sizi eleştirmek adına söylemiyorum. Hukukta bir boşluk var. 

Ne deyimler, ne kavramlar... Bakın dava açtık, hâkim gün verdi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Akçay, mesajınızı aldık. Önümüzdeki toplantıya önergenizi bir gündem maddesi olarak 

koymayı düşünüyoruz. Bizim heyetle görüşürüz. Eğer arkadaşlarımız uygun görürse, gündem 

maddesi yaparız. Heyete tartışmaya açarız, lehte aleyhte konuşurlar, ondan sonra da 

oylamasını yaparız. Onun için, bu istikamette daha fazla detaya girmeyelim.  

Tayfun Akçay 

Tamam efendim, çok teşekkür ederim. Yalnız bakın, burada bir Tüzük Komisyonu kuruldu. 

Neydi o? Tüzük Galatasaray Kulübü’nün hakikaten can damarı, çok önemli bir anayasası. 
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Yönetim ona bağlı, onunla kaim olabilen bir kurul. Onun için bir Tüzük Komisyonu kuruldu ve 

harıl harıl çalıştı. Şimdi bakın, o kurul üzerinde bir sürü spekülasyon yapılıyor. Hayır, bu kurul 

işte mektepliydi, alaylıydı, bunların ayırımında, yönetiminde, hâkimiyette, oy potansiyelinde, 

iktidarın şekillenmesinde... Yani ben de alaylıyım, mektepli değilim. Burası da yeniçeri ocağı 

değil. Yani mektepli, alaylı... Osmanlı ordusu değil ki. Hani kaldı ki, oradaki paşalar da alaylı 

da olsalar, mekteplileri aratmayacak başarı elde etmiş insanlar. Neyse.  

Şimdi efendim, burada çok önemli, çok değerli hukukçular var. Çok değerli avukatlar var, 

dediğim gibi, avukatlık yapan öğretim üyeleri var. Bir kurul oluştururlar ve bir dava açılmış, 

bir dava yürüyor, biz ne yazmışız, karşı taraf ne cevap vermiş, mukabil davalar var mı derler 

ve bunlar üzerinde görüş serdederler. Ne mutlu o meslektaşlarımıza ki, Galatasaray’ın 

avukatlığını yapan kişilere ki, böyle bir kurulun istişaresinden kimseye nasip olmayacak 

zengin görüşleri edinip, daha sağlıklı sonuçlar elde edebilecekleri bir hukuki mücadeleyi 

sürdürürler.  

Bir bakın, Mecidiyeköy’de milyarlarca dolar -bunu tabii Türk parası ile ifade etmiyorum- rant 

elde edilen bir araziden, 100 milyon dolardan, 5 milyonluk çatının kavgası ile intifa hakkını 

bile tartışır vaziyetteyiz. Yani bu olacak iş değil. Kurbağalıdere’de stat inşa ettiler. Olmayacak, 

mümkün değil denen yerde... Koskoca Mithatpaşa, İnönü Stadı ne oldu? Abad oldu her şey. 

Biz elimizdeki şu anda o değerlendirilen, dediğim gibi, milyarlarca dolar rant elde edilen bir 

arazinin karşılığında, daha sorunlarına ne zaman çözüm bulup da tamamlanabileceğini 

öngöremediğimiz bir stadın kavgasında yürüyoruz hâlâ.  

Sayın Başkan, ben sadece önergem ışığında... Lütfedip kabul edip, arada bu açıklamayı 

yaptığınız ve beni mutlu ettiğiniz için ben de size bir daha ayağa niye kalkmadı arkadaşlarım 

demeyeceğim. Teşekkür ederim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, teşekkür ederiz. Sizin görüşleriniz daima size ait, benimkiler de bana ait. Sayın Özer 

Berkay, buyurun efendim.  

