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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 12 Aralık 2012 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun değerli üyeleri, kıymetli Galatasaraylılar, Aralık 2012 Olağan Divan 

Toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli çoğunluğumuz vardır. Değerli 

arkadaşlar, buradaki mikrofon sistemi değiştiği için seste bir terslik olabilir. Boğuk geliyor. 

Şimdi normal mi? Evet. Değerli arkadaşlar, yeterli çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu 

gibi toplantıyı açmadan önce, sizi Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah 

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

numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen 1 aylık süre içinde vefat eden 2706 sicil 

numaralı divan kurulu üyemiz Özcan Tomruk, 4401 sicil numaralı divan kurulu üyemiz, Naci 

Kural, 8054 sicil numaralı kulüp üyemiz Ateşok Onaran ve aramızdan ayrılan tüm 

Galatasaraylılar için saygı duruşuna davet ediyorum (saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, 

buyurunuz. Değerli Galatasaraylılar, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Gündem 

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

2- Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3- Japonya’nın Kitakyushu kentinde yapılan Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya 

Şampiyonasında 4 üncü defa dünya şampiyonu olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 

üyeleri ve yöneticilerine Divan Başarı Beratı verilmesi.  

4- Güncel olaylarla ilgili genel görüşme. 

5- Dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Gündem kabul edilmiştir. Değerli Galatasaraylılar, lütfen cep telefonlarınızı ya kapatınız yada 
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sessiz konuma alınız, toplantının konsantrasyonunu bozmayalım. Efendim bugün 2012 yılının 

son Divan Kurulu toplantısını yapıyoruz. Geçen 3 aylık süre içinde, yaptığımız çalışmalarda, 

Eylül ayında kulübün kurumsal yeniden yapılanmasını, Ekim ayında ilk 6 aylık mali raporları, 

Kasım ayında ise, devam eden yönetim çalışmaları ve tesisleri görüştük. Yöneticilerin verdiği 

bilgileri aldık, üyelerimiz, sualleri, tavsiyeleri ve eleştirileriyle çalışmalarımıza katıldılar. Bugün 

gündemimiz üyelerimizin geçen aylarda görüşülen konular, gerekse son haftalarda güncel 

konularla ilgili, görüşlerinin kamuoyuna duyurulması ve görüşülmesine ayrılmıştır. Bilvesile 

arz ederim.  

Gündemimizin 1 inci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. 

Geçen aya toplantı tutanakları, 26 sayfa olarak düzenlendi. Düzenlendiği şekliyle, toplantı 

tutanaklarını oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. 

Teşekkür ederim.  

Gündemimizin 2 nci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Değerli üyeler, 

bugün fazla evrak geldi. 4 tanesini değerli arkadaşlarım okuyacaklar. Onlar mecburi. 2 tanesi 

hakkında da ben size özet bilgi vereceğim. Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Sayın İrfan Aktar, 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı,  

Tüzük komitemizin 8.11.2012 tarihli 9 numaralı toplantısına davetimiz üzerine katılan 

Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Aka Gündüz Özdemir Deloitte raporu ile ilgili açıklamasında, 

Deloitte Raporu uygulaması ile ilgili olarak yönetimin bir tüzük değişikliği talebinin olmadığı 

ifade edilmiştir. Tüzük komitemizin 15.11.2011 tarihli toplantısında tüzüğümüzün hangi 

ihtiyaçlar ve prensipler doğrultusunda değiştirilmesi gerektiği konusunda tereddüt 

oluşmuştur. Kanaatimizce temel prensip kararları belirlenmeli, divanda tartışılmalı ve ondan 

sonra değişikliklere gidilmelidir.  

Diğer taraftan;  

a) spor bakanı tarafından hazırlıkların son aşamaya geldiği açıklanan kulüpler yasası ile,  
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b) sermaye piyasası konusundaki değişiklikler çerçevesinde olası sonuçlarının incelenmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda arz edilen sebeplerle 6.12.2012 tarihli tüzük toplantımızda 

komitemizin istifasının sunulmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. Keyfiyeti saygıyla 

bilgilerinize arz ederiz.  

Sayın Özkan Olcay, Sayın Cengiz Özyalçın, Sayın Mehmet Helvacı, Sayın Doğan Hasol, Sayın 

Sedat Doğan, Sayın Levent Bıçakçı, Sayın Refik Arkan, Sayın Murat Develioğlu ve Sayın Doruk 

Acar, imzaları var. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, son tüzük komitesi toplantısına ben de katıldım. Şöyle ki bu 

önümüzde bekleyen yasa değişiklikleri, kulübümüzü temelde ilgilendirecek şekilde 

düzenlenmekte. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın aldığı kısmi bilgiler bize ulaştı. Çünkü 

şimdiye kadar dernekler kanunu bünyesinde yürütülmeye çalışılan kulüp çalışmaları ile 

ticaret kanunu bünyesinde kurulmuş olan şirketlerin aralarındaki bağlantıları sağlayan bir 

yasa düzeni yok idi. Bunları tüzüklerle bizler halletmeye uğraşıyorduk. Ancak deve mi, kuş mu 

olduğu belli olmayan bir sistemi, tekrardan tanımlama ihtiyacını devlet de gördü. Çünkü 

buradaki boşlukların bazı kulüplerimizi ciddi problemlere soktuğunu gördük. Çeşitli büyük 

borçlanmalar, kural dışı işlemler, can sıkıcı hale geldi. Bu itibarla, bu spor kulüpleri ile ilgili 

yasa çok ciddi ve önemli bir yasa haline geldi. Değerli tüzük komisyonu üyeleri, yapılacak olan 

çalışmanın bu yasanın çıkmasından sonra mükerrer bir çalışma icap ettireceğini ifade ettiler 

ki, haklıdırlar. Çünkü sizin alacağınız tedbirlere aykırı farklı uygulamalar çıkabilir. Onun için bu 

istifa konusunu bize getirdiler. Bu itibarla, değerli heyetinize şimdi sormak istiyorum. Bu 

istifanın kabulü hususunu reyinize arz edeceğim. Söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 

Olmadığına göre değerli tüzük komisyonu üyelerinin getirdikleri istifa talebini kabul edenler? 

Çok zayıf bir katılım görüyorum. Kabul etmeyenler? Efendim tekrar ediyorum, anlaşılmamış. 

Tüzük komisyonu yaptığı toplantıda bu tüzükle ilgili çalışmanın spor kulüpleri yasasının 

çıkmasından sonra ele alınmasının uygun olacağını aksi halde şimdi yapılacak olan 

çalışmaların yasa çıktıktan sonra, yeniden ele alınması, hatta belki büyük miktarda 

değiştirilmesi gerekeceğini ifade ederek, böyle bir mükerrer çalışmanın kulübümüz için 

faydalı olmayacağını ifade ederek, istifa talebinde bulunuyorlar. Bu itibarla, bu istifayı da 

değerli heyetimizin bilgisine sunuyorum. İstifa konusu şöyle, spor kulüpleri yasasının hangi 
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sürede çıkacağı, nasıl şekilleneceği bilinmediği için, değerli üyeler de bu süre içinde boş yere 

diğer tabirle havanda su döğer gibi, görev yapmanın Galatasaraya yakışmadığını ifade ettiler. 

