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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 11 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Temmuz 2012 Divan Kurulu olağan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, 

kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen 1 aylık süre içinde vefat 

eden 2492 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mustafa Kızıl, 3149 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Gültekin Gürel, 4891 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sami Eren, 7525 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Tevfik Aynel ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna davet 

ediyorum.  

(Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi bugünkü gündemi okutuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, Ağustos 2012 Divan toplantısı hakkında 

toplanmama kararının görüşülmesi ve karar alınması, 

4. Divan Kurulu çalışmalarına ilişkin yaptırılan anket neticeleri hakkında görüşme açılması ve karar 

alınması,  

5. Tüzüğümüzün 87/14. maddesince düzenlenen 31 Mart 2012 tarihli konsolide malî tabloların kulüp 

yönetimince sunulması ve görüşülmesi, 

6. Genel görüşme ve dilekler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir efendim. 

Teşekkür ederim.  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri,  

Lütfen cep telefonlarımızı sessiz konuma alalım.  

Kıymetli Galatasaraylılar,  

Gündemimize geçmeden önce size arz etmek istediğim 3 konu var. Sırasıyla arz ediyorum.  

Birincisi, Beşiktaş Kulübü’nün yeni yöneticilerinin İnönü Stadı’nı yeniden inşa isteğini basından 

hepimiz takip ettik. Ancak bu isteğin uygulanabilir bir projeye dönüşmesi için hangi çalışmaların 

gerekli olduğunu biz Galatasaray Kulübü üyeleri olarak gayet iyi biliyoruz. Hem Mecidiyeköy, hem 

Seyrantepe ile ilgili iki ayrı proje çalışmasını yaptıran Galatasaray Spor Kulübü ilgilileri böyle bir proje 

çalışmasının süre ve fiyatı hakkında yeterli bilgi sahibidir. Stat projesinin ilk konsept projelerinin 

onayı, bilahare mimari, statik, mekanik ve elektrik uygulama projelerinin hazırlanması, teknik 

şartname ve ihale şartnamelerinin tanzimi asgari 1 yıl süre ve 2 ila 3 milyon euro harcama 
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gerektirmektedir. Ayrıca bu süreç içerisinde, resmî makamlardan alınması gereken izinlerin de önemli 

bir zaman aldığı unutulmamalıdır. Özetlersek, bilfiil inşaata başlanması, tüm proje, resmî izinler, 

finansman ve organizasyon çalışmaları düşünüldüğünde asgari 1 yıl süre gerekmektedir. Bu bahsi 

geçen hazırlıkların hiçbirini yapmadan alternatif stat arayışına girilmesinin ise tamamen başka 

sebeplere dayandığını anlamak çok güç değildir.  

Beşiktaş Kulübü’nün sadece tribün gelirlerini artırma gayesiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk 

Telekom Arena Stadı’mıza müşterek kullanım için talip olması kulübümüz için olağan dışı ve sakıncalı 

bir durum ortaya çıkarmıştır. Kulüp yönetimi haklı gerekçelerle bu talebi kabul edemeyeceğini ifade 

etmesine rağmen ısrara devam edilmesi iki kulüp arasında gereksiz bir sürtüşme konusunu ortaya 

çıkarmıştır. Basın ve medyada yapılan yayınlar ısrarla bu talebin içine hükümeti çekmek üzere 

düzenlenmiş ve konuyu kamuoyu baskısıyla daha sevimsiz hâle getirmiştir. Bu süreçte Divan 

üyelerinin fikir ve desteklerini almak ve Divan Kurulundan bir tavsiye kararı çıkarmanın kulüp 

yönetimini bu medya baskısına karşı daha güçlü kılacağı düşünülerek, Başkanın uygun görüşü ve 

mutabakatı ile bu özel konuyu görüşmek üzere olağanüstü Divan toplantısı çağrısı yapılmıştır. Ancak 

çok kısa bir süre sonra, bu konuyla ilgili olarak hiçbir siyasi baskı uygulanmadığı, hükümetin konuya 

taraf olmadığı kulüp yönetimine doğrudan bildirilmiştir. Basındaki siyasi baskı haberlerinin basın 

mensuplarınca üretildiği, hükümetimizin bu konuya taraf olmadığı kulüp yönetimince tespit 

edildikten sonra, durum 28 Haziran 2012 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü açıklaması olarak 

kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kulüp açıklaması, basındaki suni gündem ve gerilim yaratma 

çabalarını açıkça ifade etmiştir. Bu sebeple, hükümetimizin taraf olmadığı ve siyasi baskının söz 

konusu olmadığı kamuoyuna açıklandığı için olağanüstü Divan Kurulu toplantısı iptal edilmiştir. 

Çözüm yoluna girmiş olan bir konuyu daha fazla irdelemenin kulübümüz için yararlı olmayabileceği 

düşünülmüştür.  

Değerli Galatasaraylılar,  

157 loca, 2.500 VIP koltuk ve 18.500 kombine biletin ortalama 3 yıl süreyle satılmış olması, kulüp ve 

bağlı şirketlerin tüm idarî bürolarının, Galatasaray Televizyonu, dergi ve benzeri tüm kulüp 

birimlerinin stada taşınmış olması, çatı açıklığından yeterli güneş ışığı gelmediği için futbol 

sahasındaki çim örtünün tüm özene rağmen yılda 2 defa değişmesi gerektiği, müşterek kullanımın bu 

sahada teknik olarak mümkün olamayacağı, iki kulübün seyirci ve taraftar gruplarının stat konusu 

sebebiyle karşı karşıya gelebilecekleri, beklenmeyen olaylara sebep olunabileceği yöneticilerimiz 

tarafından Beşiktaş Kulübü yöneticilerine kesin dille ifade edilmiştir. Ayrıca, ben aynı konuları Beşiktaş 

Kulübü Divan Başkanı Sayın Yalçın Karadeniz’e ifade ettim ve taleplerinden imtina etmelerini özellikle 

rica ettim. Kulüp yönetiminin de daha önce ifade ettiği gibi, stat konusu ile ilgili bir karar gerekiyorsa, 

Yönetim Kurulunun, tüzüğümüzün 24/10 maddesi uyarınca, bu konuyu Genel Kurula götürmek 

mecburiyetinde olduğunu altını çizerek Sayın Yalçın Karadeniz’e anlattım.  

Beşiktaş Kulübü taraftarlarının Arena’da maç oynanmasına itiraz etmesi, futbolcu ve teknik 

direktörün de mevcut şartlar dolayısıyla zorlu bir dönemden geçileceğini ifade ederek İnönü Stadı’nda 

oynamayı tercih etmesi yöneticilerin ikna olmasına sebep olmuştur. Bu sebeple, dün yani 10 Temmuz 

2012 günü, basına dağıtılan Yönetim Kurulu kararı ile bu tatsız konu sona ermiştir. Ancak bu süreç 

içinde yapılan bazı tahrik edici açıklamaların iki kulüp yönetiminde belli alınganlık ve hassasiyet 

yarattığı aşikârdır. Yetkililerin bulundukları makamın gereğini yerine getirmeleri, gerektiğinde sessiz 

kalmak mecburiyetinde olacaklarını da hatırlamalarını öneririm. Hassas konuların tartışılmasında 

bazen “söz gümüşse sükût altındır” atasözünün unutulmamasında da yarar vardır.  

Son günlerde basında çıkan “Kartal Arena’ya kondu”, “Sarayda gergin bekleyiş” gibi manşetlerin sizi 

ne kadar kızdırdığını ve düşündürdüğünü bildiğim için bu detaylı açıklamayı vermeyi uygun buldum.  
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Stat konusuyla ilgili durum budur. Gündemden kalkmış olan bu konuyla ilgili daha fazla detaya girerek 

gereksiz hassasiyetler yaratılmaması hususunu tüm Divan üyelerinden ve yöneticilerimizden özellikle 

rica ediyorum. Bazı üyelerimizin tavsiye ettiği esip gürlemek bu dönemde kulübümüze yarar değil, 

sadece zarar getirebilir. Bilvesile dikkatinize sunarım. Basın yeni tahrik edici manşetler atabilmek için 

gereksiz açıklamaları memnuniyetle karşılayabilir. Hepimizin beyanlarımızda daha dikkatli ve ölçülü 

olmamızda yarar var. Unutmayalım, kulübümüz bir kültür kurumundan doğmuştur. Bu geleneksel 

yapı da bize gerektiğinde “sakin güç” olma görevini yüklemektedir.  

Ayrıca, bu sürecin yürütülmesinde benimle devamlı temas hâlinde olan, resmî ilişkilerde çok emeği 

geçen eski İkinci Başkan Sayın Işın Çelebi’ye şahsen teşekkürlerimi sunarım. Galatasaray camiası 

önemli konularda yekvücut olmayı daima bilmiştir. Kulüp yararı tüm kişisel hırs ve beklentilerin 

üzerindedir. Bütün kamuoyu ve basın baskılarına karşı, stat konusunda dik duran ve taviz vermeyen 

Başkan ve yöneticilere teşekkür borçluyuz. Süreci iyi yönetmişler ve camiayı önemli bir problemden 

uzak tutmuşlardır. Ancak stat konusunda sözleşmelerden doğan vecibelerimizi de aynı hassasiyetle 

takip etmelerini bekleriz.  

İkinci konumuz, bu yıl ilk defa uygulanacak olan Divan Kurulu kombine maç biletleriyle ilgilidir. 9 

Temmuz 2012 tarihine kadar 208 Divan Kurulu üyesi yıllık kombine bilet için müracaat etmiştir. Kulüp 

yönetimi bu üyelerimiz için Doğu Tribünü 114. blokta yer tespit etmiştir. Bu, eskiden Divan biletlerinin 

olduğu bloktur efendim. Öngörülen yerler, bu blokta önceden satılmış olan kombine kart yerleri 

dışında 22 ila 7. sıra arasındaki bloktur. Yer tespiti üyelerimizin kıdem sırasına göre 22. sıradan 

başlayarak devam ettirilecektir. Tespit edilen yıllık kombine kart fiyatı 1.500 TL’dir. Aynı blokta 

satılmış olan kombine kart fiyatı 4 bin TL’dir. Ortalama 25 maç öngörülmüştür. Bu maçların 7 tanesi 

derbi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası maçlarıdır. Arzu edilirse, 1.500 TL’lik toplam fiyat Galatasaray 

Bonus Kartı ile 12 taksitte ödenebilecektir. Müracaat eden 208 üyemize yazıyla kart tanzimi için 

gerekli bilgiler sorulacak -vatandaşlık numarası, kredi kartı numarası vs.. gibi – ve stat planı ile ödeme 

şekli bildirilecektir. Kesin cevapların 1 Ağustos 2012 Çarşamba gününe kadar Divan Kurulu 

Sekreterliğine ulaştırılması talep edilecektir. Kesin taleplere ait kartlar, stat bilet satış bölümü 

tarafından hazırlanarak Divan üyelerine teslim edilecektir. Bu yıl ligler 18 Ağustos tarihinde 

başlayacaktır. Müracaat süreleri bu tarihe göre tespit edilmiştir. Yıllık kombine kart uygulaması 

başlatıldığı için münferit maç bileti dağıtımı yapılmayacaktır.  

Değerli Üyeler,  

Bunu tekrar hatırlatıyorum, bu uygulamayı Yönetim Kurulumuz kaldırmıştır. Bu sebeple, değerli Divan 

üyelerinin süresi içinde işlemlerini tamamlamalarını önemle rica ederim.  

Son konumuz ise, kulübümüzün sportif başarılarıyla ilgilidir. 1 aylık süre içinde, evvela kız voleybol 

genç takımımız, bilahare büyük erkekler kürek takımımız ve daha sonra genç erkekler kürek takımımız 

Türkiye şampiyonu olmuşlardır. Tüm sporcularımızı candan kutluyoruz. Önümüzdeki süreç içinde, 

şampiyon sporcularımızı Divan Kuruluna davet ederek Divan Başarı Beratı ile onurlandıracağız. Sayın 

Emir Turgan hatırlatıyor, “Kürekte büyük bayanlar da şampiyon oldu.” diyor. Kürek branşında, 

Yönetim Kurulunun girişimleri, yeni teknelerin getirilmesi, şube yöneticilerinin, antrenör ve 

sporcuların gayreti bu şubemizde önemli bir başarıya sebep olmuştur. Tüm ilgililere teşekkür eder, 

başarılarının devamını temenni ederiz. Aynı teşekkürleri voleybol şubesi yönetici, antrenör ve 

sporcularımıza sunarım. Onların da başarılarının devam etmesini ümit ederiz.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Şimdi bugünkü toplantımızın gündemine geçiyorum.  

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

Bilindiği gibi, geçen ay Florya’da toplandık ve 18. şampiyonluk kutlaması ile ilgili kısa bir toplantıydı. 
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Sadece Sayın Başkanın 7 sayfalık bir konuşması var. Bu zapta geçirildi. Toplantı zaptını hazırlanmış 

olduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. Teşekkür 

ederim.  

İkincisi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu iki evrak geçen toplantıda gelmişti. Ancak 

dilekçe sahiplerine rica ettim ve kutlama gününde mümkünse okunmamasını talep ettim. Onlar da 

anlayış gösterdiler. Bugün size takdim ediyorum. Buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı;  

Yaklaşık 5 yıldan bu yana düzenli olarak takip etmeye çalıştığım Divan toplantılarımız Başkanımızın ve 

Divan Heyetimizin tüm çabalarına rağmen çok az bir üyenin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bugün 

itibarıyla 1.100 civarındaki Divan üyesi sayımız önümüzdeki dönem 1.500 civarında olacaktır. 

Kulübümüzün geleceği, yatırımları ve sorunlarımızın en açık ve özgür biçimde görüşüldüğü bu 

toplantıların çok az üyenin katılımıyla gerçekleşmesinin birçok sebebi olabilir. Sağlık sorunları, 

toplantı saati ve günü, her geçen gün kâbusa dönüşen trafik sorunları vs. gibi sebepler, elbette ki 

toplantıların az sayıdaki üyenin katılımıyla gerçekleşmesinin nedenleri arasında düşünülebilir. Zaten 

Sayın Başkan ve yönetimi bu konunun farkına vararak ve üzerine giderek Divan üyelerinin görüşlerini 

almışlar ve almaktadırlar.  

Önerim şudur ki, Sayın Başkanın ve Divanın ısrarlı çalışmaları sonucu, bugün kulübümüzün üçer aylık 

malî tablolarını görebiliyor ve malî tablolar ile diğer konular hakkında Yönetim Kuruluna öneriler 

sunabiliyoruz. Ancak hayatının büyük bölümünü kulübümüz içinde geçiren Divan üyelerimiz arasında 

oluşturulacak futbol, voleybol, basketbol ve diğer spor branşlarımız eğitim, tanıtım, Galatasaray ve 

Galatasaraylılığı çeşitli platformlarda -okullar, diğer şehirler gibi- anlatacak komiteler kurulması 

sanırım Divanımızın hem daha fazla aktif olmasını, hem de kulübümüze katkıda bulunmasını 

sağlayacaktır.  

Öte yandan, son Malî Genel Kurulumuzda, saygıdeğer bir Divan üyemiz tarafından getirilen yıllık 

aidatların 200 TL’ye çıkarılması önerisi kabul görmüş ve bu öneri Yönetim Kurulumuz adına Sayın 

Refik Arkan tarafından teşekkür ederek karşılanmıştır.  

Sayın Başkan, Sayın Divan,  

Galatasaray Kulübü yöneticiliği ve aidatını belirleyen bir para birimi bugün itibarıyla daha icat 

edilmemiştir. Demek istiyorum ki, bu onurun bedeli yoktur, olamaz da. Ancak kulübümüz bütçesinin 

neredeyse milyar dolarlara ulaştığı şu dönemde, üyelik aidat artışından gelecek yaklaşık 350-400 bin 

dolarlık bir gelirden bahsetmek ise ne derece sağlıklıdır? Çeşitli nedenlerden, ki bunun içinde malî 

olanaksızlıkları yüzünden üyelikleri kapanmış yaklaşık -bu sayıda yanılmıyorsam- 4-5 bin civarındaki 

arkadaşımızı da düşünmek, korumak, kollamak da görevimiz değil midir? Dileyen arkadaşımız, sadece 

üyelik aidat yatırma dönemlerinde değil, diledikleri zaman, diledikleri kadar teberruyu kulübümüze 

yaparlar. Bunun örnekleri de çoktur. Sizden ricam, Galatasaray’da her ne kadar Genel Kurul kararı 

olsa dahi, kulübümüz bütçesi içinde hiçbir önemi olmayan bu artışın Yönetim Kurulumuz tarafından 

ileri bir tarihe ertelenmesine katkıda bulunmanızdır.  