Özer Berkay 

Değerli Kardeşlerim, Sayın Başkan,  

Şimdi bakıyorum, birkaç kişi dışında -artık duayen oldum- en yaşlı benim aranızda. Allah’ıma 

şükrediyorum, sizleri çok sevdiğim için bu ömrü bana verdi Tanrı’m. Bir de sabahtan beri 

seyretmeye doyamadığım, ömrüm boyu daima çok sevdiğim Türk bayrağımı, Atatürk’ümüzü 

ve şanlı Galatasaray’ımı devamlı burada heyecanla seyrettim ve düşündüm ki, ya bizim bütün 

reçete burada, her şey burada. Neyi arıyoruz, ne yapmak istiyoruz, belli değil. İlim burada, 

heyecan burada, sevgi burada, aşk burada, proje burada, her şey burada. Adam, Osmanlı 

İmparatorluğu diye bir şey kalmamış, yağmalanmış, edilmiş, ne sahibi var, ne ötesi var, çıkmış 

hiçbir şey yokken, tek başına, önce bayrağı, sonra vatanı, sonra Galatasaray’ı da kurtarmış. 

Olacak şey değil. Çünkü neden? İnanmış, güvenmiş, yanındaki arkadaşları aynı 

karakterdeymiş, bu millete güvenmiş. Biz de Galatasaray’a niye güvenmeyeceğiz? Niye 

satalım, edelim, bilmem ne yapalım filan? Sakın ha, bunları kaldırın aklınızdan. Yapamazsınız. 

Bir tane şaştı mı, hepsi gider elinizden bir dakikada. Bir dakikada gider. Direnin. Bazı 
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arkadaşlarım alıngan davrandı, ben utanırım, filan. Ben dilenirim be, Galatasaray için ben 

dilenirim. Aydemir, olur mu böyle şey? Vakıf için yapmadık mı bunu? Okul için hâlâ 

mektuplar gelmiyor mu evinize, şu kadar burs, bu kadar bilmem ne, ne olur işte yardım edin, 

şunu yapın, bunu yapın diye? Sakın ha, bu düşünceyi kaldırın.  

Yükseklik kompleksinden kurtaralım kendimizi. Çok sade olarak görelim. Ancak bu şartlarla, 

hem ülkeyi de kurtaracağız, Atatürk’ten kopmadığımız sürece, hem Galatasaray’ı eskisinden 

daha büyük duruma getireceğiz. Lütfen, kişiliğimiz var bizim, tarihimiz var bizim. Koskoca 

milletimiz var bizim. Milyonlarca okumuş insanlarımız var bizim. Bakmayın, bugünler gelir 

geçer. Galatasaray böyle değildi eskiden. Galatasaray’ın da borçları, morçları oldu, zor 

durumlarda kaldı. 14 sene şampiyon olamadık, 14 sene, hiç birbirimizi yemedik, hiç borç, 

morç demedik. Herkes gitti, bu kürsülerde rahatlıkla, güler yüzle konuştuk. 14 sene sonra da 

bir şampiyonluk başladı ki, aman Allah’ım, Avrupalar, mavrupalara saldık kendimizi. 

Dolayısıyla, herkes çok konuştu. Sayın Başkan, hakkımı isterim öbür konuşmalarımda.  

Yaşasın Galatasaray, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Sizler! Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Taner Aşkın burada mı efendim? Sonradan 

yazdırdınız, benim kabahatim yok. Sayın Taner Aşkın, sizi sonradan ilave ettim listeye. Onun 

için kusura bakmayın. Biliyorsunuz, bu söz alma sırasında sıkıntılarımız olabiliyor. Onun için, 

karşılıklı iyi niyetle bunları çözüyoruz. Buyurun efendim, söz sizin.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, bu konuya ikazınıza teşekkür ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Çok 

affedersiniz, muhterem hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok önemli bir şey değil ama 

hakkımı da korumak zorundayım. Dördüncü sırada ismimi okuyorsunuz, 13. sırada beni 

konuşturuyorsunuz. Benden sonra yazılan 3 kişi konuşuyor. Eğer bir şey varsa, bunu açıkça 

söyleyin. Konuşmayacaksak konuşmayacağız. Ama burada konuşmadığımız zaman, başka 

yerde konuşursak bu kulübe zarar veririz. Özellikle altını çiziyorum. Ben bunu çok yaşadım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, şimdi bunların hiç alakası yok. Sizin buradaki sırada yeriniz neredeyse, sıranız 

gelince ben sizi çağırdım.  