Ben de kendilerine katılıyorum. Onun için mümkünse bu işi bırakalım. Şekillensin, devletin 

kurduğu komisyon yasa ile ilgili komisyon hazırlıklarını yapsın, ki o komisyona spor kulübü 

olarak biz kendi problemlerimizi de götüreceğiz. Yani biz bire bir o işleri yaşıyoruz. Spor 

kulübü olarak. Büyük bir şirketimiz var. Diğer tarafta kulübümüz var, vs. vs. onun için bu 

süreyi gereksiz yere boş geçirmek yerine, değerli arkadaşlarımız kibarlık gösteriyorlar, 

diyorlar ki biz bu arada görevimizi iade edelim. İcap ettiğinde yeniden bir tüzük komisyonu 

kurulur ve göreve başlar. Keyfiyet bundan ibarettir efendim. Onun için istifanın kabulünü 

kabul edenler? Etmeyenler? Etmeyen, 1 arkadaşımız, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bu tüzük 

komisyonunu kuran tüzük gereği divan heyetimiz, onun için arkadaşlar da istifa konusunu 

bize buna dayanarak Divan Kuruluna sunuyorlar. Ancak sizin dediğiniz gibi, istifa ettiler, 

çeksinler gitsinler demek yerine, muhterem heyetin bilgisine sunmayı ben uygun gördüm. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  

Yönetim Kurulumuzun 11 Aralık 2012 tarih ve 051 sayılı toplantısında alınan karar gereği, 

ekte sicil numaraları ve isimleri yazılı olan 166 üyenin Divan Kurulu üyeliğine kabul edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederiz.  

Sıra No: Sicil No: Adı: Soyadı: 

1 3738 Tulu Türk 

2 4306 Ecvet Tezcan 

3 4572 Ergün Yüksel 

4 4647 Alper Baran 

5 4749 Beytur Borovalı 

6 4947 Nedim Türsan 

7 5272 Nevin  Torkak Durukan 

8 5330 Celalettin Sadık İzbudak 

9 5378 Gülümser Çilingiroğlu 

10 5454 Mehmet Fatih Atasoy 

11 5455 Abdullah İhsan Özkurt 

12 5539 Aydın Çorakçı 

13 5551 Nilgün Aslaner 

14 5646 Ömür Dicleli 

15 5914 Oktay Özkan 

16 5975 Tevfik Gürmen 
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17 6022 B.Mehmet Akalın 

18 6110 A.Rıfat Karakimseli 

19 6113 Osman Haşal 

20 6141 Yıldırım Uçan 

21 6209 Bülent Ünder 

22 6242 Nedret Narazan 

23 6268 Turhan Kesim 

24 6284 Orhan Ümit Zuvin 

25 6310 Gülay Şakarcan 

26 6368 Doğan Yüceer 

27 6402 Ahmet Korkmaz 

28 6405 Erdoğan Kotan 

29 6460 Ayhan Cem Bulut 

30 6479 Selçuk Özen 

31 6484 A.Suat Şakarcan 

32 6491 Mehmet Ufuk Mestanoğulları 

33 6555 Kemah H. Erpamir 

34 6573 Mehmet Çağlar 

35 6614 Vasıf Korur 

36 6663 Gökcan Pirinçcioğlu 

37 6664 Recep Usta 

38 6665 Ayseli Sümer 

39 6692 Ahmet Arman 

40 6787 Nükhet Okan 

41 6794 Raşit Kemal İrfan 

42 6810 Cem Feray 

43 6871 Refik Bürge 

44 6925 Behçet Abora 

45 6969 Metin Taşçı 

46 6977 İbrahim Fişek 

47 6991 Cem Tanlar 

48 6996 Mehmet Tunç Karacehennem 

49 7006 Cemil Dönmez 

50 7046 Afif Tekir 

51 7055 Semih Bora Urgunlu 

52 7115 Tülin Musluoğlu 

53 7124 Müfit Erkasap 

54 7210 M.Gürman Ersayan 

55 7231 Pamir Erdinçler 

56 7253 Nursen Vardar 

57 7254 Adnan Demirayak 

58 7259 Bülent Serdar 

59 7267 Rasin Arsebük 

60 7291 M.Halit Eyigüngör 

61 7315 E.Hakan Yılmazoğlu 

62 7361 Hakan Atay 
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63 7389 Aydın Doğan 

64 7391 Mustafa Keten 

65 7395 Hilmi Develi 

66 7446 Fatih Terim 

67 7459 İsmail Şerbetcigil 

68 7500 H.Tayfun Zeytinbaş 

69 7574 Ali Galip Yorgancıoğlu 

70 7577 Sedat Evirgen 

71 7581 Reha Keskin 

72 7587 Ateş Güneyik 

73 7597 Oryal Güventürk 

74 7604 Fırat Develioğlu 

75 7635 A.Salim Çam 

76 7639 Yavuz Aksoy 

77 7640 Mehmet Etem Ulupınar 

78 7656 Sencer Seren 

79 7692 Altan Tezel 

80 7704 Mehmet Ş. Ayata 

81 7713 Erdal Günsel 

82 7716 Mehmet Zeki Yalçınalp 

83 7719 Özcan Çetinsoy 

84 7720 Mahmut Kulein 

85 7721 Ersin Özkan 

86 7722 R.Suzan Kum 

87 7730 Mehmet Darmar 

88 7737 Semih   Ulu  

89 7745 Deniz Özalp 

90 7753 Selçuk Tiftik 

91 7754 Mehtap Karacan 

92 7756 Çiğdem Güven  

93 7766 Semaaddin Özdeniz 

94 7769 Aylin Ünüvar 

95 7776 Ufuk Bakkal 

96 7779 Sancar Altuğ 

97 7783 Abdurrahman Yaycı 

98 7784 Aydın Önder 

99 7786 Coşkun Yılmaz  

100 7789 Mustafa Altun  

101 7790 Cengiz Ertem 

102 7796 M.Cemil Havlıoğlu 

103 7798 Levent Doğanay 

104 7799 Sedat Artukoğlu 

105 7802 Bilgin Aral 

106 7804 M.Yalçın Seyhan 

107 7805 Tülin Uzunoğlu Arun 

108 7808 Kemal Karakaşoğlu 



7 
 

109 7809 Ali Rıza Sözenoğlu 

110 7810 A.Simon Toledo 

111 7813 Ali Zihni Feyzioğlu 

112 7815 Ali Gücüm 

113 7816 Canel Karakaş  

114 7817 Fadim Karakaş 

115 7819 Cenk Baykara 

116 7820 Hakan Taylan 

117 7823 Hüsnü Faruk Akalın 

118 7827 Aylin Sarıkan 

119 7828 Ayşe Sara Kulaksızoğlu Erten 

120 7830 Hakan Turan Pala 

121 7832 Ali Kiremitçioğlu 

122 7835 Ayşen  Sarıkan Tanırcan 

123 7839 M.Can Özatay 

124 7840 Emin Refioğlu 

125 7841 Rıza Tunç Özben 

126 7842 F.Yeşim Soyak Harbath 

127 7847 Abidin Oğuz Özmat 

128 7854 Mehmet Seyit Bürüngüz 

129 7855 Ulviye Arzu Demir  

130 7856 Süleyman Engin Mater 

131 7857 A.Renan Rit 

132 7858 Velittin Bekrioğlu 

133 7859 Ahmet Ömer Sayar 

134 7864 Adnan Korhan Taviloğlu 

135 7867 Ömer Yağızata 

136 7868 Rıfat Yağızata 

137 7870 H.Ercüment Yığın 

138 7871 Sabri Kocacan 

139 7872 Esat Selahattin King 

140 7873 Hamdi Selim King 

141 7875 Talip Murat Kolbaşı 

142 7876 Uğur Cem Önal 

143 7881 Hakan Sinangil 

144 7882 H.Emre Anarat 

145 7889 Necmettin Sökücü 

146 7890 Mustafa Sarıgül 

147 7891 İpet Ayşe Altınay 

148 7894 Halim Bahir Başeğmez 

149 7895 İsmail Öner 

150 7896 Erdoğan Kırmanlı 

151 7897 Şenay Kırmanlı 

152 7902 Ömer Tunç Eyigüngör 

153 7903 Yaşar Yılmazkaya 

154 7904 Mehmet Lemi Tumen 
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155 7905 Erol Alp 