Galatasaray’ıma ve Sayın Divana saygılarımla.  

7521 Faruk Gürbüzer 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Sayın Gürbüzer’in bahsettiği aidat artışı ile ilgili Genel Kurul kararı mevcutken, Yönetim Kurulunun 

farklı bir uygulama yapıp yapamayacağını bilemem. Ancak herhâlde onlar da bu konuyu dinlediler. 

Sayın Refik Arkan da burada. Tezekkür ederler, uygunsa belki ele alabilirler. Divan çalışmalarıyla ilgili 

bahsettiği konuları da zaten bugün gündemin 4. maddesinde ele alacağız. Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

İkinci mektup:  

Sayın Galatasaray Divan Başkanı, Divan Üyeleri ve İdare Heyeti,  

Sizlere bir tek şey sormak istiyorum. Su sporlarının bugün ulaştığı nokta biz Galatasaray için yeterli 

diyor musunuz? Biz Avrupa arenasında olmak istemiyor muyuz? Rakipsiz bu branşları olduğu gibi 

bırakın, eğer hayır diyorsanız, Anadolu yakasının en az 2 misli kapasitede Rumeli yakasında sportif ve 

içtimai tesisi bir an evvel edinmeye gayret edelim. Başkanın bu durumda fikri nedir? Saygılarımla.  

Kerim Uzuner 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Uzuner’in Avrupa yakasında bilhassa yüzme ile, su topu ile ilgili tesis ısrarını hepimiz 

gayet iyi biliyoruz. Haklıdır. Yıllarca Galatasaray Adası’nda bu hizmet verilmiştir ve su sporları o 

dönemde en iyi konumda idi. Ancak Yönetim Kurulu da tabii kendi imkânları dahilinde bu işi takip 

edebiliyor. Arkadaşlarımız bu üyemizin taleplerini dinlediler, gereğini yapmak için ele alabilirler.  

Değerli Üyeler,  

Gündemimizin 3. maddesi, Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, Ağustos 2012 Divan 

toplantısı hakkında toplanmama kararının görüşülmesi ve karar alınmasıdır.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Yaptırdığımız ankette -bu ankete toplam üyenin % 22’si katılmış- görülen şu. Müdavim üye 

sayabileceğimiz üyelerimizin % 82’si 55 yaş üstü. Bu itibarla, önümüzdeki Ağustos ayı herhâlde 

bugünden daha sıcak ve daha yorucu olacaktır. Bu sebeple, daha geçmiş yıllarda da uyguladığımız 

gibi, Ağustos ayında Divan toplantısı yapmamayı öneriyoruz. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen var mı 

efendim? Söz almak isteyen olmadığına göre, Ağustos ayı toplantısının yapılmaması hususunu kabul 

edenler? Etmeyenler? Teşekkür ederim, kabul edilmiştir. İlk toplantımız 12 Eylül 2012 Çarşamba günü 

yapılacaktır efendim.  

Gündemimizin dördüncü maddesi, Divan Kurulu çalışmalarına ilişkin yaptırılan anket neticeleri 

hakkında görüşme açılması ve karar alınmasıdır. Anket neticeleri gündeme ekli olarak tüm 

üyelerimize gönderilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulunda kaydı açık üye sayımız 1.681. Divan çalışmalarıyla ilgili yaptığımız bu ankete katılan 

üye sayısı ise 370, yani % 22’si. Bizim kulübümüzde katılımla ilgili bir problemimiz var maalesef. Genel 

Kurul yapıyoruz, % 10 ile, % 15 ile toplanıyoruz. Anket yapıyoruz, % 22 cevap veriyor. Yani bir sayfalık 

ankete cevap vermek herhâlde 5 ile 10 dakikayı geçmez. Ancak bu anketin de verdiği bazı ışıklar var. 

Onları sizinle paylaşmak istiyorum.  

Yaş ortalamamızın % 82’sinin 55 yaş üzerinde olduğunu ifade ettim. Divan üyelerimizin eğitim 

durumunda ciddi parlak bir durum var, çünkü üyelerimizin % 90’ı üniversite mezunu. Üyelerimizin 

çalışma durumu ise şöyle. Şu anda ankete katılan üyelerimizin % 60’ı hâlen çalışıyor, işlerine devam 

ediyorlar. % 40’ı ise emekli ve iş hayatının dışında. Gündemin üyelere ulaştırılması konusunu 

sormuştuk. Üyelerimizin % 61’i elektronik posta, internet üzerinden gönderilmesini talep ediyor. % 
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11’i ise SMS yoluyla iletilmesini istemiş. % 25’i de eski usül, postayla, -şimdi postayı kullanmıyoruz- 

kurye ile gönderilmesini talep etmiş. Yani burada aşağı yukarı temayüllere uyacağız. Herhangi bir 

rapor veya şey iletilmesi için, evrak iletilmesi için sorulmuştu. Yine aynı % 61 burada ortaya çıkıyor. % 

61, % 25 ve % 11.  

Toplantıların gün seçimini sormuştuk. Gün seçiminde de ankete katılan üyelerimizin % 63’ü Çarşamba 

gününü uygun görüyor. % 19’u ise Cumartesi gününü uygun görmüş. Cumartesi gününde, yani bir 

tatil gününde toplanma ile ilgili bir kısım üyelerimizden münferit talepler alıyoruz. Ancak o münferit 

talep getiren arkadaşlarımı Divan toplantılarında ben zaten göremiyorum. Bunun için, onların 

talebine uygun bir şekilde program değişikliğinden endişe ediyorum. Toplantı başlama saati ile ilgili 

13.30 ve 14.00 olarak % 81.5, yani herkes bu vakti zamanında trafik problemini engelleyebilmek için 

düşündüğümüz saatti. Buradan hiç olmazsa makul bir saatte çıkmamız lazım ki, evimize bugün 

İstanbul’un trafik şartları altında uygun bir saatte ulaşabilelim. Yer seçiminde ise ankete katılanların % 

60.5’i Galatasaray Lisesi’ni tercih ediyorlar. % 14’ü Türk Telekom Arena’da toplanmamızı önermişler, 

% 21’i ise Galatasaray Adası’nda.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yer seçimindeki kriterimiz -bizim yönümüzden söylüyorum- ses düzeninin uygun olması, projeksiyon 

düzeninin uygun olması, çünkü tüzüğün bize verdiği görevleri üyelerimize ancak bu çeşit sunumlarla 

sağlıklı ulaştırabiliyoruz. Otopark imkânı da önemli bir kriter. Galatasaray Lisesi’nde mesela o 

imkândan yoksunuz. Arkadaşlar sık sık Türk Telekom Arena’daki salondan bahsediyorlar. Dün son 

durumunu görmek için gittim. Asma tavan ve duvar kaplamaları bitmiş. Ancak ışıklandırmada 

eksiklikler var. Sabit bir ses düzeni yok. Geçenlerde kulübün reorganizasyonu için yapılan bir toplantı 

için dışarıdan öyle bir teşkilat getirmişler. Kürsü, vs.. daha hazır değil. Orada kolonların arasında 

takriben 250 kişilik oturma düzeni var. Eğer yan aksları da dahil edersek (O yan aksları da kullanmak 

için duvarlara iki veya üç televizyon ekranı koymak daha sağlıklı olacak, çünkü büyük kolonlar var, o 

kolonlardan kürsü görünmüyor.) 400 kişiye kadar orada toplantı yapılabilir.  

Size önerim, yani biraz sonra görüşme açacağım. Bu salon kullanıma hazır olduğu ahvalde, şu anda 

dün o konularla görevli arkadaşımız Mimar Coşkun Peküstün’le görüştüm. Salonla ilgili bir kısım 

çalışmalar devam ediyor. Yönetim Kurulu gerekli harcama için bütçe ayırmış. Zannederim 

önümüzdeki Eylül ayına hazır olabilir. Eğer arzu ederseniz, deneme için oraya gidilebilir. Otopark 

imkânı namütenahi müsait. Eğer toplu taşıma ile gelmeyi düşünüyorlarsa arkadaşlar, metro ile geliş 

biraz zahmetli. Ancak talep olursa otobüs kaldırabiliriz. Nasıl Florya’ya giderken otobüslerle 

üyelerimizi naklettiysek, o çözümü uygulayabiliriz. Önemli olan alt yapı hizmetlerinin tamamlanmış 

olması olacaktır ve bir toplantımızı deneme için orada yapalım. Eğer sizlerin tasvibine mazhar olursa, 

orada devam edebiliriz. Lisede devam etmemiz geleneklerimiz yönünden hakikaten hepimiz için 

kıymetli. Ancak burada da bazı ulaşım sıkıntılarımız, otopark sıkıntılarımız var. Deneyerek bulacağız. 

Ulaşım yüzdelerine baktığımız zaman da, anketimizde % 52’si kendi özel araçlarıyla ulaşmaya gayret 

ediyorlar. % 40’ı toplu taşıma imkânlarını kullanıyor. Galatasaray Lisesi merkezî olduğu için de % 7 

üyemiz yürüyerek geldiklerini ifade etmişler.  

Şu andaki sizlerden aldığım bilgilerin özeti bu. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen var mı efendim? 

Başka? Sayın Mehmet Bilen, Sayın Turcan Hocam. Mehmet Bey, buyurun.  

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Sayın Başkan Aktar’ın da dediği gibi, bu anketten çıkan birtakım 

sonuçlar var. Ancak bu sonuçlar sadece yeterli değil. Bir de bizim yaşadığımız, gördüğümüz bunun 
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durumları var. Bir kere anketten çıkan sonuçta, gerçekten çoğunluk burayı, liseyi, Tevfik Fikret 

Salonu’nu istiyor. Ancak kendi açımdan söylüyorum. Ne zaman istiyor? Havalar serinken, kışın, 

sonbaharda istiyor. İkinci anketten çıkan sonuç ise Ada. Demek ki yazın sıcakta normal olarak Ada 

tercih ediliyor. Zaten bizim Ada eski, -Kalamış da yoktu- esas sosyal tesisimizdi. Hepimizin sempatisi 

olan, şimdi de az gittiğimiz bir yer. Yani bugünkü toplantının dahi Ada’da olmasını ben şahsen arzu 

ederdim. Ada bize yazın sıcaklarda çok daha cazip bir yer. Bu toplantıların, benim şahsi görüşüm, bir 

gün burada, yaz hariç, bir gün bir otelde, bir gün Florya’da, bir gün Ortaköy’deki üniversitede olması 

bu işin konsantrasyonunu bozuyor. Toplantı sürekli bir yerde olmalı. Lise artı Ada, bir yer olarak yaz 

nedeniyle düşünülebilir. Ama bir gün üniversitede, bir gün Florya’da bu olayı çok dağıtıyor.  

İkincisi, ulaşım için gerçekten özellikle Bağdat Caddesi’nden iki tane belki orta boy midibüsle bazı 

üyelerin bu köprüden veyahut da otomobil sıkıntısından kurtulması kolaylaştırılabilir. Ancak burada 

önemli olan olaylardan bir tanesi, bu toplantının aslında cazip hâle getirilmesi. Bu bir kere gündemin 

düzenlenmesi ile ilgili. Bu cazibe çoğu kez gündem maddelerinin düzenlenmesinde araya konulan 

birtakım ek unsurlarla yitirilmiştir. Burada şunu özellikle vurguluyorum. Divan toplantısının bir 

numaralı konusu, Divan üyelerinin burada gelip söz alıp konuşmaları, fikirlerini açıklamaları, 

gerekiyorsa tenkitlerini yapmaları. Tenkitten kimse kaçınmamalı. Divan üyelerine her zaman için 

söyledim. Buraya gelip de teknokratların, birtakım idarî konuda, özellikle rakamsal konuda bir saat 

bilgi vermesinin ben şahsen bana hiçbir faydası olmadığını gördüm. Konsantre olamıyorum. 

Bilemiyorum, elimde yazılı bir şey olması lazım. Yani bunların yazılı olarak dağıtılması, bir kişi 

tarafından burada anlatılmasından çok yararlı. Ama bundan daha yararlısı, o kişilerin eline verilen 

rakamların burada bize okutulmasından ziyade, bu salonda birtakım bilgisi, birikimi veyahut tespiti 

olan kişilerin gelip o hususları burada anlatması, hatta orada verilen tablolardan bazılarının ters 

düşmesi çok daha gerekli ve yararlı.  

Bir ikincisi de, bu Florya konusuna bir kısaca değineceğim. Yani niye Florya’ya gidiyoruz? Biraz onun 

altını çizip düşünmek lazım. Yani piknik için Florya’ya gitmenin bir anlamı yok. Onun dışında bir 

fonksiyon varsa, o da burada yapılır. Yani Florya’ya gidilmesini ben kendi şahsıma pek uygun 

bulamıyorum. Ama tabiatıyla, Başkanımızın takdiridir.  

Bunun dışında da, dediğim gibi, özellikle toplantıların daha cazip hâle getirilmesinin katılımı daha çok 

sağlayacağı inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Mehmet Bilen’e teşekkür ediyoruz. Haklı olduğu taraflar var, ancak şu hatırlatmayı 

yapmam lazım. Divan Kurulu laf olsun diye toplanan bir kurul değil, değerli arkadaşlar. Divan Kurulu 

bu kulübün önemli bir iç denetim organı. Yani neyi takip ediyoruz, ne oluyor, ne bitiyor... Aksi hâlde, 

Genel Kurula gittiğimiz zaman hiçbir bilgisi olmayan bir grup, bir kalabalık oluruz. Onun için, burada 

belki arkadaşımız sıkıcı buluyorsa, tüzüğümüzün verdiği bir kısım talimatlar var. Biraz sonra Başkan 

Yardımcımız Refik Arkan’ın sunacağı rakamlar kulübün genel durumu ile ilgili hepimizi aydınlatmak 

için. Yoksa laf ola, beri gele söylenmiş şeyler değil. Bu işlere çok önem vermeyen kulüplerin hangi 

sıkıntılara girdiğini de hepimiz gayet iyi basından takip edebiliyoruz. Onun için, bu işi ciddi olarak ele 

almak mecburiyetindeyiz. 

Galatasaray Adası tabii benim de çok sevdiğim, çok zaman geçirdiğim bir yer. Ancak Ada’nın fizikî 

yapısı, bu tür toplantıların düzenlenmesinde gündemimizde eğer bir rapor vs. yok ise, uygun olabilir. 

Haklısınız.  

Gelelim otellerdeki toplantıya. Şöyle ki, bizim üyelerimizin sayısı arttığı için, ilk etapta açıkçası kaç 

kişinin katılacağını tespit edemedik. Normal düzende 1.500, 1.600 kişilik bir ekibin 500 kişiyle, 600 
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kişiyle toplanabileceğini düşündük. Ancak gördük ki, -rakamlar önümde- yani 200 ila 220 civarında 

devamlı üyemiz var. Bir kısım arızî toplantılarda üye sayımız artabiliyor. O arkadaşlarımız da zaten 

icap ediyorsa balkonda yerlerini alabiliyorlar. Onun için, bazı şeylerin sebebi var. Arz ettim. Efendim, 

şimdi Sayın Turcan Hoca. Buyurun efendim. 

Turcan Bolayır 

Sayın Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sayın Divan Kurulu Başkanlığı, Saygıdeğer Galatasaray Büyüklerimiz, 

Kardeşlerimiz,  

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sayın Başkan, müsaade ederseniz, o ana konuya girdik. Girdikten 

sonra da bazı şeyleri de ilave etmek istiyorum. Bu hususta söz hakkı veriyor musunuz? Yani kulübün 

genel şeyleriyle çok yakın olan hususlar var. Gelmişken, onları da müsaade ederseniz arz etmek 

istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Siz gündem maddesi ile ilgili maruzatınızı arz ediniz. Bilahare, dilekler faslında istediğiniz kadar söz 

serbesttir. Buyurun efendim.  