Taner Aşkın  

Sayın Başkan, arkadaştan rica ettim. Bakın, ben tedaviden çıktım geldim buraya. Önemli bir 

şey için geldim. Buraya bir katkıda bulunmak için geldim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Hoş geldiniz efendim, buyurunuz.  

Taner Aşkın  

Teşekkür ederim sağ olunuz. Özür diliyorum, kusura bakmayın. Sağ olun teşekkür ederiz. 

Sayın Başkan, Muhterem Kulüp Başkanım,  
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın hazirun, kusura bakmayın, tekrardan başa dönmek 

zorundayım. Uzun süre belirli bir rahatsızlıktan sonra, ilk defa buradayım. Ve huzurlarınızda, 

beni çok rahatsız eden, ama bizim sitelerimizde dolaşan, maalesef beni çok üzen, sizleri de 

üzeceğini tahmin ettiğim bir üyemizin mailini okumak istiyorum. Sözlerime böyle başlamak 

gerektiğine inanıyorum. Arkadaşımız aynen şöyle söylüyor: “Yarım yüzyıllık Galatasaraylı, 

ancak bir yılı doldurmamış üye olmanın en iyi tarafı neredeyse hiç kimseyi tanımamak, 

geçmiş husumetleri bilmemek, çıkar ilişkilerinden uzak durmak.” Bakın, nerelerden nerelere 

geldik! Galatasaray’da, 50 yıllık Galatasaraylı olduğunu söyleyen ve 1 yıldır kulübe üye olan 

bir arkadaşımız böyle bir ithamda bulunuyor. İtham demiyor, bundan mutluluk duyduğunu 

söylüyor.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Tarizde bulunuyor efendim.  

Taner Aşkın  

Evet. Şimdi bizim şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz lazım. Galatasaray bu değil, bu 

olmamalı. Galatasaray buralara gelmemeli. Galatasaray her şeyden önce bir sembol. Biz bu 

sembole sahip çıktığımız sürece, bu sembolü yaşatabildiğimiz sürece Galatasaray var 

olacaktır. Bizler ancak Galatasaray’a böyle hizmet edebiliriz. Çok affedersiniz, özür diliyorum.  

Bir başkası daha var. Bu benim daha önce de söylediğim ve Sayın Başkanın bana cevaben de 

Divanda cevap vermiş olduğu bir konu. Galatasaray’ın forma konusu. Dumankaya ile yapılan 

anlaşma tam bir fiyasko, tam anlamıyla bir fiyasko. Bugün bitmiş olsa da bir fiyasko. 

Galatasaray forması boş kalır, ama Galatasaray forması Dumankaya reklamını almaz. Marka 

yükseltmek mi, marka düşürmek mi? Eğer öyle ise, bu şekilde hareket edersek marka düşer. 

Buyurun, ne Dumankaya var, ne para var, ne de kimse var. Hiç kimse yok ortalıkta. Böyle bir 

şey olmaz. Ya her hareketin bir arkası olduğunu düşünerek çok dikkatli adım atmak 

zorundayız. Kusura bakmayın, bana göre, bu çok doğru bir hareket değil.  

Şimdi değinmek istemediğim, ama biraz evvel arkadaşlarımızdan birinin söylediği, 

Galatasaray’daki Tüzük Komisyonu’ndan bahsetmek istiyorum. Bu Tüzük Komisyonu, Sayın 

İrfan Başkanın iradesi tahtında, Divanın mesuliyeti altında, 2 sene evvel kurulmuş bir 

komisyon. 2 sene içerisinde 42 tane toplantı yapmış. Her toplantının süresi 6 ile 7 saat 

arasında sürmüş. İştirak eden arkadaşlarımızın sayısı 14-15 kişi -toplamda söylüyorum- ve 

neticede ortaya bir tüzük taslağı çıkarılarak Divana takdim edilmiş. Divan gerekli incelemeleri 

yaptıktan sonra bunu yönetime takdim etmiş. Şimdi bakın, orada ciddi anlamda bugün 