156 7908 M.Reşat Dabak 

157 7910 Koray Akarçay 

158 7913 Kaan Şamilgil 

159 7914 Ahmet Selim Bozok 

160 7915 Teoman İlkin 

161 7919 Tülay Altınbaşak 

162 7922 Cengiz Akıncı 

163 7927 Ayşe Vafi 

164 7930 Mukden Uğur 

165 8251 Gökhan Yükselen 

166 9303 Ayşe Esra Arslan 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, bu arkadaşlarımız 166 üyemiz. Bizim şu anda kaydı açık üye sayımız, 

1673, Divan Kurulundan bahsediyorum. 2013 yılında katılacak 166 üye ile, 1839 üyeye 

varıyoruz. Kulübün toplam üyesi 11572, kaydı açık üye sayısı, 9224, 9224 ve 1839 u 

orantıladığınız zaman, 19.93 yani kaydı açık genel kurul üyelerinin % 20 si yuvarlak hesap, 

Divan üyesi. Bu aslında yani kulübün şeffaflığı, iç denetimi, hesap verebilirliği açısından 

önemli bir husus. Şöyle ki, divan toplantılarında kulübün bütün konuları usulüne uygun 

şekilde ele alınabilmekte, divan üyelerinin pek çoğu farkında değiller belki ama, 

Galatasarayla ilgili her türlü konuyu buraya enine boyuna görüşmek mümkün. Herhangi bir 

kulüp üyesinin böyle bir imtiyazı, böyle bir imkanı yok. Onun için % 20 bir çekirdeğin bilgili bir 

çekirdeğin Galatasaray Kulübü genel kurulunda olması, sevindirici. Ben öyle görüyorum. 

Şimdi efendim bizim Ocak ayındaki divan toplantımız, 9 Ocak 2013 te, bu arkadaşlarımızı ayrı 

bir olağanüstü bir divan toplantısına davet etmeyi ve bunlarla beraber Türkiye şampiyonu 

olan Voleybol şubesi, sutopu şubesi, kürek şubesi ve Judo şubesi şampiyonlarını da davet 

etmek için 19 Ocak 2013 Cumartesi günü bir divan toplantısı, ekstra divan toplantısı yapma 

hususunu biz divan yönetimi olarak görüştük. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? Yok. 

Program önce yeni Divan üyesi arkadaşlarımızın katılım töreni daha sonrada şampiyonlara 

başarı beratları takdim edilerek tamamlanacaktır, sonra bütün katılımcılara Galatasaray pilavı 

ikram edilecektir. İkram kulübümüzün ikramıdır, bilginize sunarım. 
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Divan Kurulu Sekreteri Ömer Işıl 

Galatasaray Spor Kulübü derneği, divan kurulu başkanlığı, Ayhan Özmızrak adlı üyemizin 

14.11.2012 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Derneği, divan kurulu başkanlığına ilettiği bilgi 

talebine ilişkin cevap aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 1. Galatasaray Sportif A.Ş. nin 

organizasyon şemasında, dışarıdan ve içeriden atamalar devam etmektedir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Değerli Galatasaraylılar, geçen bir aylık süre içerisinde bu 

salonun tekrardan bir tefrişi, vs. si ele alınmış. Bu vesileyle de bu ses düzeni değiştirilmiş. 

Onun için kusura bakmayın. Bu alışıncaya kadar biraz sıkıntı olacak, affınıza sığınıyoruz. 

Devam edelim. Buyurun. 

Divan Kurulu Sekreteri Ömer Işıl 

1. Galatasaray Sportif A.Ş. nin organizasyon şemasına dışarıdan ve içeriden atamalar devam 

etmektedir. Bu nedenle, daha önce de divan kurulu toplantısında sunulan çalışmanın isimli 

hali, henüz kesinlik kazanmamakla birlikte, atamalar sonuçlandırıldığında bildirilecektir.  

2. Yeni Kurumsal yapıda İngilizce ünvanlar kullanılmamaktadır. Organizasyon şemasında, CEO 

unvanı, bulunmamakta, icra kurulu başkanı unvanı kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, 

organizasyon şemalarının devam ettiği bir süreçte, atamalar ve/veya görevden alma yetkisi 

sayın başkanımızda bulunmaktadır.  

3. Galatasaray Spor Kulübü derneğinin icra kurulu bulunmamaktadır.  

4. Galatasaray Spor Kulübü derneğinin icra kurulu bulunmamaktadır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Üyemiz Ayhan Özmızrak’ın suallerine cevaben madde madde yazılmış bir cevaptır. 

Onun için ben de evvela yanlış mı yazıldı, aynı şey iki defa mükerrer yazılmış diye, hayır, 

suallerle ilgili bir konudur. Sayın Ayhan Özmızrak’ın da evine cevaben bu konu iletilmiştir. 

Bilginize sunuyoruz. Başka bir şey kaldı mı? 

Divan Kurulu Sekreteri Ömer Işıl 

Sayın Galatasaray Divan Kurulu üyeleri ve idare heyeti,  
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1. 2010 senesinde yeni tüzük değişim kurumu, ki bu kurumda çok kıymetli arkadaşlardan 

oluşan Mükerrem Taşçıoğlu başkanlığında kurulan bir kurumdu. Kurul ve divan üyelerinden 

görüş ve önerilerini istedi. Ben de 5 maddelik bir talepte bulundum. Bu isteklerimin bir kısmı 

yeni tüzüğe geçti. Bu önerilerden en önemlisi, idare heyetinin seçilen başkan ve üyelerin 

yapılan harcamalarından, kulüp ile birlikte, müştereken, müteselsil kefil olmasıydı. Bu durum 

kabul görseydi. Bugün yeni çıkacak olan kulüpler yasası çok daha evvel uygulamış olacaktık 

ve Galatasaray Spor Kulübü öncü olacaktı. Yapılaşma bu kurala çok yakışıyor. Sevinerek 

görüyorum ki, yapılanma oturmaya başladı ve faydalı olacak gibi. Kurumların başına ücretli 

olarak geçen arkadaşların bire bir temaslarla amatör sporların daha iyiye gideceğini 

düşünüyorum. 