Turcan Bolayır 

Şimdi efendim, gazetelerden, internetten okuduğumuz kadarıyla, Arena Stadı kayıyor diye bir şey 

okudum. Bu bende biraz sıkıntı yarattı. Buraya dünyanın parası döküldü. Dünyanın önemli 

mühendisleri, projelerini yaparken kayma riskini, statik ölçülerini yapamadılar mı? Bu konu nasıl? 

Matematiksel bir konu mu? Yoksa arazinin yapısından kaynaklanan... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Bolayır, size biraz önce rica ettim. Şu anda gündem maddemiz, Divan Kurulu çalışmaları ile 

ilgilidir. Lütfen bu konu ile ilgili maruzatınız varsa değerli heyete arz ediniz. Yoksa, diğer konuları 

başka maddede görüşeceğiz. 

Turcan Bolayır 

Şimdi şöyle efendim. Bu konu ana olarak, önceden zikredilmesi tarafımca öngörüldüğü için, paralel 

olarak, yani fikre ışık tutacak bir şey olduğu için. Şimdi bütün bu olaylar tamamiyle yok edildikten 

sonra bu toplantı salonunda toplantıya girilmesi, yani sağlıklı bir şekilde rapor alındıktan sonra, yarın 

öbür gün, Allah korusun, bir deprem olduğu zaman, herhangi bir mevzuda, bir kayma neticesinde 

salonda bir arıza olabilir mi? Bunun raporunu almak lazım önce. Ben eğitimciyim. Eğitimciliğin verdiği 

septik şeyler de var bizde. Önce olmazdan, absürdden başlamak da lazım bazı şeye.  

İkinci olarak, Arena Stadı kış aylarında yaşlı üyelerimize zor gelir. Oraya gidilir, ama bir kısmı kar 

yağarken, tipide, çünkü orası Maslak. O taraf İstanbul’un en fazla kar tutan, buz tutan yeridir. Allah 

korusun, o stada... Bir dakika efendim. Stada giderken... Müsaade eder misiniz efendim? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyelim efendim, buyurunuz. Siz devam edin, toparlayın. 

Turcan Bolayır 

Sakatlıklar olabilir. Yürürken dahi, mektebe girerken dahi zor girenler var. Bunu, bu mevzuyu ben bir 

görev olarak söyledim. Ayrıca başka statta, başka yerlerde toplantı yaptığımız zaman -bunu Yönetim 

Kurulu daha iyi bilir- galiba bir para veriyoruz, 2 milyar, 3 milyar. Galatasaray Kulübü’nün tasarruf 

yaptığı bir devirde, böyle bir imkân varken, Galatasaray Lisesi’ni, konferans salonunu mektep 
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müdüriyeti, rektörlük açmışken, başka yerde yer aramak... Bence, ancak izin verilmediği takdirde o 

yerlere gitmekte yarar var görüyorum. Üçüncüsü, büyüklerimiz buraya geldiği zaman sıcaklık 

hissediyorlar, nostalji duyuyorlar.  

Başkanım müsaade etmediği için diğer konularda konuşamıyorum. Tekrar müsaade verirse onları da 

arz etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz efendim. Hatırlatmalarınız için sağ olunuz. Sayın Mehmet Helvacı, buyurun 

efendim. 

Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok kısa iki şey söylemek için huzurunuzdayım. Birincisi, toplantının 

yeri ile ilgili. Bir de tüzüğümüzün bir maddesine işaret etmek istiyorum. Galatasaray’ın futbol oynadığı 

her stat Ali Sami Yen Stadı’dır. Lütfen bu hassasiyeti unutmadan hitaplarımızda, cümlelerimizi 

kurarken bulunalım. Türk Telekom Arena, stadın geçici olarak 10 yıllığına yapılan bir sözleşme ile 

oluşturulmuş ticari adıdır. Stadımızın ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’dir. Çok uzun gelebilenler 

açısından, kısaltılarak yeni Ali Sami Yen de diyebilirler. Ama başka türlü bir şekilde buranın ismini 

duymak beni Galatasaray’la ilgili bir yerden bahsetmediğimiz konusunda bir rahatsızlığa sevk 

etmektedir. Bu rahatsızlığın hepinizde olabileceğini tahmin ettiğim için söz aldım. Eğer yoksa da, 

bundan sonra yaşadığımız olayları da göz önüne alarak, oranın Ali Sami Yen Stadı olduğunun altının 

çizilmesinin ne kadar önemli olduğunu sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. 

İkincisi, toplantının yeri ile ilgili. Görebildiğimiz kadarıyla, sayımız artmış olmakla beraber, Divan 

toplantıları bakımından bu salon bize ziyadesiyle yeterli gelmekte. Sadece sıcak günlerde, söylendiği 

gibi, burada bir serinleme problemimiz olduğu için bu bir rahatsızlık unsuru. Ama bu da senede 

sadece en fazla bir ay, bilemediniz 2 ay gibi bir durum. Dolayısıyla, asıl olarak mevcut salonumuzu 

kullanmak Galatasaray’ın köklerine de uygun bir davranış olacağı için bundan vazgeçmemek 

gerektiğini düşünüyorum. Bu iklim meseleleriyle ilgili de iki tane çözüm önerisi olabilir. Birincisi, bu 

salonun da klimatize edilmesi. Bu olasıdır, yapılabilir bir şeydir. O takdirde, zaten başka bir yer 

aramaya yaz aylarında da gerek kalmaz. Ama salonun klimatizasyonu ile ilgili bir sorun varsa, o da 2 

aylık bir süre için Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde toplanılabilir. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Mehmet Helvacı’ya ben de teşekkür ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tabii ki tesisin adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena. Şimdiki adıyla ancak biraz 

İspanyol asilzadesi uzunluğunda bir isim olduğu için kısaltılmış şekliyle arz ediyoruz. Hiçbirimiz oranın 

Ali Sami Yen Kompleksi olduğunu unutmuyoruz ama Sayın Mehmet Helvacı’nın hatırlatması haklıdır. 

Hepimizin, hele hele bu son yapılan tartışmalardan sonra, Ali Sami Yen isminin altını 5 defa çizerek 

hatırlatma mecburiyetimiz var.  

Bu salonun klimatizasyonu için Sayın Kulüp Başkanı bütün masrafları karşılamak üzere bir klima 

düzeni kurdurma imkânını aradı. Yalnız Sayın Rektör ikna olmadı. Kendisi bu talebe, eski eser olduğu 

için bir kısım sıkıntılar çıkacağını beyan etmiş. Ancak malum, Louvre Müzesi’ne gittiğiniz zaman da 

klimatize, bilmem Buckingham Palace’a gittiğiniz zaman da klimatize. Demek ki usulüne uygun şekilde 

tedbir alınırsa bu çözülebilir. Zannediyorum önümüzdeki dönem içinde, Sayın Rektörü de ikna ederek 

öyle bir çözüm üretilebilir.  
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Bu konuyla ilgili başka söz almak isteyen var mı efendim? Olmadığına göre, gündem maddesini 

geçeceğim. Yalnız Sayın Mehmet Helvacı’nın dediğine aynen katılıyorum. Anket neticeleri de onu 

gösteriyor. Eğer buranın klimatizasyonu yapılmazsa, sıcak yönünden bize sıkıntı verebilecek iki 

toplantımız var: Haziran ve Temmuz toplantıları. Onları da, eğer salonumuz hazır olursa, Ali Sami Yen 

tesislerinde yapmayı düşünüyorum ben de. Yalnız, hepinizden bir ricam var. Lütfen size gönderdiğimiz 

davet mektuplarını özenle okuyunuz efendim. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman, orada farkına 

varalım. Çünkü defalarca beni ikaz etmişlerdir, işte bilmem Ada’da toplantı yaptınız, biz Galatasaray 

Lisesi’ne gittik diye. Lütfen dikkatle okuyalım. Evet, gördüğüm kadarıyla, aynen devam ediyoruz. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemin 5. maddesine geçiyorum. Sayın Mehmet Bilen’in sıkıcı bulduğu madde olacak bu, 

tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca düzenlenen, 31 Mart 2012 tarihli konsolide malî tabloların 

kulüp yönetimince sunulması ve görüşülmesi. Sayın Başkan Yardımcısı Refik Arkan bu sunumu 

yapacak. Sayın Arkan, buyurun efendim.  

Sayın Arkan’dan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Şimdi arkadaşlarım bana ilettiler. Galatasaray 

Eğitim Vakfı, Tevfik Fikret Salonu’nu yenileme kararı almış ve bu yaz yapılacakmış. Bu itibarla, eğer 

böyle bir inşaat faaliyeti olursa, alternatif arama mecburiyetimiz çıkar. Lütfen davet mektuplarını 

dikkatli okuyunuz efendim. Teşekkür ederim hatırlatmanıza. Sayın Arkan, buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan  

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüzüğümüzün emrettiği şekilde, 1 Ocak 2012 ila 31 Mart 2012 

dönemi kulüp solo ve şirketleriyle birlikte konsolide malî raporumuzu Yönetim Kurulumuz adına 

takdim etmek üzere huzurunuzdayım. Raporumuza önce kulüp solo malî bilgilerini vererek 

başlıyorum. 

1 Ocak - 31 Mart 2012 döneminde kulüp solo rakamları şöyle oluşmuştur.  

Merkez, tesisler ve spor şubeleri giderleri: Bütçelerinden yaklaşık 1.8 milyon TL fazla;  

Finansman giderleri: Bütçelenenden 7.4 milyon TL eksik; 

Diğer giderler: Bütçelenenden 25.2 milyon TL fazla.  

Gelirlerimiz bütçelenenden 6.8 milyon TL eksik gerçekleşmiştir.  

Kulüp Merkezi 

1 Ocak - 31 Mart 2012 döneminde, 15.9 milyon TL olarak bütçelenen gelirler 8 milyon TL olarak 

gerçekleşerek 7.9 milyon TL gelir eksiği oluşmuştur.  

7.6 milyon TL olarak bütçelenen giderler 8.2 milyon TL olarak gerçekleşerek 600 milyon TL gider 

fazlası oluşmuştur.  

Basketbol 

1 Ocak - 31 Mart 2012 döneminde, basketbol erkek 3 milyon TL ve basketbol bayan 1.8 milyon TL 

olmak üzere toplam 4.8 milyon TL olarak bütçelenen gelir, basketbol erkek 3.3 milyon, basketbol 

bayan 2.3 milyon TL olmak üzere toplam 5.6 milyon TL olarak gerçekleşerek 0.8 milyon TL gelir fazlası 

oluşmuş bulunmaktadır.  

Basketbol erkek 5.9 milyon TL ve basketbol bayan 3 milyon TL olmak üzere, toplam 8.9 milyon TL 

olarak bütçelenen gider, basketbol erkek 6.5 milyon TL, basketbol bayan 3.5 milyon TL olmak üzere 

toplam 10 milyon TL olarak gerçekleşerek 1.1 milyon TL tutarında gider fazlası olmuştur.  

Voleybol 

1 Ocak - 31 Mart 2012 döneminde, voleybol erkek 1.2 milyon TL, voleybol bayan 0.4 milyon TL olmak 

üzere toplam 1.6 milyon TL olarak bütçelenen gelir, voleybol erkek 1.4 milyon TL, voleybol bayan 0.7 
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milyon TL olmak üzere toplam 2.1 milyon TL olarak gerçekleşerek 0.5 milyon TL gelir fazlası 

oluşmuştur.  

Voleybol erkek 1.8 milyon TL, voleybol bayan 1.6 milyon TL olmak üzere toplam 3.4 milyon TL olarak 

bütçelenen gider, voleybol erkek 1.7 milyon TL, voleybol bayan 1.8 milyon TL olarak gerçekleşmiş, 

toplam 3.5 milyon TL olarak gerçekleşmenin sonucunda, 0.1 milyon TL tutarında gider fazlası oluşmuş 

bulunmaktadır.  

Tekerlekli Sandalye Basketbol 

1 Ocak - 31 Mart 2012 döneminde tekerlekli sandalye basketbol şubesinin 300 bin TL olarak 

bütçelenen geliri 170 bin TL olarak gerçekleşerek 130 bin TL gelir eksiği oluşmuştur.  

600 bin TL olarak bütçelenen gideri 660 bin TL olarak gerçekleşmiş ve 60 bin TL gider fazlası 

oluşmuştur. Ayrıca, tekerlekli sandalye basketbol takımımız Japonya’da yapılacak olan Dünya 

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’na da katılmaya hak kazanmış bulunmaktadır.  

Amatör şubeler 

1 Ocak - 31 Mart 2012 döneminde, amatör şubelerin bütçelenen geliri 368 bin TL, bütçelenen gideri 2 

milyon TL’dir. Bu dönem içerisinde, amatör şubelerin gelirleri 448 bin TL, giderleri ise 2.1 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir.  

Gelirler ve giderler 

 1 Ocak - 31 Mart 2012 döneminde, konsolide faaliyet gelirlerimiz 78.8 milyon TL, faaliyet giderlerimiz 

81.1 milyon TL, finansman gelirlerimiz net 12.9 milyon TL, olağan dışı gelirler net 19.9 milyon TL, 

amortisman ve tükenme payları 8.7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Vergi öncesi konsolide kârımız 39.2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Borçlar ve teminatlar 

Kulübümüz ve şirketlerimizin konsolide malî verilerini devraldığımız dönem ile 31 Mart kıyaslaması 

şöyledir. Şimdi vereceğim rakamlar dolar olarak. 

18 Mayıs 2011’de, muaccel olan vadesi geçmiş ödenmemiş borcumuz 56.2 milyon dolar iken 31 

Martta 30.9 milyon dolardır. Toplam borç alacak farkımız muaccel borçlar dahil 315.2 milyon dolar 

iken 269.3 milyon dolardır. Tahakkuk eden faizler ile birlikte kredi borcumuz 149.6 milyon dolar iken 

31 Martta 129.7 milyon dolardır. Krediler karşılığında verilen toplam teminatlarımız da 850 milyon 

liradan 599 milyon dolara düşmüş bulunmaktadır.  

Borçlarımız, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla konsolide borç - alacak tablosuna göre muaccel, yani vadesi 

geçmiş ödenmemiş borcumuz 30.9 milyon dolardır. Kısa vadeli net borcumuz 95.2 milyon dolardır. 

Uzun vadeli net borcumuz 143.2 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 46 milyon dolar azalarak toplam 

269 milyon dolara inmiştir.  

Krediler 

31 Mart 2012 tarihi itibarıyla konsolide banka nakdî krediler stoğu, ana para 201 milyon TL, bunun 

karşılığı 113.4 milyon dolar. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, banka nakdî krediler stoğumuz, ana para 

181.5 milyon TL, bunun muadili 96.1 milyon dolar. 2012 yılı Ocak-Mart dönemi içerisinde konsolide 

olarak 2.4 milyon dolar tutarında kredi ana para ve faiz geri ödemesi yapılmıştır. Bugün itibarıyla, 

konsolide banka nakdî kredileri ana para stoğu 99.8 milyon dolara inmiştir.  

Sportif A.Ş. sermaye artış işlemleri  

Değerli Galatasaraylılar,  

İleriye dönük olarak, özellikle Sermaye Piyasası Kurumu ve UEFA kriterlerine uyum açısından, malî 

dengesizliğimizin giderilmesi ve öz kaynak yapısının sağlıklı bir seviyeye taşınması amacıyla, 

kulübümüzün bağlı ortaklığı Sportif A.Ş.’nin sermaye yapısının düzeltilmesi amacıyla çok kapsamlı 

çalışmalar başlatılmıştı. Sermaye artış işlemleri 18 Haziran - 2 Temmuz döneminde gerçekleşmiştir. 
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Sportif A.Ş.’nin sermayesi 2.8 milyon TL’den 13.9 milyon TL’ye nakden artırılmıştır. Sportif A.Ş.’ye 

bedelli 112.6 milyon TL nakit girişi sağlanmıştır. Sportif A.Ş.’deki hissemiz % 55’te kalmıştır. Kulüp 3.7 

milyon dolar bu işlemlerden arbitraj kârı elde etmiştir. Kulüp, bedelli artıştan payına düşen sermaye 

payının cari hesaba mahsubundan dolayı 11.2 milyon TL nakit girişi sağlamıştır. Özetle, 18 Haziran ila 

2 Temmuz 2012 döneminde, bedelli sermaye artışı işleminden toplam 127.5 milyon TL nakit girişi 

gerçekleşmiştir. İşlem hakkında, 30 Haziran 2012 malî raporunda sizlere daha detaylı bilgi verilecektir. 