Galatasaray’da olması gereken birçok şey yazılı. Ben o Tüzük Komisyonu’nun bir üyesiyim. Ha 

olabilir, mektepli değilim, başka arkadalarımız da mektepli değil. Ama mektepli olan 

arkadaşlarımız da var. Biz orada mektepli, mektepsiz filan hiçbir şey gözetmedik. Biraz sonra 

bu konuya özellikle geleceğim, özellikle geleceğim. Ve Galatasaray’a yakışır bir tüzük ortaya 

çıkarmaya çalıştık. En sonunda, bu tüzük bitti. Altında 3 kişinin muhalefet şerhi var. Ama bir 

maddeye koyduk o şerhi, bir tek maddeye koyduk. Üye alımı, 8. madde.  

Şimdi sayın yönetimden rica ediyorum. 8. maddeyi dışarıda tutun, o tüzüğü Genel Kurula 

getirin. Muhakkak getirin. Bakın, getirin diyorum. Niye söylüyorum? Son 6 senede, 
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Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olma hakkına sahip olmuş 800 kişi şu anda sırada bekliyor. 

Bu insanlar ancak geçici madde ilavesi ile yaptığımız oradaki husustan sonra Galatasaray Spor 

Kulübü’ne üye olabilirler. Bu insanları kulüpten uzaklaştırmaya hiçbir şekilde hakkımız yok. 

Tek bir maddeyi dışarıda tutalım, onu hiç konuşmayalım. Başka bir madde, başka bir gündem 

olarak, tekrar başka bir süre sonra gündeme getirelim. Ama bu tüzüğü her hâlükârda, ne 

yapıp yapıp Genel Kurula getirelim. Son derece ciddi, son derece üzerinde hassasiyetle 

çalışılmış ve inanın samimiyetle söylüyorum. Örnek veriyorum size, hiçbir kuruma bağlı 

olmayan denetçilerin seçimi var. Ben de üye olabilirim, siz de üye olabilirsiniz. Yönetimin 

adamı olmaya gerek yok. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Bunları koyduk buraya. Yani buna 

gelene kadar daha neler var. Bunları gerilerde bırakmayalım. Galatasaray bugünü yaşamak 

zorunda, Galatasaray artık geçmişten kurtulmak zorunda. Bunları bırakalım. Bunlar, yani 

husumettir, şudur, budur, bize yakışmayan şeyler bunlar.  

Bakın bir noktaya geliyorum, onu da söyleyeyim. Biz orada huzur içerisinde çalıştık. Birkaç 

arkadaş, biz mektepli olmayabiliriz, ama Galatasaray’ın menfaatleri açısından hiç böyle bir 

şey gözetilmedi. Bugün Galatasaray’ın en büyük sıkıntısı, -altını çizerek, üstüne basarak 

söylüyorum- olmadığını iddia ettiğimiz hâlde maalesef realitede olan mektepli-alaylı 

çekişmesidir. Galatasaray’ın böyle bir sorunu yoktur. Bu sorunu yaratanların -buradan 

söylüyorum- Allah belasını versin! Allah belasını versin!  

Muhterem Arkadaşlar,  

Kusura bakmayın, biraz heyecanlı oldu ama bu gerçeğin altında çok şey yatıyor. Çok şey 

yatıyor. Bizim biz olmamızı engelleyen en büyük faktör bu. İçimizden birbirimizi aşağıya 

çekmeye çalışıyoruz. Biz birbirimizin sırtına basarak, el ele vererek bir yerlere gitmek 

zorundayız. Bizim kimseden ayrılığımız yok. Ben 60 senedir Galatasaraylıyım. İşte biraz evvel 

Candemir ağabey anlattı. O formaları yıkayan adam, o formaları ütüleyen adam, o formaları 

kurutan adam benim. O hurcu taşıyan adam da benim. Cebindeki cep harçlığından salisilat 

alıp, manavdan limon alan o talebe de benim. Tek kabahatim mektepli olmamaksa, ben 

mektepte de yattım, mektepte etüde de girdim. Samimi söylüyorum, biliyorsun, söylemeye 

gerek yok. Etüde de girdim, mektepte yemek de yedim, mektepte gece de uyudum. Ya 

yapmayın bunu, böyle bir şey yok. Yapmayın, yok böyle bir şey. Galatasaray bu değil. 