3. 15, 20 milyon taraftarı olan biz Galatasaraylıların, İstanbul yakasında gidecek bir yerleri 

yok. İstanbul tarafında da Kalamış’a benzer bir tesisin yapılmasını istiyoruz. Yoksa, bu amatör 

şubeler ki, bunlar yüzme, sutopu, kürek ve ilaveleri Fenerbahçe sıcağının altında dışarı 

çıkamaz. Çünkü orası Fenerbahçe, bizim doğduğumuz yere gelmemiz lazım. Ve olarak da 2 

tesis gösterdim. Biri Maslak Atlı Spor Kulübü arsası, diğer Tarabya, Sarıyer Belediyesine bağlı, 

hazır Metin Oktay tesisleri. Sayın İdare Heyeti ve Sayın Başkan Ünal Aysal bunları duydunuz 

mu, lütfen bir yer istiyoruz. Saygılarımla,  

Kerim Uzuner. Sicil Numarası: 3005.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Değerli arkadaşlar, Sayın Kerim Uzuner ısrarla bu Avrupa 

yakasındaki tesis konusunu gündeme getirir, Yönetim Kurulunu temsilen başkan yardımcısı 

Adnan Öztürk arkadaşımız burada. Diğer Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız da burada, 

onlar da bu talebi bizler kadar yakinen duyuyorlar, herhalde takip ederler. Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Sekreteri Ömer Işıl 

Sayın Başkan, başkanlarım ve Sayın Divan Üyelerim, öncelikle 4 üncü Dünya Şampiyonluğunu 

kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızı, ayrıca futbol takımımızın UEFA şampiyon 

kulüpler mücadelesindeki başarısını ve teknik heyetlerini içtenlikle kutluyorum. Değerli 

Galatasaraylılar, hoşgörünüze sığınarak bir konuya değinmek istiyorum. Galatasarayın 

internet sitesine girdim ve ana sayfa sıralamasında Türk Telekom Arena yazmakta, aynen şu 

anda stadımızda yazdığı gibi. Ancak aynı sayfada maçın oynanacağı yer Ali Sami Yen Spor 
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Kompleksi, Türk Telekom Arena olarak yazmaktadır. Halbuki stadın üstünde de Türk Telekom 

Arena yazısı mevcut olup, maalesef Ali Sami Yen Spor Kompleksi yazımız yoktur. Bu durum 

tahmin ederim ki, biz Galatasaraylıları derinden üzmektedir. Doğru olması gereken isim 

hangisidir? Değerli Galatasaraylılar, merakım şu ki, bu stadımızı Türk Telekom Arena, Ali Sami 

Yen Spor Kompleksi yazımız ne zaman yazılacaktır? Yoksa aynen kabullenecek miyiz? Konuyu 

sayın divanımızın ilgi ve bilgilerine bağlamında arz ederim. Saygılarımı sunarım.  

Aslan Aydoğdu, 7463. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim bu üyemizin hassasiyetine tabii, katılacak çok üyemiz var. Biliyorsunuz bu isim hakkı 

müzakereleri esnasında tespit edilmiş bir şey var. Türk Telekom Arena lafı var. Ama bilahare 

ayrılan Yönetim Kurulu da bunun yanlış olduğunun farkına vardı, yapılan ikazlarla ve Ali Sami 

Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena ismi tescil edildi ve öylece kullanılıyor. Ancak değerli 

üyemiz tabii bunun daha büyük, daha görünür bir şekilde orada bulunmasını arzu ettiğini 

ifade etmiş. Değerli Yönetim Kurulu üyeleri de bunu notlarına alabilirler. Efendim size özet 

olarak sunacağım iki tane yazımız var. Çünkü okuya okuya biliyorsunuz, toplantının yarısını 

dolduruyoruz. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulunun düzenlediği Cumhuriyetin 100 üncü 

yılında Galatasaray Kültürü adlı bir forum var. Yarın bu salonda saat 14 ile 18 arasında bu 

önemli konunun moderatörlüğünü Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar yapacak. Katılan Prof. Dr. 

Erdoğan Teziç. Gazeteci Yazar Atilla Dorsay, Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Galatasaray Spor 

Kulübü Başkanı İş Adamı, Ünal Aysal ve Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi mezunu Cemile Güneş. Efendim vakti olan bu konularla ilgili Galatasarayın istikbâli 

ile ilgili yapılacak olan bu görüşmeye katılmasını rica ederiz. Kapıda zaten bunun programı 

basılı olarak veriliyor. Kimin, hangi konuda ne anlatacağı söyleniyor. Efendim, son yazı, Kadri 

Aynar adlı divan üyemizden. Bu divan üyemiz, rahatsız olduğu için, muhtelif rahatsızlıklarını 

tadat etmiş, divan toplantılarımıza katılamıyor ama, iki konuda ricasını iletiyor üyemiz, uzun 

bir yazı. Birincisi maalesef eski ayrılmış Yönetim Kurulu ve sayın eski başkanımızın muhtelif 

televizyon kanallarında veya basın yayın organlarında Galatasarayla ilgili kendi hizmet 

dönemiyle ilgili çıkan yazılarından aşırı derecede rahatsız olduğunu ve bunun Galatasaray 

spor kulübüne zarar verebileceğini ikaz ediyor. İkincisi de muhtelif spor programları ve bu 

spor programları, televizyondaki spor programlarının da sadece nifak tohumu ekmekten 
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başka bir görevi olmadığını ifade etmiş. Mümkün olduğu kadar efendim bu konularda bizim 

kulüp olarak uzak durmamızı, bu işlere yaklaşmamamızı arkadaşımız ikaz etmiş. Ben de 

yazısına binaen, bilvesile size arz ediyorum. 

Şimdi toplantımızın gündeminin 3 üncü maddesi. Japonya Kitakyushu kentinde yapılan 

Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonasında 4 üncü defa Dünya Şampiyonu olan Tekerlekli 

Sandalye Basketbol Takımı üyeleri ve yöneticilerine Divan Başarı Beratı verilmesi. Değerli 

Galatasaraylılar, 4 üncü defa Dünya Şampiyonu olmak hakikaten çok önemli bir şey, 

kendilerine teşekkür borçluyuz. Değerli Galatasaraylılar, tekerlekli sandalye basketbol 

şubemiz evvela sosyal bir proje olarak başlatılmıştı. Fakat bu şubemizin sporcularının 

kazandığı, uluslar arası başarılar hepimizi gururlandırmış, hem de ülkemizdeki 7.5 milyon 

engelli vatandaşımıza rehber olmuştur. Kendilerini candan kutluyoruz, 19 Aralık 2012 tarihli 

Galatasaray Spor Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik kulübü tekerlekli sandalye basketbol 

maçındaki olaylar için söylenecek söz bulamıyorum. Bu davranış çirkin ve alçakça, hele 

engelli sporculara fiilen müdahale edilmesi, affedilmeyecek bir insanlık suçu. Güvenlik 

kuvvetlerinin, eldeki film, fotoğraf, vs. gibi materyali en kısa sürede inceleyerek sporda şiddet 

yasasının ceza hükümlerini çalıştırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Verilecek ceza emsal 

niteliğinde olarak, diğer sportif karşılaşmalardaki olayları önleyecek seviyede olmalıdır. Spor 

adına, sporcular adına, böyle insanlık dışı bir olayın tekrarlanmamasını diliyoruz. 

Kulübümüzün avukatları, taraftarlarımızla ilgili çalışmayı yapmaktadırlar. Haksız yere 

suçlananların, kulüp olarak daima yanında olacağımızı, tüm üyelerimizin bilmesinde yarar 

vardır. Ancak bu güvenlik kuvvetleri ve adalete intikal etmiş bir konudur. Kulübümüz tabii ki 

konuya sahip çıkarak avukatlarını o işe yönlendirmişlerdir. Efendim şimdi bu değerli 

sporcularımızla ilgili Berat törenine geçiyoruz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

 Evet şimdi Sayın İrfan Aktar’ı şube ilk heyetine beratı takdim etmek üzere davet ediyorum. 