Finansman giderlerimiz 

1 Ocak - 31 Mart 2012 döneminde, konsolide net 18 milyon TL kur farkı geliri elde edilmiştir. 

31.12.2011 tarihinde gerçekleşen kur 1.88 idi. 31 Mart 2012’de gerçekleşen kur 1.77’dir. 1 Ocak - 31 

Mart 2012 döneminde konsolide net 5.1 milyon TL faiz gideri gerçekleşmiştir.  

Durumu saygıyla takdirlerinize arz ederiz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Arkan’a teşekkür ediyoruz, özet bilgileri için. Bu konu ile ilgili söz vereceğim. Söz almak isteyen 

var mı efendim? Gördüğüm kadarıyla, söz almak isteyen yok. Anlaşıldı, sıcak bütün üyeleri etkilemiş. 

Söz almak, ha Sayın Hayrettin Kozak, buyurun efendim. Sayın Dr., size de söz vereceğiz efendim. 

Bilahare efendim. O bir gündem maddesi sonra.  

Hayrettin Kozak  

Sayın Başkan, saygısızlığımdan dolayı özür dilerim ama niye bu kadar çabuk bitti, anlamadım ben. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah. Yani özet bir bilgi sundular. Ben de aslında özet olarak talep etmiştim, çünkü 

biliyorsunuz, Eylül ayında, 31 Mayıs itibarıyla konsolide hesaplar bağımsız denetimden geçmiş olarak 

geliyor. Mart ayında ise 31 Ocak. Yani 2 önemli dönemimiz var. Bu ara rapor olduğu için, 

arkadaşlarımız özet olarak versinler diye ben de kendilerine rica ettim. Buyurun. 

Hayrettin Kozak:  

Tabii, tabii, bu sanırım sadece yöneticiler için söz konusu. Bize mesaj değil, değil mi Sayın Başkanım? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Yok efendim, söz serbest. 

Hayrettin Kozak 

Ben telafi edeyim bari. Efendim, hareketli günlerimizden sonra, yani mutlu bir şampiyonluk yaşadık. 

Ondan sonra kutlamalarımız bayağı etkin oldu. Zannediyorum Galatasaray tarihinde adet olarak veya 

yoğunluk olarak en fazla adetteki kutlamaları yaptık. Hemen hemen ülkenin her şehir ve kasabasına 

gittik. Galiba duruldu biraz, şimdi biraz ciddi şeyler konuşur muyuz diye geldim.  

Şimdi efendim, hızlı hızlı malî konular olduğu için, hızlı hızlı rakamlara bir bakmamız lazım. Hakikaten 

şampiyonluk mutluluğu, her şey güzel ama rakamlara da realist bir gözle bakmamız gerekiyor. Gayet 

hızlı geçeceğim. Şimdi sırasıyla, Galatasaray’ın konsolide bir nakit akım tablosu var, 3 aylık. Bu 

konsolide nakit çıkışları ve girişlerini içeren tabloya baktığımız zaman, her 3 ay, hiçbirinde bütçe 

tutmamış. Nasıl tutmamış? Nakit çıkışları daima bütçenin üzerinde gerçekleşmiş, 3 aylık fiili sonuç 

olarak. Buna karşılık, 89 milyonluk bir nakit çıkış bütçemize karşılık fiili çıkış 112.7 milyon TL olmuş. 

Yani 23 milyon TL fazla nakit çıkışı kaydetmişiz. Nakit girişleri de yine ters çalışmış. 69 milyonluk 

bütçeye karşın 59 milyon giriş olmuş. Sonuç, nakit açığımız 3 ayda -dikkat edin 3 ayda- 52.2 milyon TL 

olarak gerçekleştirilmiş. Önemle dikkatinizi çekiyorum. 3 ayda 53 milyon TL olduysa, yani demek aynı 
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hızla giderse, yıl sonunda ne olacağını hepiniz biliyorsunuz. 200’leri buluruz. Bu arada bir yeni kredi 

de almışız. Yine nakit akım tablolarında bu da yer alıyor.  

Kulübümüzde bir profesyonel ünitelerimiz var, yani şirket olarak, bir de malumunuz, spor şubelerimiz 

var. Hızlı hızlı bu ünitelerin son 3 aylık gelir-gider sonuçlarını size söyleyeceğim. Bakalım hangisinde 

olumlu hareket var malî açıdan, hangisinde yok. Bir de geriye dönük 2011’i çok hızlı söyleyeceğim. 

Çünkü geriye dönük 2011’in 8 ayında yine bugünkü yönetim görevde. Şimdi basketbolu, voleybolu 

ayırıyorum, çünkü artık profesyonellik sınırlarını dahi aşmış durumdalar. Son 3 ayda 14 milyon gidere 

karşın 8 milyon gelir sağlamışlar ve 3 ayda 6.5 milyon TL kaybetmişler. Aynı grup 2011 yılında 21.9 

milyon kaybetmişti. Basketbol, voleybol bir önceki yıl da 16 milyon kaybetmişti. Yani 16 gelmiş, 24 

olmuş. Bu yıl ilk 3 aylık tempoyla gidersek, bu yıl da zarar çok daha yukarılara gidecek, bilginiz olsun.  

Basketbol, voleybol dışındaki diğer reel amatör şubelerimizi de toplu hâlde aldığımız zaman, ilk 3 ayda 

1.7 milyon kaybetmişler. Geçen sene de 5.3 milyon kaybetmişler. Bu takımlarımızın hepsi kendi 

branşlarında şampiyon olan şubelerimiz. Bunun da altını çizelim.  

Futbola bakalım. Futbol 3 ayda 50 milyon gider yapmış. Buna karşılık, 32 milyon gelir sağlamış. 3 ayda 

17 milyon futbolda kaybetmişiz. Geçen yıl, bu artıdaydı. 12 ay itibarıyla, futbolumuz ilk defa artıya 

geçmişti, dikkatinizi çekerim. Pazarlama A.Ş. 2011 yılının 12 ayında 2.5 milyon zarardaydı. Bu sene, 3 

aylık süreçte, 7,4 milyon TL gider, 7,2 milyon TL gelir yapmış. Yani o da zararla kapatmış. Bunca 

harekete rağmen, Gayrimenkul A.Ş. gelir-gideri çok az olmasına rağmen, o da zararla kapatmış. Bir tek 

ünite kâr etmiş. Sayın kardeşimiz Sedat Doğan’ı tebrik ediyorum. Tek kâr eden ünitemiz olan İletişim 

A.Ş. 123.000 TL kazanmış.  

Şimdi Galatasaray’ın dernek statüsündeki kulübümüze bakalım. 3 aylık zararımız 28.1 milyondur. 

Sportif A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının sadece 3 ayına bakamıyoruz. Ancak Haziranda bakabiliriz bunlara. 

Ama bu yılın Şubat sonu itibarıyla, 9 aylık rakamına bakabiliriz. Çok ciddi bir göstergedir. Yepyeni 

birleşmiş hâliyle Sportif A.Ş. 1 Haziran 2011 ile başlayıp 29 Şubat 2012’de biten 9 aylık dönemde 20.4 

milyon zarar etmiş. Bir önceki sene bu 37.3 milyondu, aynı dönem zarfında. Yani zararda 10 küsur 

milyonluk düşme var, tek teselli noktası olarak.  

Şimdi benim zırt pırt söyleyip, en sonunda Başkan tarafından büyük bir fırça yediğim, topluma açık 

olarak ve Galatasaraylılara açık olarak, bana GSK Resmî Sitesi’nde çok ağır hakaretler yağdırarak ilan 

ettiği borç-alacak konusuna geleceğim. Bunu lütfen dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. 31.12.2010, 

Galatasaray Spor Kulübü 446.7 milyon zarar etmiş. Bunların hepsi kitaptan, faaliyet raporundan, 

herkes bilsin. Kafadan rakam yok. Hepsi kitapta yazılı. 31.12.2011, 446 milyon 475.9 olmuş. Hani ben 

demiştim ya, 29 milyon zarar ettik filan, işte burada yatıyor. 31.3.2012 itibarıyla TL borç 477 milyona 

çıkmış. Yani geçmiş 2 yıl ve bu ilk 3 aya baktığımız zaman, borç-alacak tablosunda zarar 477 milyona 

çıkmış, 31 Mart 2012 itibarıyla.  

Şimdi burada bir nokta var, bunun lütfen üzerinde duralım. Şimdi bizim yönetimimiz sunumlarında, 

bazı hesaplarda görüntüleri sadece dolar olarak veriyor, -dikkatinizi çekerim- bazı hesapları da TL 

olarak veriyor. Normali nedir? Bizim bütün hesaplarımız, bilançolarımız, kâr-zarar hesaplarımız, resmî 

bilançolarımız, hepsi TL üzerinden yapılır ve bu bir mecburiyettir. Bunu en iyi Sevgili Refik Arkan 

kardeşimiz bilir. Hem bize öğretti, hem de mesleğidir. Biz dolar kullanmayı... Buna ben de biraz destek 

verdim zamanında. 80’li yıllarda, bilirsiniz o zaman dolar kurlarını. Biz TL’yi koyduğumuz zaman o 

tarihlerde, bunun reel değeri nedir, görmek lazım geliyordu, çünkü inanılmaz bir enflasyon vardı. 

Bunun reel değeri nedir diye dolara bakardık biz. Şimdi olay değişti. Doları yine bilgi olarak yazacağız, 

ama sadece bilgi olarak yazacağız. Şimdi bakın ne olmuş? Benim 475.9 milyon borcumuz var dediğim 

gün, dolar o günlerde 1.89 olmuş. Bir önceki mukayese edeceğiniz dönemde ise 1.53 imiş. Kurlardaki 

artışa dikkat edin. Siz o TL’yi o yüksek dolar kuruna bölerseniz, dolar bazında borcunuz düşer. Son 
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derece basittir bu. Aynı dönemde, o dolar 1.89 olmayıp da 1.20’ye düşseydi, dolar borcumuz ne 

olacaktı? Ne olacaktı? Artacaktı, değil mi? Hayri bir zaafta bulunmuş, TL konuşmuş. Cahil herif. Yani 

biz borç-alacağımıza TL olarak bakacağız, doları da yanında bilgi olarak sunacağız diye ısrarla yine 

söylüyorum. Eğer şu söylediğim 3 yılda, -buna bir dikkatinizi çekeceğim ve hemen geçeceğim- sabit 

kur uyguladım, her TL borcuna bakın. Yani başlangıç noktası olan 31.12.2010’da dolar kuru 1.53 idi. 

Her 3 dönem sonunda, 31 Mart dahil, aynı 1.53’e uyguladım. Bakınız ne olmuş? 31.12.2010, dolar 

borcumuz 290 milyon dolar. 31.12.2011, dolar borcumuz 311 milyon dolar. Dikkat edin, 311’e çıkmış. 

Yani düştük dediğimiz, meşhur dolardan bahsediyorum. Eğer dolar aynı kuru uygulasaydı 311’e 

çıkacaktı. 31.3.2012’de bu defa 1.77 iken şimdi bu defa 1.53 uygulayalım. Orada da 312’ye çıktı. Yani 

bir önceki dönemle aynı kuru uyguladığınız zaman, dolar bazında borçta azalma olmayacağı ortaya 

çıkıyor. 

Şimdi bizim toplumumuza, Genel Kurulumuza realist veriler sunmamız lazım. Ben dolar ifade 

edilmesin demiyorum. Tabii ifade edilecek. Ama evvela TL’yi, yanında bilgi olarak doları, her ikisinin 

yanında da dipte ilgili kurları açıklayalım ki doğru şeyler yapalım. Ağır hakarete uğradım Sayın Başkan 

tarafından. Bilin lütfen. Birazdan başka bir vesile ile bir kısmını okuyacağım size. Türkiye’ye âdeta hain 

ilan ettiği metni okuyacağım size. Bu arada, borçların böyle seyrettiği bir dönemde ve ekonomimizin, 

Başkanın ifadelerine göre, her şeyin böyle gül pembe gittiği ortamda, biz bir de yeni bir borçlanma 

yaptık. Düşünün, geçen yılın son 2 ayında biz bir hisse satışı yaptık. Orada da bayağı patırdı 

koparmaya kalktık biz. Hatırlarsanız, 165 milyon TL karşılığında % 28.3 oranında hisse sattık. 165 

milyon brüt hasılat yaptık, bunun neti 124 milyon TL temiz paraydı. Bunlar bizim hesaplarımıza girmiş 

olmasına rağmen, biz bu senenin Mart ve Şubat ayında krediye başvurduk ve 34 milyon TL toplam 

kredi aldık. Bunlar düşündürücü şeyler diye düşünüyorum.  

Şimdi, Başkan ve yönetimin yeni göreve geldiği günlerde, bir Olağanüstü Genel Kurul yaptık 

hatırlarsınız. Başkan kısaca şunları söyledi bize: “Borçlar refinanse edilecek. Tüm banka borçları 

kapatılıp tek bir bankaya % en fazla 5.5 faizle ve daha uzun vade ile borçlanacağız.” Genel Kurul 

öncesi, Sevgili Adnan’ın ve Refik kardeşimin, ayrıca iki yönetici arkadaşımızın da içinde bulunduğu 4 

kişİ basın toplantısı ile bunları söylediler. Tabiatıyla, Başkanın da onayıyla. Doğruydu da düşünceleri. 

Riva değerlendirilecek, gerekirse yeni ihale yapılacak, gayrimenkullerimiz üzerinden ipotek ve hacizler 

kalkacak, temlikler temizlenecek, gelirlerin önü açılacak... Son derece doğru şeyler. Biz bunlar için 

Genel Kurul yaptık. Tartışmalı da oldu. Çoğunlukla kabul oyu vererek yönetimin önünü açtık. Bunların 

hiçbiri gerçekleştirilmedi. Önünün açılması için temlik ve teminatlardan bir kısmı ıslah edildi, bir kısım 

indirimler oldu. Açık konuşalım. Ona da geleceğiz. Ama temel sorun hallolmadı, az önce söylediğim 

gelirlerin girişine rağmen. Şimdi çeşitli yükümlülükler, teminat dediğimiz temlik, ipotek, haciz vs. Mart 

sonu itibarıyla yine 1 milyar 62 milyon TL olarak karşımızda duruyor. Bunun kimlere ve hangi borçlara 

ait olduğunu irdelememiz lazım. Hiç böyle sıradan palavra borç değildir, hepsi. Baktığınız zaman 

anlarsınız. Başlangıç dönemine baktığınız zaman da, ödenerek kısmen indirilmiş borç tutarı da, 

teminat tutarı da, kaldırılan temlik vs. tutarı da 280 milyon TL civarındadır.  

Şimdi bakınız, bir kişisel uyarı. Lütfen not alırsanız, önemli olduğu için rica ediyorum. Alın, almayın, 

sizin bileceğiniz şey. 2011 Faaliyet Raporu’nun 214. ve 106. sayfalarını lütfen bir kenara not edin. 

Orada 214. sayfada, Galatasaray Derneği ve bağlı ortaklıklarının konsolide gelir tablosu var. Yani tüm 

sistemin geliri, gideri tek bir sayfada bulunuyor orada. Lütfen bakın. Aynı şekilde, 106’da sadece 

dernek statüsündeki Galatasaray Spor Kulübü’müzün gelir-gider tablosu bulunur. Şimdi bunlara 

baktığınız zaman... Ben biraz fazla kurcalarım oraları. Ama düz, normal bir üye onca kitabı 

okumaktansa, alttaki kâr-zarar sonucuna bakar herhâlde, değil mi? Yani bakar ki, artı mı, eksi mi, onu 

görmek ister herhâlde. Bakın, ne yazıyor. Faaliyet raporunun sonuç kısmı, kâr-zarar sonucu. 
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Galatasaray Derneği ve bütün sistemin sonucu 208.9 milyon TL kâr yazıyor orada. Bakın, görün. 