Galatasaray bundan sonra bunlara asla inanmamalı. Bunları bir kenara atmamız lazım beyler, 

kusura bakmayın.  

Ben birkaç şey daha söylemek zorundayım. Sayın Başkan, her şey bir kenara, 31 Mayıs 

geliyor, sizin Sportif A.Ş.’de muhakkak kâr etmeniz lazım. Kâr ortaya çıkarmanız lazım. Ne 

yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Bırakın o rakam, bu rakam, öyle oldu, böyle oldu, falan filan, 

bırakın geçin. Rakam ne? Ne olursa olsun, beni hiç alakadar etmiyor. 31 Mayıs’ta muhakkak 

kâr etmek zorunda oluşunuzu ne yapacaksınız? Hangi tedbiri aldınız, ben bunu duymak 

istiyorum. Bilmek istiyorum. Bakın hata olabilir. Ben Başkanın hata yaptığına asla 

inanmıyorum, yapacağına da inanmıyorum. Ama bir sıkıntı var, bir sıkıntı var. O sıkıntı 

maalesef şu. Galatasaray’ı idare etmenin kolay olduğunu zanneden insanlar var. 8 aylığına 

yönetime gelen insanlar var. 8 ayda bu işin çözülmeyeceğini bile bile yönetime gelen insanlar 

var. Onun karşısındaki listede ben de vardım. Biz 18 ay asgari limittir dediğimizde, biz bu işi 8 
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haftada çözeriz, dediler. 8 haftada çözeriz dedikleri bugün bu noktaya geldi. Galatasaray’ın 

köklü çözümlere ihtiyacı var. Arkadaşlarımızdan bir tanesi değindi. Çok teşekkür ediyorum. 

Galiba Hayri Bey’di. Ama ben biraz daha öteye gideyim. Eğer bir nakit akış planınız yoksa, 

eğer bunu hazırlayamıyorsanız, çok ciddi anlamda sıkıntımız var demektir.  

Bakın otelin satışı, otelin tekrar geriye alınışı, bunları konuşuruz. Kaça satacaksınız, kaça 

alacaksınız, o da önemli değil. Ama sizin, ayın 31’inden sonra çok ciddi anlamda bir 

finansmana ihtiyacınız var, muhakkak. Hatta ondan evvel, hatta ondan evvel, bu kârı 

göstermezsek ne olacak? Bunu bilanço üzerinde oynayarak yapamazsınız. Ya nakit 

koyacaksınız, ya hisse senedi satacaksınız –varsa- ya da kredi kullanacaksınız. Hangisini 

yapabileceksiniz? Bugün hangi bankaya gidiyorsunuz da, istediğiniz krediyi istediğiniz 

şartlarla alabiliyorsunuz? Bu zorlukları siz çekiyorsunuz. Hakkınız veya hakkımız değil, ama 

Galatasaray’ın hiç hakkı değil beyler, kusura bakmayın. Kötü yönetim, kötü yönetim, hesap 

vermeyen, ama maalesef bizim tarafımızdan ibra edilen yönetimse, o yönetimin bunun 

kefaletini ödemesi lazım. Onun için ben sizden rica ediyorum, istirham ediyorum, lütfen, 

eskiye dönük ne varsa en kısa zamanda bunları araştırın.  

Bakın, ben bu yüzden 3 kere disipline gittim, 3 kere, hiçbir suçum olmadığı hâlde. Söylediğim 

şuydu. İçeriye giren bu kadar milyar lira para var, kulübün de bu kadar borcu var. Niye bu 

borçları ödeyip ortadan kaldırmıyorsunuz, yeniden bir sayfa açmıyorsunuz? Elinizde de bu 

kadar para kalacak. Kalan bu parayla da yeniden bir hamle yapmanız mümkünken, neden 

sarfınazar ediyorsunuz dediğim zaman, olmayan bir sebepten dolayı, hem de kulüpte çalışan 

birinin üstünden disipline sevk edildim. Onu Disiplin Kurulu reddetti. Sayın Başkan beni 

disipline gönderdi, bir daha reddedildi. Sayın Başkan bir daha gönderdi. Ama şimdi şunu 

söyleyeyim. Demek ki o zaman doğruları gördük, o zaman doğruları söyledik. Ama ibra oldu. 