Şube Sorumlusu Sinan Kalpakçıoğlu. Antrenör Remzi Sedat İncesu. Menajer Abdurrahman 

Güven. Mekanisyen Akın Göl, Masör Barış Güven. Efendim şimdi oyuncularımıza beratlarını 

vermek üzere, kulüp başkan yardımcımız Adnan Öztürk’ü davet ediyoruz. Özgür Gürbulak, 

Piotr Luszynski, Sofyane Mehiaoui, Tristan Knowles, Matthew David Scott, İsmail Ar. Adnan 

Öztürk’e teşekkür ediyoruz. Şimdi de kulüp Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Semih 
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Haznedaroğlunu. Fikri Gündoğdu, Bestami Boz, Ferit Gümüş, Murat Yazıcı, Mateusz Filipski, 

Seda Kınalı, Serdar Sağlam. Evet şimdi de toplu bir resim çekilmesi için lütfen ilgililer sahnede 

bulunsunlar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, şaka değil, dünya şampiyonu bu arkadaşlarımız. Yani hakikaten 

kulübümüz için çok iftihar edilebilecek bir iş ve bütün bu konuyla ilgili Yönetim Kuruluna, 

başkana, Sinan Kalpakçıoğlu’na, kim ilgili ise, hakikaten özel teşekkür borçluyuz.  

Şimdi gündemimizin 4 üncü maddesine geçiyorum. Güncel olaylarla ilgili genel görüşme. Söz 

almak isteyen değerli üyelerimiz lütfen işaret buyursunlar. Ayhan Özmızrak, Faruk Gürbüzer, 

Enis Buldanlıoğlu, Taner Aşkın, Turcan Bolayır. 5 kişi. Değerli Galatasaraylılar, söz isteyen 

arkadaşlarımız, sırasıyla, Ayhan Özmızrak, Faruk Gürbüzer, Enis Buldanlıoğlu, Taner Aşkın ve 

Turcan Bolayır. Başka söz isteyen var mı efendim? Söz isteyen olmadığına göre, Sayın Ayhan 

Özmızrak buyurun efendim. 

Ayhan Özmızrak  

6889 Ayhan Özmızrak, hepinize saygılar sunarım. Önce bir teşekkürü borç biliyorum. Onu 

söylemek isterim. Bu tekerlekli sandalye basketbol takımımızın Beşiktaşla yaptığı maçtaki 

olaylardan sonra, yapılan ortak açıklama gerçekten benim her zaman altına imza atacağım, 

hatta bastırıp baş ucuma koyacağım bir açıklamadır. Hoş, son zaman, galiba dün, Beşiktaş bu 

açıklamayı geri çekmiş, hiç mühim değil. Galatasaraya yakışan bir açıklamadır. Yıllardır her 

konuda yapmamız gereken bir açıklamadır. Gerçekten bu olayların buraya gelmesini, yalnız 

bu maçta değil, her spor alanında buraya gelmesinde kim başlattı, kim tırmandırıyor diye 

tartışma lüksümüz yoktur. Bu konuda yönetime bu kararı verdi ve ve bu kararlılığı gösterdiği 

için teşekkür ederim. Diğer bir konu, Galatasaraylı ağabeylerime sordum, hepsinden değişik 

cevaplar aldığım için kafam tam netleşmedi. Onun için bir çok kısa ve öz bilgi almak 

istiyorum. Bizim Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Türk Telekom Araneya taşınmamız sürecinde, 

eskiden bizim bir intifa hakkımız vardı, sonra üst kullanım hakkı oldu gibi bir şey var. Burada 

öyle bir değişim oldu mu, olmadı mı? Aslı nedir? Bunu ben birkaç eski yöneticiyle de sordum, 

bazıları yok, yine intifa hakkımız var dedi. Bir kısmı eskiden de yoktu, şimdi yok dedi. Bunu 

kısa ve özet olarak bildirebilirlerse, çok teşekkür edeceğim. Bir diğer konu, bu stadın üstünün 
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kapanmasıyla ilgili, her gün değişik bir yazı, değişik bir yorum okuyorum. Benim bildiğimi 

söyleyeyim de, yönetim o çerçevede cevap verirse, kısa olacak zannediyorum. Benim bildiğim 

yönetimde, stadın üstünün kapanmasını biz talep ettik. Proje bu şekilde yapıldı. Stadın 

üstünü kapatmak kulübün göreviydi. Fakat bazı ince işleri yapmak Varyap’ın pardon tam 

tersi, ince işleri yapmak kulübün görevi, üstünü kapatmak Varyap’ındı. Son aşamaya 

gelindiğinde, nakit sıkışıklığı nedeniyle, bir değiş tokuş yaptık ve ince işleri Varyap yapsın, 

sonra biz üstünü kapatırız dedik. Benim bildiğim bu. Ama her gün değişik bir bilgi alıyorum ve 

bana soranlara da bir divan kurulu üyesi olarak bunun aslı astarı nedir? Cevap veremiyorum. 

Bu konuda da çok kısa özet, bildiğim kadarıyla, 2 sene içinde üstünü kapatmazsak, hem bu 15 

milyon dolardı galiba, o parayı, ceza ve faizleriyle ödememiz gerekiyor. Ha tabii teknik ve 

mücbir sebepler vardır. Stad oturuyordur, bir sene daha beklenir. O ayrı. Bu konuda bir bilgi 

rica ediyorum. Bir de Divan Başkanlığından bir ricam var. Bu, bundan sonra konuşacaklarım 

aslında bu söylediğim olabilseydi, mümkün mertebe az olacaktı. Bu yönetimin ve denetçiler 

kurulunun 3 aylık, 6 aylık raporların sunumunu bize divan toplantıları, tutanağın ekinde 

yollayabilirse, rakamları oradan takip etmek çok daha kolay olacak. Burada o sunumlar 

yapılırken, bir yandan not almak, not tutmak, 3 müydü, 5 miydi, eski tabloda neydi? Demek 

biraz zor oluyor. Bu tabloları da bize divan tutanağı ile beraber yollarsa, bundan sonra. Bir 

sonraki toplantıya daha hazırlıklı olarak bazı şeyleri içselleştirmiş ve yorumlamış olarak 

gelebiliriz. Şimdi biraz önce yine okundu, benim yazdığım bir dilekçeye gelen cevap. Evet 

Eylüldeki toplantıdaki reorganizasyon ve kurumsallaşma prezentasyonundan sonra bekledim. 

Belki tutanağın ekinde o sunum da gelir, oradan bazı şeyleri anlarım diye. Gelmedi, Ekim 

ayında bu 6 aylık değerlendirmeler tartışıldı. Kasım’da bildiğiniz gibi olacağı için, yazılı 

başvurdum, yazılı da bana cevap geldi. Yazılı da cevap gelmedi. Yani cevap geldi de, hiçbir 

şeyin cevabı yok. Halbuki benim sorduğum çok basit. 4 tane soru var. Tek tek şöyle gidelim e 

onların cevabını alsam ne olurdu? Demişim ki, Galatasaray sportif a.ş. nin Deloitte Touch 

firmasına yaptırdığı çalışma sonucu, şekillenen son organizasyon şemasını istiyorum. 

Mümkün olabildiğince, kişilendirilmiş haliyle. Ha bu 20 kutu vardır, 10 u doldurulur. 10 u 

dolacaktır, hiç mühim değil. O haliyle rica ettim. Bana gelen cevapta atamalar devam ediyor, 

bitince bildiririz. Şimdi ben bunu bir şekilde alsaydım, ne olurdu? Ben bunu niye sordum, 

sormamın nedeni, Galatasaray Spor Kulübü derneği tüzel kişiliğinin bu yeni şirketleşme ile ne 

noktaya gelip, ne olduğunu anlamaya hazırlanmakta tüzüğün de karşımıza ne getireceğini 

çıkarmaya çalışıyordum. Aslında amacım buydu. Ha bunun cevabını biraz çıkardım, onu en 
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sonunda açıklayacağım ama, bu organizasyon şemasını alsaydım. Ben mesela bazı soruları 

belki sormazdım. Neyi sormazdım? Biz bu organizasyon ve kurumsallaşmayı niye yapıyoruz, e 

milyonlarca dolarlık bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu böyle amatörce olmaz, doğru. 