Korkunç bir para. Ya 208 milyon para kazandıysak biz ne ağlayıp duruyoruz ki! Hâlbuki olay o değil. Bir 

sürü, hiçbir anlamı olmayacak, belki bilanço tekniği açısından içinde bulunması gerekecek, ama size, 

bize nakit girdisi, çıktısı ile hiçbir alakası olmayacak rakamlar o gelir-gider tablosuna serpiştirilmiş 

durumda. Örnek vereyim size. Riva arazisi değer artışı 101 milyon. Bu, bu şekilde girmiş gelirlere. 101 

milyon, düşünün. Hemen altında, 29 milyon maddi olmayan duran varlık değer farkı. Anlayan var mı, 

Allahınızı severseniz? Ben hiç anlamadım. 29 milyon da oradan gelmiş ve 130 milyon, 131 milyon gelir 

böylece bizim gelir-gider tablomuza geçmiş. Lütfen 214. sayfaya bakın.  

Bu arada, daha ilginç bir rakam, 236.9 milyon. Rakama dikkat edin, 236.9 milyon hisse satışı kârları. 

Reel gelir, hisse senedi satışından bizim elimize 124 milyon TL geçti. Bu rakam 236’ya gelmiş. Bir sürü 

açıklaması var. Hepsi bu şeyden geçmiş, denetimden geçmiş. Denetimden çıkan rakamları okuyorum 

size. Ama kardeşim, ya bir paranın girişi, etkileyecek bir şey var. Bir de başka türlü şeyler, bunlar en 

azından...  

Ben yönetimi asla bunlara niye yer verdiniz diye eleştiremem. Ama şunu yapmaları lazım. Açıklama 

olarak, resmî tablonun yanında, “Sevgili üyem, bu tablonun yanına ben reel giriş-çıkışı koyuyorum. 

Burada 208 milyon kâr yazıyor, ama bunun aslı şudur.” diye yazılması gerekmez mi? Bu tablolara 

kendiniz baktıktan sonra karar verin. Ben çok kaba, bakkal usulü hesap yaparak o 208 milyon kâr 

ettiğimiz hesabı 165 milyon zarar olarak çıkardım. Böyle bir şey. İddia etmiyorum, ben konuyu ortaya 

koyuyorum.  

Galatasaray Derneği hesaplarına bakınca da... Bakınız, kaydi rakam diyeceğim. Şu gelir rakamına 

bakın. 101 milyon gelirin açıklaması “gerçeğe uygun değer farkı”ve 603.8 milyon giderin açıklaması da 

“satılmaya hazır finansal varlıklar değer farkları”olarak belirtiliyor açıklamalarda. Ben yine anlamadım, 

kusura bakmayın. Siz de anlayamazsınız büyük çoğunlukla. Ne demek bu değer farkları? Rakam 603 

milyon ve sonuç, Galatasaray Derneği zarar etmiş. Hatırlıyor musunuz zarar ettiğini? Var mı 

hatırlayan? Ne kadar zarar etmiş, ben size söyleyeyim. 429.7 milyon TL zarar etmiş. Kitap elinizde. 

Bulun, bakın. Yani beni tekrar gazeteye afişe etmeye gerek yok. Başkan da bunu kendisi incelesin 

yani. Benim şahsi hesaplamamda -ki bunu iddialı söylemiyorum, kayda bile almayın- ben 173 milyon 

kâr hesapladım. Diğer tarafta, resmî gelir tablosu sonucu 429 milyon TL zarar. Lütfen inceleyin.  

Şimdi Galatasaray Adası’na geçiyorum, farklı bir boyutta. Benim için çok üzücü bir dava, çünkü ben, 

haddini bilmez bir adam olarak, 2010 Malî Genel Kurulunda, Adnan Öztürk arkadaşımla beraber 

Galatasaray Adası’nın mukavelesinin iptal edilmesine yönelik bir önerge verdik. Ada’nın inanılmaz 

komiklikte olan 400.000 dolar/yıl kirasına şiddetle itiraz etmek suretiyle, bunun ve o şartlarla 

mukaveleye hiç gerek yokken, mukavele süresinin bitmesine daha 6-7 ay varken, dikkat edin, 6-7 ay 

varken, aynı şartlarla 5 yıl daha ilave edilmesine karşı çıktık. Biz de bunun için kalktık ayağa, böyle 

rezalet olmaz dedik. Bu ikinci uzatma. Birinciyi geçtik, ikinci uzatma derhâl iptal edilmelidir dedik ve 

bunun kararı Genel Kuruldan çıktı. Bugüne kadar kiracımız 6 yıl oldu, orayı işletiyor. İyi para kazanıyor. 

Bu laf açıldığı zaman bas bas bağırıyor. Ve bizim bazı yöneticilerimiz de bakın ne diyor: “Ada cennet 

gibi. Biz bu Ada’yı böyle işletemeyiz, yapamayız. Bırakın kalsın adam!” diyorlar. Böyle. Oraya giden 

bazı arkadaşlarımız da böyle diyor. Yahu biz adamın kötü olduğunu söylemiyoruz. Bu mal bizim 

malımız. Nedir ya 400 bin dolar kira? İnsaf edin ya. Bütün reklamlar ona ait, bütün dükkân kiraları ona 

ait. Sadece bu parayı vererek, arkadaşımız orada ticaretini devam ettiriyor. Genel Kurul kararı da 

mahkemede sürünüyor. Kimse yanından geçmiyor, sormuyor dahi. Gayet doğal olarak, siz de, ben de 

olsam aynı şeyi yaparız. Mahkemenin sonucunu geciktirmek için de her türlü yasal, hukuki engelleri 

koyarak davayı uzatıyor. Doğru yapıyor, helal olsun. 
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Sevgili Galatasaraylılar,  

Göreve geldiği ilk günlerde, Başkanımızın tüm medyaya verdiği beyanatı bir hatırlayalım. Siz de 

hatırlayacaksınız, “Yaptığımız analiz sonucu, Galatasaray’da 12 sorun tespit ettik. Yönetici 

arkadaşlarımı belirlerken, ihtisas sorunlarına kafası yatan insanları seçtim. Ben de 24 saat peşlerinde 

olacağım.” diyor. “Bu sorunları çözmek ve en önemlisi, bana bir yıllık süre yeter. Sadece 1 yıla 

ihtiyacım var.” diyor. 13 ay bitti. Bu bir yıl içinde, az önce söylediğim 12 sorundan kaç tanesi halloldu? 

Tabii Fatih Terim’in olağanüstü bir çalışma ile getirdiği şampiyonluğu bir kenara koyarak 

konuşuyorum. Düşünün, bir de o şampiyonluk olmasaydı, top bir adamın sırtına gelip de o 0-0’lık 

maçta kalemize girseydi biz şimdi neleri konuşuyor olurduk, bir düşünün.  

Çıktığı ilk canlı yayında, televizyonda, “Beni artık medyada pek göremeyeceksiniz.” demişti Sayın 

Başkan. Ben de kendisine teşekkür etmiştim. Ayrıca, “Ben artık devamlı makine dairesinde olacağım.” 

demişti. Başkan makine dairesine hiç girmedi, zannederim nerede olduğunu da bilmiyor. Şimdi 13 ay 

oldu. Sorunlar çözüldü, çözülmedi. Söyledim. Ama Başkan zamanının çok büyük bir bölümünü makine 

dairesinde mi, yoksa televizyon ekranları ve gazete sayfalarında mı geçirdi? Onu herkes kendisine, 

kendisi dahil sorsun.  

Şimdi sizlerle... Bitmek üzere, merak etmeyin. Ama önemli bir noktaya geldik şimdi. Sizlerle bir 

toplama yapacağız. Son 15 ay, mecburen 15 diyorum, çünkü bölemiyorum seneyi, öyle bir rakam 

verisi yok elimde. Ama doğru bir yaklaşım yapacağız. 2011’de, Galatasaray’ın konsolide, yani tüm 

Galatasaray Kulübü ve şirketlerinin 2011 yılı 12 aylık geliri 261.8 milyon TL. Bir kenara 

kaydedebilirsiniz mümkünse. 261.8 milyon. % 25.38 hisse satışının getirisi -hasılat brüt 165 milyon TL 

ama ben netini koyuyorum- 124 milyon lira. Galatasaray Kulübü yine konsolide, tüm sistem geliri 

2012 ilk 3 aylık geliri 125.7 milyon TL. Sevgili Refik Arkan’ın sunumunda var. 2012’de Denizbank’tan 

alınan, Mart ve Şubat aylarında alınan kredi de 34 milyon. Herhâlde toplam dip rakamı merak ettiniz, 

değil mi? Ben size söyleyeyim, 545.5 milyon TL. Son 15 ayda Galatasaray’ın fiili toplam gelir rakamını 

söylüyorum size. Bunun ilk 4 ayında Adnan Polat yönetimi dönemi de var. Rakam orada, yönetim de 

burada. Bakarsınız. Ama 545.5’i bunu 15 ayın ortalama döviz kuruna da böldüğünüz zaman çıkan 

rakam 324.7 milyon dolardır arkadaşlar.  

Büyüklerim, Kardeşlerim,  

15 ayda Galatasaray Kulübü’nün eline fiilî olarak 324.7 milyon dolar geçmiştir. Tabii, 15 ay.  Şimdi 

sonuca bakacağız, değil mi? Dipte bir şey kalması lazım herhâlde. Var, o da raporda bulunuyor. Ben 

size söyleyeyim. 324.7 milyon doların girip çıktığı sistemin sonunda var olan para 5.3 milyon dolar. 

Tekrar ediyorum, bir tarafta 324.7 milyon gelir, bir tarafta 5.3 milyon nakit mevcudu. Şimdi bunun 

hakkında her türlü şey söylenebilir. Ben sadece bir şey söylüyorum. Bu kadar para, tenzil edelim bir 

kısmını, Adnan Polat’ın 4 ayı. Ama yine de çok büyük para girmiş. Acaba bu para Galatasaray’da 

verimli olarak tüketildi mi? Verimli olarak diyorum, dikkat edin. Başka kelime kullanmıyorum. Kimse 

arkasında yanlış yorumlar yapmaya kalkmasın. Şimdi bunu tabii, birazdan geleceğiz... Bitiriyoruz. 

Sevgili yönetimden de rica edeceğim. Mutabık değil iseler, Tanrı değiliz, yanlış yapıyorsun, bu rakam o 

değil, budur diyecekler. Ben de özür dileyeceğim, geçeceğim. Ama bunu demeden, Başkana söyleyip, 

Sedat kardeşim kanalıyla beni gazetelere afişe etmeyin hain olarak lütfen.  

Şimdi Başkan ve yönetime sorularım var. Bunları Sayın Divan Kuruluna ve yönetime de verilmek üzere 

sunuyorum. Ben okuyayım size.  

1. Galatasaray’ın son 15 aylık süreçte elde ettiğini ifade ettiğim 545.5 milyon TL, yaklaşık 325 milyon 

dolar gelir rakamına itirazınız varsa doğru rakamı söyler misiniz? Veya deyin ki doğru.  

2. Sizlerin yönetimde bulunduğunuz son 13 ayda, bu dönemde sabit yatırımlara yapılan harcama 

nedir? Sabit yatırım. Florya’da, orada bir inşaat devam ediyor, geçen dönem başlayan. İşte 
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biliyorsunuz, Küçükçekmece Tesisleri var, stadyum var. Bir sürü tesisimiz var. Bir de Riva var. Acaba 

yönetimden kaç kişi gitti, o Riva’yı gördü? Bunu da merak ediyorum. Siz tek tek kendilerine sorun. 15 

kişide acaba kaç kişi gidip Riva’yı gördü?  

Geçen gün Kalamış’a bir üyemiz gelmiş. Muteber, iyi bir pozisyonda yöneticimiz. Aynen söylüyorum 

olayı size, çünkü unutmam da mümkün değil. 2-3 hafta evvel gelmiş, orada şefle konuşuyor. “Fener’in 

tesislerini biliyordum. Bizim buradaki tesisimiz bu kadar büyük müydü?” diye hayretle sormuş 

yöneticimiz. Yönetime geleli 13 ay geçmiş arkadaşlar. Başkan ile seçim öncesi bazı sohbetler yapmış 

ve kendisine küçük bir not vermiştim. Dedim ki, “İlk yapılacak şey, daha yönetim başlamadan önce, 

kuracağın ekibi al, binin bir minibüse, bir günde Galatasaray’ın bütün tesislerini bir görün.” dedim. 

Şimdi sorarım, acaba yönetimden kaç kişi bu tesislerin hepsini görmüştür? Çok dramatik bir tabloyla 

karşılaşacağınızı da size garanti ediyorum ben.  

3. sorum: Deniz Yatırım ile -bunu hepiniz merak ediyorsunuz, tahmin ediyorum- 2014 - 2030 sezonları 

loca ve VIP maç biletlerini içeren anlaşma imzalandığına göre, -bu imzalandı- bu proje kapsamında 

bugüne kadar kulübe giren tutar, yani TL olarak tutar bugüne kadar nedir? İmzalandı, hayata geçti bu 

proje. Çok önemli bir projedir. Proje sonunda toplam gelir beklentiniz nedir? Mutlaka bunun bir 

bütçesi var. Söyleyeceklerdir zaten. Proje sonunda, kulüp ve şirketlerinin elinde kalacak olan hisse 

adet ve oranları ne olacaktır? Bitti. Satılan satıldı, satılmayan satılmadı. Ama bizim minimum 

yönetimin bize söyleyeceği. Beyler, bakın, şu kadar A grubu -ki o % 25’ti, biliyorsunuz-, şu kadar da B 

grubu hisse bütün bu satışlardan sonra elimizde kalacaktır, merak etmeyin, demelerini istiyorum. 

Kendileri söylesinler. 

4. sorum: Deloitte firması çok önemli bir araştırma yaptı. Biliyorsunuz, biz yeniden yapılanacağız, her 

şey değişecek filan dedik. 13 ay geçti, hiçbir şey değişmedi. Ne eleman değişti, ne sistem değişti. 

Kimin nerede çalıştığı, kime rapor edeceği belli mi? Belli değil. Çorba gibi bir durum var, gayet açık 

söylüyorum. Kim kime ne hesap verecek, belli değil. Şimdi böyle bir durum altında, şunu soruyorum. 

Deloitte firmasının yaptığı profesyonelleşme ve yeniden yapılanma çalışması kapsamında kaç yeni 

idarî ve sportif profesyonel yönetici istihdam edilecektir? Bir tanesini öğrendik, biliyorsunuz. Bir CEO’ 

muz geldi. Bütün sistem ona rapor ediliyor. Kendisi İcra Grubu Başkanı da oldu. Yani direkt Başkana 

rapor ediyor. Her şey ona bağlı, her şey. Onun da dahil olduğu kadronun brüt maaşlarını hepinizin 

bilmesi lazım. Şimdi bu yapılanmanın brüt ücret toplam maliyeti nedir? Gayet tabii, bu % 10 artı, eksi 

olabilir. Ama yani bu yoksa, yani bunun cevabını biz bugün almayacaksak Refik Arkan’dan, biz büyük 

bir felaketle karşı karşıyayız diyorum. Açık söylüyorum. Takip edin, Refik Arkan bu bilgiyi versin. 

Çünkü onca çalışma yapılmış, o kadar inceleme yapılmış, görüşmeler edilmiş, dediğim pozisyondaki 

arkadaşımız gelmiş, prezante edilmiş, çalışanlara tanıtılmış. Bu kadar faaliyet yürürken, eğer biz hâlâ 

18 kişi, 23 kişi, şu kadar kişi geliyor, bunların brüt kabaca maliyeti şudur rakamını muhakkak almamız 

lazım. Bugün almamız lazım.  