Nasıl oldu? İşte 8 aylık gelen arkadaş kanatlarının altına aldı, kanatlarının üstünde uçurdu ve 

beraber ibra oldular, gittiler. Bu doğru bir şey değil. Ne olursa olsun, ibra da olsa saygımız 

var. Ben ibrasızım. Onu da söyleyeyim, Genel Kurul adına ibrasızım, ama kanunen ibra 

ettirdim kendimi mahkemeden. O karar var elimde şu anda. 

Şunu da söylemek istiyorum. Çok kritik bir aşamadayız, çok kritik bir aşamadayız. Siz daha 

kritik bir pozisyondasınız. Bakın o şu. Siz hem finansal açıdan birtakım şeyleri sağlamak 

durumundasınız, hem de sportif açıdan başarılı olmak zorundasınız. Ben buradan bir şeyi 

daha ikaz ediyorum. Her kimse kim, her kimse kimler, ama ne olurlarsa olsunlar, 

Galatasaraylı olmayanlar, takım başarılı olsa da, takım başarısız olsa da “Yönetim İstifa!” diye 

bağırıyorlarsa, ben onların Galatasaraylılığından şüphe ederim. Şüphe ederim. Burada bir 

yönetim var. Belirli bir düzeyde çalışıyor. İmkânları dahilinde çalışıyor, belki daha da fazla 

çalışıyor. Ama ben hemen şunu söylemek zorundayım. Galatasaray’ın bugün içinde 

bulunduğu en önemli konu 31.5.2016. Bu tarihten evvel, bizim muhakkak bir çözüm 

bulmamız lazım. Ümit ediyorum ki, Sayın Başkan kısa bir süre sonra, yetki almak üzere bir 

Genel Kurul yapacak ve yetki talebinde bulunacak. Öyle tahmin ediyorum. Ama çok sağlam 

kaynaklardan, çok sağlam donelerle böyle bir toplantıya gelmesi gerekiyor Başkanın. 

Galatasaray’ın mallarını satarak hiçbir yere gelecek hâli yok. Riva’yı satsanız borcunuzu 

karşılamıyor. Yani Ada’yı tabii konuşmuyoruz. Ama Riva’yı satarsanız borçlarınızı 
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karşılayamazsınız. Florya’yı satamazsınız, Florya’nın belirli bir kısmı bizim. Kaldı ki şöyle 

söyleyeyim, ciddi anlamda plan tadilatına ihtiyaç var. O plan tadilatının yapılabilmesi de en 

erken 5 sene. Öyle 2 sene filan değil. Sportif arazi, yeşil arazi, onu oradan çıkaracaksınız. 

Zaten yükseklik yok, yasak. Ve hemen hemen 5 seneden önce de böyle bir şeyin oradan 

çıkması mümkün değil. Öbür havaalanı bittikten sonra, ancak Yeşilköy Havaalanı ile beraber 

bir hamur içerisinde yoğurulacak bir olay bu.  

Muhterem Hazirun,  

Kusura bakmayın, ben biraz yüksek sesle konuşmuş olabilirim. Başlangıçta da ufak tefek bazı 

şeyler olabilir. Sayın Başkandan da bu konuda bir şey varsa özür diliyorum. Kusura bakmayın 

Sayın Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Mahzuru yok efendim, buyurunuz.  

Taner Aşkın  

Rica ederim. Sözlerime burada son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her şey 

Galatasaray için olsun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyoruz. Son konuşmacı Sayın Ayhan Özmızrak.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlarım. Ben 6 değişik konuda, küçük küçük bazı kendimce soru 

işaretlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi, Sayın Başkan, nedenini 

biliyorum, bu Divan toplantısını bu ayda niye Ada’da yaptığınızı biliyorum. Rektör öyle istedi, 

çünkü rektöre Valilikten öyle haber geldi, falan. Ama bunu kabul edelim, Ada’da Divan 

toplantısı olmuyor. Bunu eğer okulda yapamayacaksak, okuldan bir türlü bizi uzaklaştırmak 

için de çaba var. Neyse, başka bir yer bulalım, ama burada yapmayalım. Burada Hayri ağabey, 

borcumuz 960 milyon derken, arkadan birisi, iki tane de buz koy evladım şu bardağa diyor. 