Bunun en büyük kısmı, nereden geliyor. Futboldan geliyor. Doğru. Başkanımız kalkıyor, onu 

da parantez içinde sonra söyleyeceğim. Fatih Terim direk bana bağlıdır diyor. E koyduğunuz 

orada bir CEO var. Aman CEO demeyeyim, kızdı. CEO değilim ben icra kurulu başkanıyım 

dedi, o da gündüz beye sitemim, o söyledi CEO diye, Eylül prezentasyonunda, hem CEO yu, 

hem sportif koordinatörü atlayarak direk kendilerine bağlayınca, bizim 1 numaralı 

kurucumuz, rahmetli Ali Sami Yen kurduğu düzenden ne farkı kaldı? Bu böyle devam edecek, 

şunu açıkça itiraf edeyim. Fatih Terim’in başka türlü çalışmayacağını ben de biliyorum. 

Hepimiz biliyoruz. Bu böyleydi. İnşallah Fatih Terim Aleks Ferguson gibi 20 yıl bizde kalır. Peki 

20 yıl sonra gelecek o da herhalde Çatladıkapı spordan gelmeyecek. O da aynı şekilde devam 

edeceğim diyecekse, o zaman bizim bu kurumsallaşma rüyamız hangi bahara kalacak diye 

sormazdım. Bu şekilde bu bypass yapılınca, resmi unvanı, ticaret kanunu gereğince, şirket 

genel müdürü, organizatör unvanı, icra kurulu başkanı, sayın Lütfü Arıboğan’ın pozisyonu 

bana yolladığı mektupta da imzaladığı gibi, genel sekreter pozisyonuna inmiyor mu? Bunu da 

sormazdım o zaman. Sportif koordinatör diye bir makam varsa, e bir şeyi koordine ediyordur. 

O tabloda onu görürdüm, neyi koordine ettiğini sormazdım. Kimi koordine ettiğini 

sormazdım. Yarın sayın Bülent Tulun Allah korusun istifa ederse, o nitelikte bir adam bulmak 

için biz şimdik Galatasaray olarak başkanına yarı tehdit, yarı şantaj garip mealde bir mektup 

yazan, camiayı şaibe altında bırakan bir başkasını nereden bulacağız diye kara kara 

düşünmezdim. Eylül ayında açıklanan bu organizasyon Aralık’ın ortasına geldik, en önemli 

taşı, İcra Kurulu Başkanı. Ben diyorum ki, yine sorumda, onu da net aynen okuyayım da, 

mealen olmasın. Bu organizasyon şemasındaki CEO’nun görev ve yetkileri, özellikle kendisine 

bağlı birimlerdeki pozisyonlara atama ve/veya görevden alma yetkisi olup olmadığı, cevap 

geliyor. Herhalde kendi görev ve yetkilerini bilmiyor, hiçbir cevap vermiyor Sayın Lütfü 

Arıboğan, yeni kurumsal yapıda İngilizce unvanlar kullanılmamakta filan diyor, bununla 

birlikte organizasyon çalışmaları devam ettiği süreçte, atamalar ve/veya görevden alma 

yetkisi sayın başkanımızda bulunmaktadır. Kendi görev ve yetkisi nedir, buna da bir cevap 

yok. O da iyi. Kulüp resmi sitesinde bir görevi de Galatasaray spor kulübü icra kurulu başkanı 

olarak gözüken bunu altını çizerek söylüyorum. Bana gelen yazıda diyor ki, Galatasaray Spor 

Kulübü derneğinin icra kurulu bulunmamaktadır. Ben de yok diye biliyordum da, bizim resmi 
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sitemizde var. Giriyorsunuz, Yönetim Kurulu diyorsunuz. İsimler çıkıyor. İdari personel 

diyorsunuz, işte, elimde var. Buradan göstereyim size, işte herkes burada, Lütfü Arıboğan 

Galatasaray Sportif A.Ş. genel müdürü, Galatasaray Spor Kulübü İcra Kurulu Başkanı. Bu İcra 

Kurulu nedir dedim. Onun da cevabı yok. Yani söylemek istediğim bir icra kurulu yok. İcra 

kurulu var. Bakıyorum organizasyonda genel sekreter yok, resmi sitemizde, imzada genel 

sekreter var. Bu organizasyon şeması benim elime gelseydi, bu kafa karışıklığı pek hayra 

alamet değil herhalde diye onu da sormazdım. Şimdi baştaki soruya döneyim. Galatasaray 

Spor Kulübü derneğinin şu an tüzel kişilik olarak geldiğimiz nokta, hepimiz farkındayız ki, ilk 

şirket kuruluşuna okey dediğimiz an ki yanılmıyorsam Sayın Faruk Süren zamanıydı, öyle 

hatırlıyorum, yanılabilirim. O günden bugüne geri dönülmez bir yola geldik. Ve artık 

Galatasaray spor kulübü derneği, sportif a.ş. nin sadece ve sadece sportif a.ş. nin kurucu ve 

şimdilik % 50 sinden fazla hissesine sahip olan bir kabuk örgüttür. Başka hiçbir görev ve 

yetkisi de kalmamıştır. Bunu da bu şekilde bilelim, bu şekilde içselleştirelim. Önümüze 

gelecek yeni tüzüğün de bu çerçevede olacağını bilelim de devrettiğimiz, ciro ettiğimiz Sportif 

a.ş. nin hali, pürmelali budur, Allah encamızı hayreylesin. Amin. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim Sayın Ayhan Özmızrak’a teşekkür ediyoruz. 

Mufassal suallerini herhalde Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız not aldılar. Şimdi cevap 

verebilecekleri hususları verirler, veremeyeceklerini de yazılı olarak bizim zabıt kendilerine 

ulaşınca verirler. Sayın Faruk Gürbüzer, buyurun efendim. 

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Saygıdeğer Yönetim Kurulu ve Değerli Galatasaraylılar, 

2012 yılının son divan toplantısında hep beraber bir araya geldik. Bu yıl içinde geriye dönüp 

baktığımızda, sportif açıdan başarılı bir dönem geçirdiğimiz söylenebilir. Yüzme, sutopu, 

kürek takımlarımız şampiyon oldular, biraz önce ödüllerini alan engelli aslanlarımız dünya 

şampiyonluğu ünvanlarını devam ettirdiler. Tarihimizin en büyük yatırımını yaptığımız 

şubelerimizden Voleybol Şubemiz sezona iyi bir başlangıç yaptı. Yıllardır yenemediğimiz 

ötekileri, hem kupada saf dışı ettiler, hem de ligde yendiler. Darısı basketbol şubemizin 

başına. Kulübümüzün lokomotifi olan futbol takımımız ise, sezonu iki büyük kupa ve yıllardır 

özlemini çektiğimiz şampiyonlar liginde tur atlayarak bizi sevindirdiler. Dün akşam bir kaza 

yaşamamıza rağmen. Bu başarıyı camiamıza kazandıran başta şube yöneticilerimiz, içimizden 
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biri, sevgili Fatih Terim, antrenörlerimiz, sporcularımız ve emeği geçen herkese çok çok 

teşekkür ederim. Değerli Galatasaraylılar, bu hafta sonunda önemli bir lig maçımız var. 