5. ve son soru: 18 Mayıs 2006’dan bugüne kadar, yani 6 yıldır Galatasaray Adası kiracısı olan firma ile, 

-az önce söyledim, tekrarlıyorum- son derece düşük bir kira bedeliyle ticareti sürdürdüğü bilinen 

kiracı ile stratejiniz nedir? Nasıl bir politika içindesiniz? 400 bin dolar/yıl kira, ama iyi de bir 

işletmecilik. Biliyoruz, çünkü herkes onu söylüyor. Yönetimden gelen sesler, “Yahu adam mükemmel 

yaptı burayı, cennet gibi burası” şeklinde. Kimsenin itirazı yok. Aynı cenneti yapacak bir sürü de adam 

var, onu da biliyoruz. Biz bir Genel Kurul kararı aldık, bir de dava açtık. Başkan ve yönetim üyeleri  

bunun sonucu için ne düşünüyor? Nasıl bir tavır içindeler? Oturup adamla, gel kardeşim buraya, 

tahliye davası devam ediyor, gel bir orta yol bulalım diyorlar mı, demiyorlar mı? Ne oluyor, bize biraz 

bilgi versinler. Şunu da biliyorum, bunu benden başka takip eden de yok, çünkü oraya giden adedi 50 

civarı arkadaşımız da bugünkü ortamdan memnun görünüyor. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bizim malî tablolarımızı en iyi takip eden üyelerimizden bir tanesi olan Sayın Hayrettin Kozak’a bir 

kere teşekkür ediyoruz. Kendi penceresinden gördüğünü analiz etti, ifade etti. Yönetim bunlarla 

mutabık mı, değil mi? Cevap vermek ister mi? Bir de gayet tabii, sorduğu sualler var. Burada bu 

suallerin cevabı arkadaşlarımızda hazır mı, bilmiyorum. Bir kısmı değil. Refik Bey, bunlarla ilgili cevap 

vermek ister misiniz? Buyurun. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan  

Sayın Başkan, Hayri ağabeyin söylemleri ve bize yol gösteren eleştirilerine teşekkür ediyorum önce. 

Şimdi, hesapları bir dolar veriyor, bir TL veriyor. Bu hesapları biz vermiyoruz. Bu hesaplar Türkiye’nin 

ve dünyanın önemli, saygın bir denetim kuruluşu tarafından çıkartılıyor. Bu hesaplara ve bu raporlara 

asla ve asla kulüpte hiçbir kimse müdahil olmuyor. Hatırlarsınız, bu arkadaşlar çalışma yaptığı süre 

zarfında odalarına dahi girmediğimizi ifade etmiştim. Bu bağımsız bir denetim şirketidir, onların 

hazırladığı bir rapordur. Uluslararası standartlara göre hazırlanıyor; ne kulübün keyfine göre, ne Hayri 

ağabeyin talebine göre. Bunun bir normu vardır, o normda hazırlanır. Eğer biz bu normun 

uygulanmasını istemiyorsak, hiç bu bağımsız denetim işlerine girmeyelim.  

Hayri ağabeyin eleştirileri arasında, bu 15 aylık dönemde 500 milyon TL para girdiğine dair bir ifade 

var. Şimdi gideceğim, bunu çek edeceğim, bakacağım ve bundan sonraki Divan toplantısında bununla 

ilgili açıklamayı getireceğim. 13 aylık dönemdeki sabit yatırımlarla ilgili tahminen bir şey 

söyleyebilirim. Şu an rakamlar yanımda yok. 12 milyon dolar civarındadır. Kalamış, Florya... 

Florya’daki yapılan devam ediyor. Stattaki devam ediyor. Bu söylediğim rakam, inanın minimum 

rakamdır. Yani bunun daha üstü vardır, altı yoktur. Bu yeni statta bir geniş mekan vardı. Orayı localara 

çeviriyoruz. Henüz daha proje hâlinde, ufak ufak tadilatlar yapılıyor. Onu da ileriki bir dönemde, 

gelecek hafta, bundan sonraki toplantıda, kaç paraya mal oldu, kaça satıldı, kime satıldı, hepsini 

verebiliriz size.  

Deloitte firmasıyla geçen sene, yanılmıyorsam Temmuz ayında, kulübün yeniden yapılandırılması için 

bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma hâlen daha devam ediyor. Raporlar çıktı, uygulama aşamasındayız. 

Uygulama aşaması da şöyle devam ediyor. Bu projede iki tane profesyonel insan kaynakları şirketi yer 

alıyor. Bunlar uluslararası büyük kurumlar. Bunların seçimini de biz kulüp olarak yapmadık. Burada 

kulübümüzün üyesi, bu işlerde deneyimi olan Sayın Hakan Akbaş’ı görevlendirdik. Hakan Akbaş bu 

arkadaşları ihaleyle, görüşerek seçti. Bu iki firma bizim personelimizle tek tek görüşüyor, 

değerlendiriyor ve bu pozisyona uygun ehliyete haiz mi, değil mi  gibi bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma 

daha devam ediyor. Henüz çok başında. Kulübün yeniden yapılandırılması ile ilgili bütün bu çalışmalar 

tahminen Ekim sonu gibi, bir noktaya gelmiş olacak.  

Ada’yla ilgili şunu belirteyim. Ada’da bir Genel Kurul kararı var. Mahkeme devam ediyor bu süreç 

zarfında. Mahkemeyi biz kazanmak üzereyiz, Hayri ağabey. Ama Yönetim Kurulu olarak benim 

mahkemenin tarihini daha erkene aldırmak gibi bir gücüm yok. Biz takip ediyoruz. Mahkeme bizim 

lehimize sonuçlanacak gibi gözüküyor şu an itibarıyla ve kısa bir zamanda da bitecek. Bunun dışında, 

biz ayriyeten Ada’nın işletmecisi olan şirketle de görüşüyoruz. Onunla da bir pazarlık içerisindeyiz. 

Onu da bir yere getirdiğimizi zannediyoruz. Tabii bir Genel Kurul kararı olduğu için, Genel Kurula 

geleceğiz. Biz işletmeciyi hangi noktaya getirmişsek, sözleşmesini, taslağını sizlere vereceğiz. Genel 

Kurul mahkemeden vazgeçin, davayı kesin, bu sözleşme şartları bizim için uygundur derse 

sözleşmesini yenileyeceğiz. Yok, hayır derseniz tahliye edeceğiz. Yapılacak şey bu kadar, bundan 

ibaret.  
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Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum efendim, saygılar 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Refik Arkan’a teşekkür ediyoruz. Bazı suallerin cevabı için inceleme yapma 

mecburiyeti var. Efendim Hayrettin? Refik Beye kısa bir şey mi sormak istiyorsun? Buyurun. Ayrı bir 

şey Refik Bey. Siz buyurun. Bu konuyla ilgili, değil mi efendim?  

Hayrettin Kozak 

Son söyleyeceğimi ilk söyleyeceğim. Ben son Ada konusu dışında sorularımın hiçbirine hiçbir cevap 

alamadım. Çok üzgünüm, hiçbir şey bilinmiyor.  

Deloitte firması şu kadar aydır çalışıyor ya. Yani Deloitte firması şu kadar aydır çalışıyor, hiç mi 

aranızda bir şey geçmiyor? Ben de biliyorum onların çalıştığını. En ufak bir taslak, bir şey çıkmıyor mu 

ortaya? Bu nasıl iştir? Mümkün mü? Ekimde bitecek diyor Arkan. Ekim olmadı, öbür Martta bitecek. 

Hayat devam ediyor. Bizde yangın var. Deloitte’un keyfini bekleyecek hâlimiz de yok. Ben Deloitte’a 

karşı filan bir adam değilim. Deli de değilim ayrıca.  

Efendim, Hayri ağabey gelir, bir dolar söyler, bir TL. Çok yanlış dinlemişsin Refik’ciğim. Ben bir dolar, 

bir TL söylemiyorum. Çok açık, net. Önümde de tablo duruyor dedim sana. Sen de beni iyi tanırsın. Bir 

dolar söylüyor, bir şey. Benim ne söylediğimi sen çok iyi biliyorsun. Dolar verileri bizde “just for 

information”dır. Bizim muhasebemiz TL üzerinden çalışır. Sen bunu evvela açıkla. Benim borcum TL 

olarak şu trendi çizmiştir de. Ama dolar kurunun değişikliklerinin getirdiği dolar dilinde şöyle bir şey 

yaz kardeşim. Ama ben TL olarak 29 milyon artmıştır derken, beni hain gibi gazetelere, şunu 

söyleyerek ilan etmeyin.  

Bakın ne diyorlar? Bunu en az 100 bin kişi okudu. “Yönetim olarak birçok şeyi, önemli projeyi 

sonlandırma aşamasına gelmiş iken, bir kulüp üyemiz (ben) tarafından, medya aracılığıyla yapılan ve 

direkt olarak Başkanımız Ünal Aysal’ı (30 senedir tanırım kendisini, bilin) hedefleyen bu tip mesnetsiz 

saldırılar Galatasaray’ın geleneklerine uymayan, alışılmamış ve anlaşılması zor bir davranış tarzı olarak 

camiamız (yani sizler) tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. (Yani sizleri de temsil ediyor tabii Başkan) 

Yönetimimizin iş başına geldiği 2. aydan itibaren, aynı sayın üyemizin çeşitli vesilelerle bu tür çıkışlar 

yaparak gündeme gelme çabasının kulübümüze verdiği zararı bugüne kadar anlamamış olması daha 

da üzücüdür.”  

Ben de anlamıyorum. Başkana selam, beni disipline versin. Ben anlamıyorum. O gün söylediğimin 

daha ağırlarını söyledim bugün. Israr ediyorsa beni disipline versin. Ama gazete sütunlarında, istediği 

gibi o yanındaki yardımcılar kanalıyla kaleme aldırdığı, kendisinin yazmadığına emin olduğum, bu 

alelacele bildirileri gazetelere verip yayınlamasın. Bana söyleyin, disiplin gelsin benden hesap sorsun. 

Nerede yanlış yapmışım? Ben hepsinde varım. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Hayrettin Kozak kısa bir cevap hakkı kullandı. Kendi penceresinden baktı. Bu konu 

bitmiştir. Son maddemiz, güncel konular ve dilekler. Dr. Ahmet Özdoğan söz istedi. Başka söz isteyen 

var mı? Sayın Sami Çölgeçen, sıraya yazalım efendim. Bir dakika efendim. Dr. Ahmet, Sami Çölgeçen, 

Erdem Talu. Evet efendim, bu sıcakta epey müracaat var. Sayın Dr. Ahmet Özdoğan, buyurun 

efendim. 

Dr. Ahmet Özdoğan 
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Sayın Divan Başkanı ve Heyeti, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli 

Misafirler, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Halkla ilişkiler, kurumun amaçları doğrultusunda, kendi için geliştirdiği tanımın kamuoyu tarafından 

aynı biçimde algılanmasını sağlayacak faaliyetler bütünüdür. Sosyologlara göre, insanlara bir şeyler 

yaptırabilmek için 3 yol vardır. Ya zor kullanırsınız, ya satın alırsınız veya ikna edersiniz. Halkla ilişkiler 

her zaman ikna etme yöntemini kullanır ve demokratik kurumlarda bu böyledir. Kamuoyu 

oluşumunda çoğu zaman, sayı yerine yoğunluk ve kalite faktörü önemlidir. Bir azınlık tarafından köklü 

bir inançla benimsenen ve sunulan bir görüş, çoğunluğun gevşek ve köksüz paylaştığı görüşe sonunda 

üstün gelir.  

Ben niye böyle bir giriş yaptım, şimdi size arz edeceğim.  

Şimdi efendim, arkadaşlarımla birlikte bir çalışma yaptık. Çalışmada, kamuoyunda daima ve daima 

Galatasaray Spor Kulübü’nün stadı ile ilgili farklı algılamalar var. Bu statla ilgili algılamalara karşı 

bakalım neler olmuş? Birlikte bir bakalım sizinle. Bunu da şunun için gösteriyorum. Değerli Hayri 

ağabeyim konuşmasında bazı şeyler söylediği zaman, eğer gösteremezsek, o çok fazla insanın 

kafasında kalmıyor. Ben aynı zamanda bir hoca olduğum için, onun için bunu gösteriyorum. Yoksa 

başka bir amacım yok.  

Şimdi efendim, mevcut stadın olduğu arazinin satışı ile biz yeni stadımızı yapmışız ve gelir paylaşmışız. 

Gelir paylaşımı için de 1 milyar 25 milyon liranın % 43’ü garanti bedel olarak -475 milyon lira- 

finansman konusunun değeri çıkmış. Biz bunu nereden aldık? Biz bunu Sayın Yaşar Aşçıoğlu’nun 

beyanlarından alıyoruz. Yani devletin toplam geliri 475 milyon TL oluyor. TOKİ’ye kalan 147, Gençlik 

Spor Müdürlüğüne kalan da 287 milyon oluyor. Stadın maliyeti 191 milyon liraymış. Peki, 191 milyon 

lirayı nasıl öğrendik? Size söyleyeyim. Bazı milletvekilleri Sayın Meclis Başkanına Galatasaray Spor 

Kulübü kamuyu zarara uğratıyor diye soru önergesi verdi. Bu soru önergesi sonucu, Sayın Cemil Çiçek 

Bey bunu açıkladı. Şimdi biz dedik ki, devletin kârı ve zararı, 283.5 milyon lira devlet kâr etmiştir. Ha, 

bize şunu söyleyebilirler. Aynı anda Ali Sami Yen Stadı olayı başlamadığı için, bir finansman maliyeti 

olacak diyecekler. Onu da düştüğümüz zaman, Galatasaray Spor Kulübü 168.6 milyon lira kamuya 

para kazandırmıştır. Lütfen alnınız hep ak olsun. Lütfen.  

Şimdi bir başka konuya geleceğim. Dışarıdaki basın mensupları, farklı insanlar, Galatasaray karşıtı 

insanlar bize hep bir şey söylemeye çalışıyorlar: Galatasaray Kulübü’nden bir şey çıkmadı. Galatasaray 

Kulübü’nden taahhütlerle birlikte çıkan da 36 milyon lira. Diğer kulüpten çıkan, kulüp kasasından 

çıkan sadece 10 milyon lira.  

Ayrıca başka bir şey daha var. Devlet kurumlarının kazançları bitmedi efendim. Niye bitmedi? 

Galatasaray Spor Kulübü devam etti ve biliyorsunuz ki, Seyrantepe’de bir alanı terk etti. Şimdi bu terk 

edilen alana alışveriş merkezleri yapılacak, ayrıca Şişli Etfal Hastahanesi gelecek. Devletin bundan 

minimum kazancı -yanlış duymuyorsunuz, minimum- 500 milyon lira. Hani biz devleti kötü duruma 

düşüren kulüptük? İşte her şey burada, açık ve nettir.  

Bir başka nokta, ki bugün burada o konuşuldu. Onu değerli Yönetim Kurulu üyelerine ve size takdim 

edeceğim. Bu beni çok üzüyor çünkü. Ali Sami Yen adının unutulması. Peki, biz bu Ali Sami Yen adına 

karşı ne yapmışız? Bir bakalım ona. Onda da efendim, şunu görüyorsunuz. Diğer kulüp bununla ilgili 

olarak, yani stat isim hakkı, forma reklamı, kol reklamı, stadyum reklam ve isim hakkı, reklam ve 

tanıtım hakkı olarak 13 milyon dolar alıyor. Biz ise 15.5 milyon dolar alıyoruz. Yani biz yılda 2.5 milyon 

dolara Ali Sami Yen Stadı’nın adının hakkından vazgeçmişiz. Bunu kafanızın bir köşesine not edin. 

Bir başka konuya geleceğim. Sayın Başkan baştan söyledi. “Biz sakin gücüz.” dedi. Doğru söylüyor. 

Fakat bazı şeylerin kamuoyu tarafından bilinmesi lazım.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  
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Şimdi gelelim İnönü Stadı olayına. Şimdi bizim stadımızın yeri değişti. Yani biz Ali Sami Yen’i aldık, 

başka bir yere götürdük. “İnönü Stadı’nın yerini değiştir.” Diyorlar, “Hayır, orası bizim mabedimiz.” 

diyor Sayın Başkan. Peki, Olimpiyat Stadı’na gidin. “Olmaz, çünkü oradan para kaybederiz.” diyor. 