Şurada, buradan bir tane gemi geçiyor, içinde Arapça şarkılar, bu hava içinde, burada Divan 

gerçekten olmuyor. Bunda bir haklı olduğunuz neden var. Sizin elinizde değil, biliyorum, ama 

bir çözüm bulalım.  

İkincisi, geçen ay toplantıyı gizli yaptık. Tutanakları da gizli. Ertesi gün, farkında mısınız, bizim 

resmî sitemizde, Başkanın konuşması virgülüne kadar aynen yayınlandı. Neyi gizli yaptık? O 

yetmedi, bu ayki dergiye bakın, konuşmanın hemen hemen tamamı yine orada da var. Biz 

gizli niye yapıyoruz, neyi gizliyoruz, neden gizliyoruz? Kendi kendimize gizliyoruz. Benim 

yarım benden kaçar, neyse gerisini söylemeyeyim...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, bir kavram kargaşası olmasın. Kapalı toplantı ile gizli toplantı ayrı şey. Kapalı 

toplantı kendi aramızda belli şeyleri görüşme, tartışma, herhangi bir çekinceye lüzum 
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kalmadan yapılan toplantıdır. Gizli toplantı ise bambaşka bir şeydir. Buyurun efendim, devam 

edin.  

Ayhan Özmızrak  

Kapalı toplantının tutanakları yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Niye? Onlar kapalı toplantı. Peki, 

gizli lafımı geri alıyorum. Kapalı toplantı, açık oldu. Ertesi gün, bizim resmî sitemizde Başkanın 

konuşması yayınlandı. Burada basın kalmak istedi, hiç olmazsa Başkanın konuşmasını 

dinlemek için. Hayır, kapalı toplantı, dedik ve dışarı çıkardık. Ertesi gün, bizim resmî sitemizde 

yayınladık. Orada okuyamayanlar için de bu ayki dergide yayınladık. Yani onu da bilelim.  

Üçüncüsü, Galatasaray TV’nin reklam mecrasının pazarlanması ile ilgili anlaşma ile bağlantılı 

olarak, Cengiz Ergani biraz önce o anlaşmayı söylerken bir cümle içinde iki kelimeden 

bahsetti. Yönetim ve içerik dahil olmak üzere, dedi. Yanılmıyorsam, daha önce bu ihale 

konusu olan olgu, Galatasaray TV’nin twitter’ın, işte facebook hesaplarındaki reklam 

mecralarının kiraya verilmesi veya bir ajans tarafından geliştirilip oradan daha fazla gelir 

almak şeklindeydi. Ama şimdi, birkaç kere Divanda da sakıncalarını dile getirdiğim nokta işin 

içine giriyor, yönetim ve içerik. Yani bu yeni şirket, Galatasaray TV’nin yönetimine ve yayının 

içeriğine de müdahil olacak mı? Bu çok tehlikeli, bizim hiç de istemediğimiz noktalara 

gidebilir bir şeydir. Bu konuda lütfen bir açıklama rica ediyorum.  

Dördüncü söyleyeceğim şey, Hayri ağabey, bu stadın üstünün kapatılması ve salonla ilgili bir 

bilgi sorduğu zaman, o son anlattığınızdan sonra ne oldu diye sormuştu. Oraya kadarki faslını 

biliyorduk, bir daha tekrar ettiniz. Ben de şimdi Riva ile ilgili soracağım. Son Genel Kurulda 

çok güzel bir maket koydunuz oraya. Sonra da çok uzun, vallahi çok uzun bir sunum yaptınız. 

Riva’yı ne yapacaksınız, detaylı detaylı anlattınız. Yani sabah başladı, ikindiye kadar gitti. 