Takımımız şu anda lider. Karşı taraf, her zamanki Bizans oyunlarına başladı, ortamı gerecek, 

gerginleştirecek, demeçlerle, demeçlerin sonunda bu işten pay almaya çalışıyor. Ben Yönetim 

Kurulumuza teşekkür ederim, bu Bizans oyunlarına, bu şark kurnazlıklarına uymadıkları için. 

Ancak şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, krizi yaratan, bu krizden fayda ummaya çalışan 

kişi veya görevlendirilmiş şahısla ilgili olarak benim de aralarında bulunduğum, içinde 

dönemin 3, 4 tane Galatasaray yöneticisinin de olduğu, bazı olayları, biz açıklamadık. Siz 

büyüklerimden aldığım Galatasaray terbiyesi içinde, bu sırrı saklamaya çalıştık. Eğer bu sır 

bugün ortaya çıkarsa, ki sabrın da bir sonu var. Hele ucunda Galatasaray menfaatleri olursa, 

ne bu kişi o görevde kalabilir, ne de kendi toplumu içine çıkabilir. Sportif açıdan başarılı 

gördüğümüz bu dönem içinde, aynı başarıyı, mali ve idari bakımdanlardan, açılardan 

gösterdiğimiz söylenemez. Hatırlanacağı üzere Yönetim Kurulumuz göreve başladığı ilk 

günlerde ilk işlerinin tasarruf tedbirleri olacağını söylemişti ve bu tedbirlere başlangıç olarak 

da kulüp ve bağlı şirketlerdeki çalışan sayılarının gözden geçirileceğini, bunların belli bir 

denetleme kurulu tarafından eleneceğini, fazlalıklarla ilgili işlem de yapılacağını söylemişti. 

Ancak gelin görün ki, şu tabloya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 31.5.2011 itibariyle, 

kulüp ve bağlı şirketlerdeki çalışan sayımız 1588, lütfen dikkat edin efendim. Bunun 1119 u 

sporcular. Aradan geçen bir yıllık süre sonunda, 30.6.2012 tarihi itibariyle, çalışan sayımız 

1704 e ulaşmış, bunlardaki, bu rakam içindeki 1171 i sporcu. Görülmektedir ki, sadece 12 

aylık bir dönemde, eksiltmeye çalıştığım personel sayısında, tam tersine yüzde 18 lik bir artış 

gözüküyor. Ki Ağustos ile Aralık ayı arasındaki 6 aylık dönemi de gözönüne alırsak, bu sayının 

% 25 lere ulaştığını söylemek mümkün. Öte yandan göreve getirdiğimiz profesyonellere, ülke 

gerçekleri gözönüne alındığında, oldukça yüksek ücretler ödemekteyiz. Sayın başkanımızın 

Yönetim Kurulumuzun, hatta şubelerimizin bile danışmanları olduğu bilinen bir gerçek, acaba 

bu arkadaşlarımız maaşlarını, Galatasaray spor kulübünden mi, yoksa bağlı oldukları 

yöneticiler kendilerinden mi alıyorlar? Kamu denetimine açık olan kulübümüzde bunu 

öğrenmek hakkımız olarak düşünüyorum. Öte yandan hepimizi çok üzen, hisse senetlerimizin 

sermaye artırımı ile ilgili bir sorun yaşadık. Önce neden bu sermaye artırımını yaptık? Aradan 

çok kısa bir süre geçtikten sonra, pek etik olmasa da rüçhan hakkı kullanımı için sermaye 

piyasası kuruluna başvurduk. Kurul, başvurumuzu inceleme aşamasında görevden alındı. 

Küçük sermayedarlar ayağa kalktı, bazıları mahkemelere başvurdu. Sayın başkanımız 



18 
 

medyaya yansıyan demeçlerinde mahkemeye başvuranlar arasında, kulüp üyeleri ve hatta 

divan üyeleri olduğunu da söyledi ve bu isimleri kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağını da 

açıkladı. Mahkemeye başvuranlar arasında arkadaşlarımız olabilir. Kendi açılarından haklı da 

olabilirler. Ancak başkan vermiş olduğu bu demeçte, hepimizi bir töhmet altında bıraktı. 

Şahsen ben kendim bir töhmet altında kalmış hissediyorum. Geçen süre içinde, bu isimler 

açıklanmadığına göre, şimdi burada aramızda pek görmeye alışmadık, başkanımızı, işleri 

dolayısıyla. Sayın başkan adına, Yönetim Kurulundan bir özür hakkımız var mı, yok mu? Ben 

şahsen bunu kendi adıma talep ediyorum. Bir de şunu özellikle belirtmek istiyorum, sayın 

Yönetim Kurulu, Galatasaray bu sevgiyi bu tür akçeli işlerle değil, ülkenin batıya açılan 

penceresi olması, sporcularının başarıları, kulübü yurt içinde, yurt dışında ülkeyi, en iyi 

şekilde temsili. 500 yılı aşan bir kültürü ve geçmişten bugüne hizmet etmiş Galatasaraylı 

değerli yöneticilerin sayesinde kazanmıştır. Sayın Yönetim Kurulu sayın başkanım ve sayın 

Yönetim Kurulum. Ne olur olmaz yerlerde, eski yönetimi ve başkanımızı suçlamayı da artık 

bırakın. Unutmayın ki, unutmayalım ki, suçladığınız, suçladığımız o başkan ve yönetim bize Ali 

Sami Yen Arenayı, eksikleri olabilir. Doğrudur ve şirket birleşmesini de tamamlayarak altın 

tepside sundu. Yönetimlerde devamlılık esasından yola çıkarsak, göreviniz ve görevimiz 

suçlamak değil, eksikleri tamamlayarak kulübü ileriye taşımaktır. Ha, şunu da unutmadan 

söylemek isterim ki, eski yönetim tarafından inşasına başlanan ve 3, 4 ay gibi kısa bir 

dönemde, % 30 u tamamlanan Kalamış tesisleri, göreve geldiğinizden bu yana geçen 19 ay 

boyunca bitirilemedi. Halbuki bu kadar süre içinde Ali Sami Yen hemen hemen bitmişti. Bir 

diğer tesisimiz, Ada. Değerli Yönetim Kurulu üyeleri ve Galatasaray Yönetim Kurulu 

başkanım, ada hakkında alınmış bir genel kurul kararı var. Bu genel kurul kararını, neden, 

niçin uygulamıyorsunuz. Öte yandan mahkemenin kulübümüz lehine vermiş olduğu kararı 

burada neden açıklamaktan kaçınıyorsunuz. Ada için bazı düşüncelerimiz olabilir. Bunlar 

arasında kiraya vermek de vardır, doğru da olabilir. Ama bu kiraya verirken, herhangi bir 

analiz yaptırdınız, piar araştırması yaptırdınız mı? Bir çalışma yaptınız mı? Lütfen bunları 

açıklayın ve sizin de şu anda derinden gelen, ada bizimdir, bizim olacak nidalarını 

duyduğunuzu, bu nidaların, feryada dönüşmeden evvel, ada hakkındaki sağlıklı kararınızı 

vermenizi ve Galatasaraylıların hizmetine açmanızı rica ediyorum. Yılın son günü de, epey 

bence eleştiri içeren bir konuşma yaptım farkındayım. Son eleştirimiz ise kendimizle ilgili 

olarak, demin sayın başkan da açıkladı. Faal divan üyesi sayımız 1673. Bence divan kurulu, 

divan heyeti, kulübün en önemli dinamiklerinden biri. Ama gelin görün ki, toplantılara iştirak 