Peki, Kasımpaşa’ya gidin. “Olmaz.” diyor. Peki, sizi başka bir stat bekliyor. Hayır, ona da olmaz diyor. 

Peki, ilk başvurduğunuz kurum kim? Galatasaray’a mı başvurdunuz? Hayır. Siz ilk olarak siyasilere 

başvurdunuz. Projeniz var mı? Yok. İzniniz var mı? Yok. Finansman modeliniz var mı? Yok. Peki, 

neyiniz var? Malî Genel Kurulda verdiğiniz sözünüz var. Peki, ne söz verdiniz Malî Genel Kurulda? 

Şunu söylediniz. “18 bin tane bilet açığım var. Bunu da böyle kapatacağım.” dediniz. Ee, ben size bir 

şey soracağım şimdi. Eviniz yıkıldı, bir yere gideceksiniz. Bir ev sahibine gidiyorsunuz. Hiç kiracısına 

gitmiyorsunuz, direk olarak ev sahibine gidiyorsunuz ve kiracı olan insana diyorsunuz ki, ben sizin 

çatalınızı, bıçağınızı, havlunuzu kullanacağım. Niye? Ee, kullanacağım. Böyle bir anlayış olabilir mi?  

Sayın Fikret Orman’a bir şey söylüyorum. Hoşgörü, yapılan her şeyin kabul edilip onaylanması 

değildir. Hoşgörü başkalarının görüşlerini anlama yeteneği ve acı bir duygu beslemeden anlayışlı bir 

tartışma arzusudur efendim.  

Şimdi efendim, gelelim siyasi boyutuna. Galatasaray, bu değerli topluluk bugüne kadar çeşitli 

başbakanlar, bakanlar ve milletvekilleri çıkartmıştır. Galatasaray Türkiye’de devlet terbiyesini en iyi 

bilen kulüptür ve hiçbir dönemde siyasete bulaşmamıştır. Türkiye’nin dünyada en tanınan markası 

olarak, en büyük sivil toplum örgütüdür. Şimdiki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyle ilgili 

olarak, Galatasaray Kulübü’nü temsil eden rahmetli Başkanımız Sayın Özhan Canaydın, eski 

Başkanımız Sayın Adnan Polat ve şimdiki Başkanımız Sayın Ünal Aysal Bey bize gösterdiği ilgiye hep 

teşekkür etmişlerdir. Sorun, Galatasaray karşıtı bürokratlar ve siyasilerdir. Onlara tarih önünde 

gerçeklerle ders verme zamanıdır ve gerçekleri Sayın Başbakanımıza arz etme günüdür. Yani biz 

kamuya neler kazandırdık, direk olarak Sayın Başbakanımıza bir daha arz etmemiz lazım.  

İki, teknik olarak niye mümkün değil, onu da arz etmemiz lazım. Biliyorsunuz, ben tıp profesörüyüm. 

Bazen karşımıza hastalar gelir, çocuğu için bir organ nakli gerekmektedir. Ama annesi ve babası 

çaresizlik içindedir, onun organı ona uymaz. Yani bazen teknik olarak bazı şeyleri yapamazsınız. Onun 

için, bunu da teknik olarak bazen yapamazsınız.  

Şimdi efendim, son olarak da şunu arz etmek isterim. Sayın Başkan ve değerli Yönetim Kurulu üyeleri 

son yoğun günlerde herhâlde bazı olayları gözden kaçırdılar. Galatasaray’ın son bir yılda kapanan 

store’larını sayıyorum size: Şirinevler, Zeytinburnu, Kozyatağı, Suadiye, Profilo devredilmiş ve İkitelli 

Star City de şampiyonluktan sonra kapatılmıştır. Sorun şu. Galatasaray’ın şampiyonluk günü, 

store’lardaki en son fiş veya faturada saat kaçı gösteriyordu, buna bir baksınlar.  

İkinci olarak da, Sayın Başkanım her konuşmasında kurumsallıktan söz etmektedir. Buna hayır 

demenin bir mantığı yoktur. Peki, Galatasaray’ın şu ana kadar yaptığı iki transferi değerli medya 

mensupları Galatasaray internet sitesinden değil, ilk olarak, yönetimden bir yöneticinin oğlunun 

twitter hesabından, yani sosyal medyasından resmi ile öğrendiler.  

Kendisi burada yok ama Sayın Başkanıma bir şey arz etmek isterim. Sayın Başkanım, niye tarih 

veriyorsunuz? Niye kendinizi bağlıyorsunuz? Transfer uzun bir süreçtir. Bugün olur, yarın olur. 

Önünüzde çeşitli engeller olur. Niye 25 Haziran? Bırakın, vermeyin. Çünkü niye? O zaman ne oluyor, 

biliyor musunuz? Zaten bize karşı olan insanlar bizim inandırıcılığımızı sorgulamaya başlıyorlar o 

zaman.  

Efendim, son sözüm de, sarısı ile, kırmızısı ile, alnımızın akı ile Büyük Galatasaray! Saygılar 

sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Efendim, detaylı konuşması için Sayın Ahmet Özdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sırada Sayın Sami 

Çölgeçen. 

Sami Çölgeçen 

Saygılarımı sunuyorum. Sıcaktan dolayı kravat takmadım, özür diliyorum. Ama gördüğünüz gibi, 

sırtımda Yardımlaşma Derneği’nin çok şık tişörtü var. Herkese de tavsiye ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Güle güle kullanın efendim. 

Sami Çölgeçen 

Şimdi, senelerdir Hayri Kozak kardeşim söz alır. Söz aldığı anda da bana bir sıkıntı basar, hay allah, 

yine Hayri çıkacak, bir saat rakam konuşacak diye. Doğru, ama ne var ki, senelerdir Hayri Kozak çıkar 

konuşur, idare heyetleri de mum gibi dinler. Doğru düzgün bir cevap da veremezler, bugün de olduğu 

gibi, bence. Bunu bir tarafa koyalım.  

İkincisi, benim hâlâ Ali Sami Yen Spor Kompleksi ile ilgili bir endişem var. Beşiktaş’ın stadı o kadar 

güzel bir yerde ki, hani dünyada az bulunan bir yerde. Er geç bu adamları oradan çıkarıp bir yere 

götürmeye kalkabilirler, oraya başka bir şey yapmak için. Başımıza tekrardan aynı bela gelebilir. Nasıl 

olur, bilmiyorum. Hukukçu değilim, ama bugünden, ileride böyle bir şeyin olmasına mani olabilecek 

bir hukuki düzenleme, bir şey varsa onun mutlaka çalışılıp yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. 

Üçüncüsü, bir tenis kulübünü elimize geçirmek istedik. Almak istedik, fakat bu maalesef olamadı. Ben 

bunu da Galatasaray Kulübü için bir zaaf olarak görüyorum. Dediğimiz kadar büyük kulüpsek, bizim 

orayı koparıp alabilmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. 

Dördüncüsü ise bir temenni. Sayın Divan Başkanım, anladığım kadarıyla, Divan üyeleri için bir 

kombine çıkması söz konusu. O da bir an evvel olursa çok seviniriz. Bütün maçlara hep beraber 

gitmek istiyoruz.  

Beşincisi de, hep tenkit etmemek lazım. Ada’yla ilgili, Hayri Beyin söylediklerinde çok hakikat payı var, 

ama bir hakikat daha var. Bu müstecir adamcağız Ada’yı % 30, % 40 büyüttü. Bizim Ada yine. Bizim 

Ada’mız durup dururken büyüdü. Yani bu bir vakıa. Bize de orası hakikaten bedava. Ben zaman zaman 

gidiyorum. Herkese tavsiye ederim. Saygılarımı sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Sami Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz. Sayın Erdem Talu, buyurun efendim. 

Erdem Talu 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Divan Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlarım. Biraz evvel bir arkadaşımız stadın kaymakta olduğundan bahsetti. 

Biliyorsunuz, bu stadın % 25’ini biz yaptık. Bunun içinde temeller de dahil tabii. Yalnız ben stada bir 

açılış günü gittim, bir daha da gitmedim. Bu haberi de ilk defa burada duydum.  

Sayın Üyeler,  

Bu stadın kaymasına imkân yok, çünkü kayma, temeli toprağa oturan binalarda olur. Toprak kayar, 

bina da kayar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, elimizden kayıyor anlamında zımnen kullanılmış, Sayın Hocam da o işi ciddi kayma olarak 

algılamış. Öyle anlaşılıyor. Buyurun efendim, devam edin. 
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Erdem Talu 

Yoksa, biz orada 450 tane kazık çaktık, en büyüğü 30 metre, küçüğü 10 metre. Bu kazıklar kayaya 

oturuyor. Bunları oynatmaya imkân yok. Zaten stat iki santim oynasa UEFA kurallarını çiğnemiş 

oluruz. Ben bunu arz etmek istedim. Eğer incelenecek bir şey varsa onu da incelerim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, teşekkür ederiz. Rivayetler üzerine teknik tartışma yapılmaz. Sayın Ergun Öztürk, buyurun 

efendim. 

Ergun Öztürk 

Galatasaray’ımızın Sayın Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Başkanı, Saygıdeğer 

Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim, 

11 Mayıs günkü Divan Kurulu toplantısı sonrası, Divan Kurulumuzun Başkanı Sayın İrfan Aktar’ın 

toplantıyı kapatırken “Fazla yaygara yapmaya gerek yok.” demesine çok üzüldüm. Bizler burada 

yaygara yapmıyoruz. Galatasaray’ımızın başarılı olması için konuşuyor, yapıcı tenkitler yapıyoruz. 

Hepimizin ortak ve tek amacı, Galatasaray’ımızın başarılı olması ve layık olduğu yerlere gelmesidir.  

İkinci olarak, iki kez alnımızın teriyle şampiyon olduğumuz hâlde, şampiyonluk kupasını önce soyunma 

odasında, sonra sahada karanlıklar altında almamıza çok üzüldüm.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Biz maçlarımızı karanlıklar altında oynayarak kazanmadık. Alnımızın teriyle, hak etmiş olarak iki kez 

kazandık. Bu kupanın alınması için Başbakanımızın arandığına da çok çok üzülüyorum, 

“Başbakanımızdan Allah razı olsun!” denmesine de üzülüyorum. Geçtiğimiz sezondaki başarıda emeği 

geçen, Başkandan teknik heyetine, seyircisinden malzemecisine kadar hepsinden Allah razı olsun. 

Hepsini tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Bu başarıların diğer branşlarda da 

gösterilmesini diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ergun Öztürk’ün temennilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Turcan Bolayır, buyurun 

efendim.  

Turcan Bolayır 

Efendim, tekrar saygıdeğer insanların karşısındayım. Saygılarımı arz ediyorum. Huzurlarınıza daha 

evvel söyleyemediğim bir sözle girmek istiyorum. Ben hiçbir zaman mimari konstrüksiyonla ilgili bir 

zayıf ifade kullanmam. Okuduğum gazetelerde veya internette böyle bir şey izledim. Duvarlarında 

döküntü olduğunu, yoksa öyle Erdem Beyin buyurduğu gibi, inatla bir şeyi savunmam ve bilmediğim 

bir şeyde de fazla ileri gitmem. Daha evvel Arena Stadı ile ilgili Sayın Başkanım bana müsaade 

etmemişti, fakat şimdi konuşma izni var. Bir iki kelime de ben ilave edeyim.  

O stat eğer Beşiktaş’a verilseydi, en büyük tehlike bizim deplasman maçımızda olurdu. Yani biz 

Beşiktaş’ı oraya verecektik, deplasmanımızı da orada oynayacaktı Beşiktaş. İki maç oynayacaktı. Biz 

bir maç oynayacaktık ve bizim genç seyircilerimiz, muayyen olgunluğa erişmemişler de var içlerinde, 

büyük olaylar olabilirdi. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Tamamiyle özgür düşüncemle, kimseyi 

hedef alarak konuşmuyorum. Arena Stadı Galatasaray’la özdeşleşmişti. Sarı kırmızı koltuklar, bütün 

sloganlar, her taraf sarı kırmızıydı. Orada Beşiktaş seyircisi -isim vermeyeyim- onu kabullenemezdi ve 

olaylar zinciri devam edip... Bu arada, bu işi en fazla savunanlardan biri olan Sayın Adnan Öztürk 

kardeşimi de kutluyorum.  
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Diğer hususlar. Tamamiyle yine benim bir seyirci olarak gözlemlediğim, bizim futbol takımımız bayağı 

kuvvetlendi. Melo diye bir futbolcumuz var. Güzel. Juventus epey para istiyor. Alacak mıyız, 

alamayacak mıyız? Yoksa Moskova Spartak mı bilmiyorum, bir Rus takımına gidecek. Bu Melo daha 

evvel, play-off maçlarından evvel bir hadise çıkardı. Arkadaşını bir odaya kilitleyip dayak attı. Eskiden 

olsa, dünya ayağa kalkar. Eski yönetim kurulları olsa. Kimseyi tenkit etmiyorum. Play-off’lar o anda 

çok önemliydi bizim için. Bu futbolcu, bir ay gözü kapalı kalan arkadaşı kör olma tehlikesiyle 

geçiştiriyordu. Ne ceza aldı, merak ediyorum. Hâlâ yırtınıyoruz, 10 milyon dolar, 15 milyon dolar. İlk 

evvela kendi cezasını ödesin o. Ben bunu duymak istiyorum. Bu iyi bir futbolcu olabilir. Ama bizim 

Galatasaray Kulübü’nde etik hareketler devam eder.  

Özel bir şey daha yapıyor. Belki canınız sıkılabilir, ama beni sıkıyor. Gol attıktan sonra, bir canlının 

taklidini yapıyor. O canlı dünyanın bazı ülkelerinde canavar diye yasaklandı. Yerlerde sürünmesine de 

lüzum yok. Başka türlü kutlama yapabilir. Ona karşılık, Mehmet Topuz çıktı. Fenerbahçe takımından 

Mehmet Topuz, o da kangal köpeğinin... Affedersiniz, canlının, ki bunlar da birer yaratıktır, onlara da 

hürmet duymak lazım, onu da Allah yaratmıştır, Tanrı yaratmıştır. Bu böyle devam eder. Artı, bir 

futbolcumuz daha var, hırçın futbolcu. İyi olabilir. Engin, Trabzon’dan aldığımız. Bu adamların dikkati 

çekilmezse, Galatasaray takımı maçlarını 10 kişi ile bitirmek mecburiyetinde kalır. Ben kişisel şeylerini 

söyledim. Tenkit değildir.  

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Turcan Bolayır’a teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Bilen, buyurun efendim. Sıranız 

geldi. 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan,  

Saat dörde çeyrek var. Yani iki saatlik bir süre içinde, Divan toplantımız bitme telaşında. Hep 

belirtiyorum, bu kadar kısa sürede alelacele yapılan Divan toplantılarının kulübe doğru dürüst bir 

faydası olmuyor. Bir iki kişi zor bela konuşup bir iki tane fikrini, altı çizilecek hususu belirtiyor. Olay 

geçip gidiyor. Yani benim cazibe ile kastettiğim, mühim olan bu toplantının süresinin, gündeminin, 

sonunun beklenilebilir hâle getirilebilmesidir. Yoksa başka bir şey değildir.  

Refik Beye de teşekkür ederim. Çok kısa bir şekilde bu değerlendirmeyi yaptılar. Ancak orada da şunu 

söyleyeyim. Bu solo ve konsolide bilançolar çok yüzeysel şeyler. Bunlar sadece bizde değil, tüm 

şirketlerde, her yerde böyle. Yani bu yüzeysel rakamlar bir yerden sonra çok fazla bir şey ifade 

etmediği gibi, -burayı kastetmiyorum, bizim kulübümüzü- bu tür genel rakamlar çoğu şeyi de kamufle 

eder. Siz bunların altına, açılımına girmezseniz, buradan, bu kapıdan faturalar giriyor. Bütün şirket, 

mirket, her şeyin temeli bu kulüpte. Giriyor faturalar, siz de bunları buraya kaydediyorsunuz. O kadar. 