Şimdi ben diyorum ki, üstüne iki ay geçti, -tabii ki 2 ayda o Riva’nın temelleri atıldı, çatısı 

çatıldı, değil- ama o proje ne hâle geldi, ne oldu? Ondan sonra bu proje gelecek Genel 

Kurulda da mı aynı şekilde maket olarak önümüze gelecek? Ne olduk, nereye gidiyoruz? O, 

Galatasaray’ın çıkışı olan projeydi, sizin ifadenizle. Oradaki gelişmeleri de lütfedip ara bilgi 

olarak verseniz... Bazı şeyleri bizimle paylaşma durumunda olmayabilirsiniz, anlayış 

gösteriyorum ama bizi bir bilgilendirseniz, biz de o gidişatın nereye doğru olduğundan biraz 

bilgi sahibi olsak. Mali tablolarla ilgili, -biliyorum, şimdi 6. maddedeyiz diyecek Başkan ama 

ben içeriğe girmeyeceğim- ben o tablolara baktım. Kusura bakmayın, muhasebeci değilim 

ama işletme tahsili yaptım. Baktım, baktım, hiçbir şey anlamadım. Ertesi gün, yani dün 

almıştım. Bugün bir daha baktım, yine anlamadım. Ne geçmişi, ne geleceği, ne orantısı, gider 

var, gelir yok. Kâr-zarar mı? Değil. Bilanço mu? Değil. O tabloların ne olduğunu ben 

anlayamadım. Sanıyorum Sevgili Eşref arkadaşım da onun farkında zaten. Durumun ne 

olduğunu, Cengiz Ergani de, inşallah bundan sonraki tablolar hiç olmazsa bir bütünlüğü 

koyacağız... Geliri, gideri mi gösteriyor, bilançoyu mu gösteriyor, neyi gösterdiğini bir 

anlayalım. Ve de bundan sonraki mali tablolar Haziran, Temmuz’da yetişmiyor, biliyorsunuz. 

Ağustos’ta da yapmayacağız Divan toplantısını, Eylül ayında yapacağız. Eylül ayında, Haziran 

sonuçlarını -6 aylık önemlidir, onu da rica ediyorum, şimdiden söylüyorum- hiç olmazsa son 

güne kalmadan bize iletirseniz, biz de onları biraz çalışmış, okumuş, incelemiş, o şekilde 

Divana gelmiş oluruz.  
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Son söyleyeceğim, Sevgili Taner Aşkın ağabeyimin söylediği tüzükle ilgili. Evet, Tüzük 

Komitesi çalıştı, çok detaylı bir şey çıkardı ortaya. Bizlere iletildi, görüşlerimiz alındı. 

Görüşlerimiz yazılı alındı, sonra biz yazılı görüş verenleri çağırdılar, toplantı yaptık, şifahen de 

anlattık. Son hâlini aldı, son hâli geldi. Taner ağabeyim, hiç o senin söylediğin gibi, bağımsız 

denetçi filan kurmuyorsunuz, kurar gibi yapıyorsunuz. Onun detaylarına girmeyelim, şimdi 

yeri değil. Ama Başkandan da rica ediyorum. Tüzükle ilgili bir Genel Kurul yapacaksa, öyle 

yalapşap, elleri kaldır, elleri indir, haydi tüzük geçti, hayırlı oldu, olmaz. Onun, adam adam, 

her maddesinin virgülüne kadar tartışılması, konuşulması, önce belki Divanda, sonra da 

Genel Kurulda tek tek ele alınması gerekir. Sadece benim o tüzükle ilgili söyleyecek en az 20 

sayfa sözüm var. En az 20 sayfa.  

Artık vakit de geç oldu, hazirun da yoruldu herhâlde Başkanım. Hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ayhan Özmızrak’a teşekkür ediyoruz. Son hatırlatmasında haklı. Olağanüstü 

bir Divan toplantısı yapacağız, sadece tüzükle ilgili. Onun için, o ayrı bir konu ki, bilahare 

Genel Kurula hazırlık olacak.  

Efendim, 2 saat 40 dakika çalıştınız, hep beraber çalıştık. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler 

dilerim. Haziran ayında görüşmek üzere efendim. 

 

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı        Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

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

 Sekreter          Sekreter 

 

 