Bütün bu bilançolar da bunlar. Bunun ötesinde bir şey yok. O yüzdeler, şunlar. Ya bu fatura nedir? Bu 

fatura bu işin. Ben bugün yönetim için bunu söylemiyorum. Yıllardan beri bu böyle. Dolayısıyla, yani 

burada bu bilgiler çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Bu bilgileri, bu kalemleri açacak insanların daha 

çok buraya bir katkısı var. İşte onun için, bu Divan toplantısının cazibesinin o yönden olması lazım. 

Yoksa bizim burada başka bir şey istediğimiz yok. Tabii dünyanın gerçeği, bir spor kulübüyüz. Ekonomi 

ve rakamlarla günlerimiz boğulup geçiyor.  

Şu sıcak yaz günlerinde, pek çok branşta olduğu gibi su sporlarında, kürekte, yüzmede, su topunda 

takımlarımız çok güzel şampiyonluklar alıyor. Bu şampiyonluklar nedeniyle, ben sporcularımızı, teknik 

kadromuzu ve bunlara destek sağlayan yönetimimizi, yöneticilerimizi bir kere tebrik etmek istiyorum. 

Özellikle bu başarılarda da Kulübümüzün Başkanı Sayın Aysal’ın şampiyonluk isteği ve desteğinin çok 
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büyük rolü olduğunu vurgulamak istiyorum. Kürek branşında sağladığı teknik donanımlarla 

Fenerbahçe karşısında ezici şampiyonluğu almamıza katkıda bulunmuşlardır. Su sporlarındaki bu 

başarı nedeniyle Semih Haznedaroğlu ağabeyimizi de tebrik ediyorum. Yüzmede, su topunda, yine 

kürekte, genç takımda su topçularımız şampiyon oldu. Olimpiyat barajını geçen 4 tane yüzücümüz 

var. Kolay bir iş değil bunlar.  

Bunun yanı sıra, hemen tarihî binamızda, Hasnun Galip’te çok güzel bir restorasyon var. Bina içeriden, 

dışarıdan pırıl pırıl bir hâle getiriliyor. Fakat bundan önemlisi şu. Bir önceki yönetim -saygımız var, her 

yönetimin kendine göre bir planı vardır- oradaki spor salonumuzu bir araştırma merkezi olarak 

düşündüler. Olabilir. Fakat Türkiye’de voleybol salonu yok, basketbol salonu yok. Kıvranıyoruz. Türk 

sporunun en büyük eksikliği kapalı spor salonu eksikliği. O zaman bir türlü anlayamadım. Nasıl oluyor 

da Hasnun Galip gibi tarihî bir yerde rahmetli Metin Oktay’ların, Allah ömür versin, Turgay 

Şeren’lerin, rahmetli Baba Özer’lerin antreman yaptığı bir salonda biz araştırma merkezi yapmayı 

düşündük! Sanki araştırma merkezi yapacak bir başka bina kalmadı. Bu nedenle, ben Sayın Mehmet 

Cibara’ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tapulu malımızı, salonumuzu bize kazandırdı. Ufak bir 

şeydir ama önemlidir. Salona hem bizim kulübümüzün, hem Türk sporunun ihtiyacı vardır. Bu salon 

inşallah bundan sonra gelecek yönetimler tarafından da yine spor amacıyla kullanılmaya devam eder. 

Şimdi hazır salondan bahsetmişken, bir tane de, son derece ehemmiyetli, Türk sporu ve bizim için son 

derece kıymetli olan, Kalamış’ta inşaatı bitmek üzere olan 25 m x 33 m ebadında, 2 metre 20 santim 

derinliğindeki kimi yüzme havuzu olarak tanımlıyor, ancak bizler 50 yıldır su topunun içinden gelen 

insanlar olarak artık bunu bir su topu havuzu olarak tanımlıyoruz. Bu çok önemlidir. Her şeye yüzme 

havuzu demenin bir manası yoktur. Bu havuzun ebadı su topuna göre dizayn edilmiştir. Daha 

doğrusu, su topuna göre dizaynın dışında, oranın fizikî koşulları zaten bunun ötesinde bir havuza 

elvermemektedir. Burası çok önemlidir. O tesiste, Kalamış’ın topografik durumunda, arazi 

durumunda maksimum değer elde edilmiştir. Ben bu noktada, bunun kararını veren Sayın Adnan 

Polat yönetimi dönemindeki Yönetim Kurulu üyeleriyle Sayın Adnan Polat’ı da kutluyorum. Son 

derece önemli bir işe başlamışlardır. Bugünkü yönetimimiz de, Sayın Aysal da, bu yönetim de bunun 

devamını getirmiş, bu havuzu kısa zamanda çok güzel donatarak bu noktalara getirmişlerdir. Burada 

bir kişiyi de atlamamak istiyorum, Sayın Emir Sarıgül. Bu kardeşimizin de tıkanan noktalarda, 

bürokratik, belediye engellerinin aşılmasında çok büyük katkısı olmuştur. Kendisine de teşekkür 

ediyoruz. Biz bu tür branşlara hizmeti olan hiç kimseyi hiçbir zaman da unutmayız. Buradaki arzumuz, 

temennimiz, bu havuzun, 50 yıllık su topu şubemizin geleceği açısından, su topu şubesinin kendisini 

artık malî yönden de kurtarması açısından, su topu şubesine tahsis edilmesi, yüzme branşının da 25 m 

x 50 m ebadındaki bugünkü yüzme havuzunda devam ederken, İstanbul’da spor alanı olarak tahsis 

edilmiş, herhangi bir kulübün alabileceği pek çok nokta varken, bunların içinde tespiti de yapılmış. O 

tespit edilen çok güzel yerdeki araziye talip olup 50 m x 25 m olimpik bir yüzme havuzu yaptığımız 

takdirde çok önemli bir iş yapmış oluruz. Yüzme şubesi de hem bugünü, hem yarını kurtarır.  

Konuşmamı bitirirken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi konusunda Yönetim Kurulumuzla aynı görüşte 

olduğumuzu belirtir, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Mehmet Bilen’e teşekkür ediyoruz. Bilhassa bu tesislerimizle ilgili olarak değerli heyeti 

bilgilendirdi. Önemliydi, çünkü pek çoğumuz Kalamış’ta yapılan imalatın hangi seviyede olduğunu pek 

bilemiyoruz. Ben koridorda, Emre Danişment arkadaşımdan bilgi alarak aydınlanmaya uğraştım. 

Teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim, söz almak için son müracaat Sayın Nedret Yayla’dandı.  

Nedret Yayla 
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Sayın Divan Başkanım ve Divan Kurulu Üyelerim, Sayın Yönetim Kurulum, Sayın Divanın Değerli 

Üyeleri,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu benim bu Divanda ilk konuşmam. Yeni bir üyeyim. 

Dolayısıyla, aranıza katılmaktan dolayı da son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim.  

Değerli Büyüklerim, Değerli Kardeşlerim,  

Türkiye’de maalesef başkalarını akılsız yerine koymak gibi bir alışkanlık gelişti. Bunu da en son spor 

camiasında görüyoruz. Biliyorsunuz, bir söz vardır, hepimiz aynı gemideyiz diye. Herhâlde spor 

camiasının en büyük amiral gemisi futbol gemisi. Bunun da dümeninde şu anda Sayın Demirören var. 

Şimdi ben Sayın Demirören’i hatırlıyorum. Bu şike dedikoduları ortaya çıktığında, hemen Türkiye 

Kupası’nı aldı, iade etti, neme lazım diye. Ondan sonra, işte verdi mi, vermedi mi, onun tartışmaları 

oldu. Bir süre sonra, kulübünün birtakım iyi kötü yönetiminin sonucunda, Futbol Federasyonu Başkanı 

seçildi. Yerine gelen Sayın Orman, o heyetin, başta Sayın Demirören olmak üzere, kulübü batırdığını 

iddia etti. Şimdi bütün dünyada, insanlar başarılı oldukça bir üst makama terfi ederler. Türkiye’de tam 

tersi oldu. Şimdi Sayın Demirören ne diyor? Efendim... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Yayla, rakip kulüp yönetimleri, problemleri ile ilgili çok detaya girmesek... Yani bunlar bizi 

alakadar eden şeyler değil. Buyurun, devam edin. 

Nedret Yayla 

Şunun için Sayın Başkanım. Artık kendisi rakip kulüp yönetimi değil, Futbol Federasyonumuzun 

Başkanı. Dolayısıyla, bizi de ilgilendiriyor. Şimdi Sayın Demirören, şike var ama sahaya yansımamış 

diyor.  

Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Böyle bir şey olabilir mi? Bir futbolcu çıkıyor, 3 sene ceza alıyor. Kulüpler ceza alıyor. Bu yüzden 

hapislerde yatan kulüp başkanları var. İsim vermeden, hepiniz biliyorsunuz. Ama nasıl oluyorsa, bu 

şike sahaya yansımıyor. Balık baştan kokar. Şimdi önümüzde bir Yargıtay süreci var. Eğer Yargıtay da 

bu cezaları onaylarsa, ben Sayın Yönetim Kurulumuza soruyorum, biz bu masalı yiyip, oturup, tamam 

mı diyeceğiz, yoksa UEFA Başkanının yaptığı, biz şikecilerle aynı ligde oynamak istemiyoruz mu 

diyeceğiz? Ben bunun cevabını gerçekten çok merak ediyorum ve bu konuda da Galatasaray 

Kulübü’ne, diğer kulüplere karşı öncü bir rol düştüğünü düşünüyorum. Saygılarımla.  

Dündar Kalyoncuoğlu  

Muhterem Divan Kurulu, Muhterem Yöneticilerimiz ve Sevgili Galatasaraylılar,  

Efendim, ben 86 yaşında bir tıp doktoruyum. Size bugün bahsetmek istediğim şey, Galatasaray 

Adası’dır tekrar. Ben 60 senedir her sene futbol maçlarına gidiyorum. Teşekkür ederim, bu sene de 

Divan Kurulunun bahşettiği...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah efendim, bağış değil bu.  

Dündar Kalyoncuoğlu 

Kartlardan alacağız. Aynı şekilde, her sene de Galatasaray Adası’na gidiyorum. Şimdi bu 

anlatacaklarımı, Yönetim Kurulu belki şeyle, kiracıyla pazarlıkta faydası olur diye söylüyorum. Şimdi 

efendim, ben bu ay 3 defa Galatasaray Adası’na yemeğe gittim. Bir kere -oğlum da Divan üyesidir- 6 

kişi gittik balık restoranına. Biliyorsunuz, bize % 30 da tenzilat yapılıyor. 730 TL verdik. Ben Bebek’te 
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oturuyorum. Bebek’teki herhangi bir restorana gidip aynı balığı yesem 500 TL veririm, tenzilatsız 

olarak. Fish Restaurant’a 1 hafta evvelinden telefon ettim, yer yok dediler. Sabahleyin saat 10.00’da 

Galatasaray Adası’na geçmek için motora bindim, motorda 30 kişi vardı. Bunun 25 kişisi turistti. 

Bugün İstanbul’a gelen turistler nasıl Topkapı Sarayı’na gidiyorsa, nasıl Sultanahmet Camii’ne 

gidiyorsa, Galatasaray Adası da öyle seyredilebilecek, gezilebilecek bir yer hâline gelmiştir. Basın, 

Galatasaray Adası’nı İstanbul’un en iyi 3 eğlence yerinden biri olarak söylüyor.  

Galatasaray Adası’nda 6 veya 7 restoran vardır. Bir yüzme havuzumuz var, bir de düğünler yapılan 

salon var. Bundan 1 sene evvel burada hukukçu arkadaşlar dediler ki, müstecir, izinsiz salonu yaptığı 

için bu bir tahliye nedeni olacaktır dediler. Biraz evvel de bir yönetici arkadaşımız, tahliye edilmesi 

imkânı olduğunu, aynı zamanda aynı kiracıyla bir anlaşma da yapılabileceğini söylediler.  

Şimdi arkadaşlar, Bebek’teki bir restoranın kirası Galatasaray Adası’nın total kirasından daha fazladır. 

Anladığım kadarıyla, 7 tane restoran, bir yüzme havuzu, bir de düğün salonu var. Lütfen, ben kiracı 

değişsin filan demiyorum. Ama kiracı ile yapılacak olan anlaşmalarda Galatasaray’ın hiç olmazsa... 

Çünkü biraz evvel burada hesapları gördük, her branşta çeşitli açıklar var. Bizim elimizdeki bu elmas 

gibi kıymetli Ada’yı, hiç olmazsa mesela yüzme ve kürek takımının bütün masraflarını karşılayacak bir 

anlaşma yapılsın ve Galatasaray Kulübü elindeki Ada vasıtasıyla bunun masraflarından kurtulmuş 

olsun. Bunları Yönetim Kuruluna anlatmak için burada söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Dündar Kalyoncuoğlu’na teşekkür ediyoruz. Efendim, Yönetim Kurulundan söz isteyen var 

mı?  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan  

Şimdi son olarak, hemen kısa kısa geçmek istiyorum. Önce, Hayri ağabey beni yanlış anlamış, çünkü 

ben, Hayri ağabeyin benim dolar ve TL’leri değiştirip değiştirip ifade ettiğimi söylemesini açıklamıştım 

burada. Hâlbuki onu ben ona bu şekilde yönlendirmişim gibi oldu. Burada bir yanlışlık var. Onu 

düzeltmek istiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Burada yapılan konuşmalar arasında 15 ay geriden gelen gelir hesapları, 5 ay geriden gelen bilmem 

yatırımların toplamı, eğer bu kadar derin sorular sorulacaksa, o zaman gerçekten bizim kulübün 

muhasebe bölümünü buraya yanımızda getirmemiz lazım ki her bir soruyu açık ve net 

cevaplandıralım. İsterseniz şöyle bir yöntem yapalım. Ben cevap vermekten kaçmıyorum. Bu kulüp 

benim şahsi malım değil. Ben de buranın bir üyesiyim ve size karşı da sorumluluğumuz var. Bunun 

hepsini açıklamak zorundayım. İsterseniz bu tip detaylı olan soruları daha evvelce Divan Başkanlığına 

verelim, Divan Başkanlığı da kulübe iletsin. Biz de geldiğimiz zaman, size hazır cevap verecek durumda 

olalım.  

Turcan Hocanın futbolcularla ilgili önerisini futbol şubesindeki arkadaşlara ileteceğim.  

Mehmet Bilen, işte solo konsolide, bunları biz tam anlayamıyoruz diyor. Şimdi burada benim 

yapabileceğim fazla bir şey yok. Tüzük diyor ki, hem solo, hem konsolide bu malî tabloları vereceksin. 

Ben bunu böyle sunmak zorundayım. Daha detaylı olduğu zaman, üyeler diyor ki, çok uzatıyorsunuz, 

sıkıcı oluyor. Yalnız ben bir şeyi rica edeceğim. Bu faturalar giriyor, oradan çıkıyor diyorsunuz. 

Faturalar giriyor. Her fatura inceleniyor. Yönetim Kurulu kararına bağlanıyor, Yönetim Kurulu kararıyla 

da ödemesi yapılıyor. Yani bunlar oradan giriyor, buradan çıkıyor, kimse bunlara bakmıyor gibi bir 

ifadeye, yanlış anlaşılmaya yer vermeyelim.  

Sayın Yayla, bu Yargıtay kararından sonra, futbolun, takımın ligden çekilmesiyle ilgili ne düşünüyor 

gibi... Hayır, sizin sorduğunuz soru, biz bunlarla aynı ligde oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız 
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dediniz. Buna Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu gelir, takımı ligden çekmek istiyorsanız Genel 

Kurul karar verir, Yönetim Kurulu da bunu uygular.  

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Refik Arkan’a teşekkür ediyoruz. Dediği bir konuya % 100 katılıyorum. Geçmiş 

dönemlerle ilgili sualler var ise lütfen bunu vakti zamanında bize iletin, biz de ilgililerine iletelim. 

Efendim, sıcak bir günde, toplantımız 2.5 saat sürdü, teşekkür ediyorum. 12 Eylülde görüşmek üzere 

efendim.  
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