19 
 

eden üye sayımız, maalesef % 7, % 8 civarında ve katılımı sağlayan üyeler de yine aynı sayın 

üyeler, katılımın artması, daha çok üyenin ilgi duyabilmesi için bu toplantılara, Mayıs ayında 

Sayın Divan Başkanına bir mektup yazmıştım. Birlikte çareler arayıp, üretelim. Ricasında 

bulunmuştum, aradan 6 ayı aşkın bir süre geçti. Ne ses var, ne de seda. İnsanın aklına şu 

geliyor. Az olsun, bizim olsun. Düşünmeden edemiyor insan. Değerli Galatasaraylılar, itiraf 

etmekte fayda var. Koca bir yılı geride bıraktık. Biz divan olarak ne yaptık? Hangi projeyi 

hazırladık. Yönetim Kurulumuza ne gibi somut öneriler götürdük? Ne gibi yardımlarda 

bulunduk? Koca bir yıl sonunda aklımızda kalan bir tek şey var. O da sayın divan başkanının 

medya ile paylaştığı, gönül isterdi ki, önce bizimle paylaşsın, ama tabii kendi takdirleridir. 

seçilmiş olan bir başkan yardımcısını istifaya çağırması. Belki unuttuğum bir şeyler vardır, 

varsa onlar adına sizden özür diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, yeni 

yılın camiamıza mutluluklar ve başarılar getirmesini diliyorum. Saygılarımla efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim Sayın Gürbüzer’e biz de teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu ile ilgili sualleri herhalde 

Yönetim Kurulu cevaplandıracaktır. Değerli Galatasaraylılar, bu divan iştiraki ile ilgili değerli 

üyemiz bir kısım açıklamalarda bulundu. Hepinizin evine kurye ile gündem – toplantı daveti 

gönderiyoruz postada kaybolduğu için. Ayrıca SMS mesajı gönderiyor, değerli arkadaşlar, 

insanları evinden tutup, kolundan tutup getirecek halim yok. Eğer Galatasaray Spor 

Kulübünün divan üyesi olma sorumluluğunu biliyorsa gelir, bilmiyorsa da gelmez. Sayın Faruk 

Gürbüzer’in dediği gibi, öyle canı isteyen geçerken buraya girmiyor. Buranın belli bir çalışma 

düzeni var. Bu çalışma düzeninde de tüzüğün bize verdiği görevler var. Bey kardeşimizin 

dediği gibi burada komisyonlar kurarak çift dikişli bir işletim olamaz. Galatasaray Spor Kulübü 

genel kurulu Yönetim Kurulunu seçer. Yönetim Kurulu her konuda yetkili ve sorumludur. Biz 

üst danışma organıyız. Biz yapılan işlemleri takip ederiz, biz icra organı değiliz, yanlış 

anlaşılıyor galiba. Tüzüğü tekrar okumanızı, bilvesile rica ediyorum. Sayın Enis Buldanlıoğlu, 

buyurun efendim.  

Enis Buldanlıoğlu  

Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada bugün ilk konuşmamı 

yapıyorum, divan üyesi olarak. İki konudan bahsetmek istiyorum. Arkaya sesim geliyor mu? 

Sağ olun. Bir tanesi, biliyorsunuz Galatasaray Spor Kulübü için en önemli gelir kaynaklarından 
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bir tanesi, ürün satışıdır. Bu ürün satışı konusunda benim birtakım tespitlerim var. Onları 

burada açıkça biraz da mizahi bir şekilde belirtmek istiyorum. Ben storelara girdiğim zaman, 

storelarda çeşitli tonlarda kırmızı ve sarı görmekteyim. Hatta kızım da bir gün gittiğimde, 

kızım bana sordu, hangisi Galatasaray rengi baba dedi. Bu tabii bayağı üzücü. Sadece kızım 

Galatasaraylı olduğu için değil, diğer taraftarlardan da, diğer arkadaşlarım, dostlarımdan da 

bu çeşit eleştiriler almaktayız. Hepiniz gidip storeları gördüğünüzde, switshirtlerin, 

formaların, eşofmanların, başka diğer ürünlerin çeşitli renklerde, çeşitli tonlarda olduğunu 

göreceksiniz. Halbuki bu gayet basit bir şeydir. Bunun yapılmamasının sebebini ben 

anlayamıyorum. İnşallah birisi çıkar anlatır. Ben de ikna olurum. Bu gayet basittir. Çeşitli 

evsafta da olsa kumaşlar, bu kumaşları laboratuar testleri sonunda hemen hemen 

Galatasarayın pantone numaraları ile beraber bu renkler kumaşlara boyanır ve kulüpten okey 

alındıktan sonra imalata girer. Tabii dolayısıyla gayet basit. Diğer ürünler de, cam bardak gibi 

ürünlerde bir takım ton farklılıkları olabilir. Fakat bu ton farklılıkları da ihmal edilebilir. Fakat 

giyim eşyalarında böyle bir renk farklılıkları olması, çok ayıp ve çok üzücü. Ben bunu kabul 

edemiyorum. Dolayısıyla arkadaşların buna çok dikkat etmeleri gerekiyor, onları rica 

ediyorum kendilerinden. Şimdi Galatasaray storelar en büyük storeumuz, stadımızdaki store 

ve bunların satışlarının ne kadar olduğunu ben bilemiyorum, şurada rakamlara şey değilim, 

fakat anladığım kadarıyla, haftada ayda iki defa kendi sahamızda oynadığımızı düşünürsek, 

sadece iki defa satış yapmaktadır. Dolayısıyla Galatasaray spor kulübü olarak bizim muhakkak 

ve muhakkak çok yoğun yerlerde, bilhassa Beyoğlu’nda çok büyük store sahibi olmamız 

gerekmektedir. Diğer çok önemli bir yine bir kulübümüzün, rakip kulübümüzün storeu, gayet 

trafiğin çok yoğun olduğu bir yerdedir ve günün her saatinde insanlar alışveriş 

yapabilmektedirler. Ama tabii bizim bunu yapabilme şansımız pek fazla yok. İkinci konu ise, 

bu korsan satışlarla ilgili, gerçi biraz düzeldi, çünkü son zamanlarda Ali Sami Yen stadının, eski 

Ali Sami Yen stadının içerisinde bile, tribünlerde bile korsan satış yapılıyordu. Buna nasıl mani 

olunamadı, bunu da anlamak mümkün değil. Şu andaki stadımızın etrafında, siz de 

görüyorsunuzdur, korsan satışlar tam gaz devam ediyor. Maçtan önce olmasa bile, maçtan 

sonra, metrodan çıktıktan sonraki, turnikelerden geçtikten sonra, orada satışlar tam gaz 

devam ediyor. Metro istasyonlarının içinde devam ediyor. Halbuki Şişli Belediye Başkanımız 

Mustafa Sarıgül’den yardım istenirse, eminim ki zabıtalar eşliğinde bu işportacılara karşı bir 

önlem alınacaktır. Her sezon başı, maalesef forma bulunamamaktadır. Yine bu sene aynı şey 

oldu. Yine ben Galatasaray kulübü üyesi olduğum için, bilhassa kongre ve divan üyesi 
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olduğum için sık sık eleştiriler alıyorum ve bu eleştiriyi de elimden geldiğince, yetkililere, 

ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi formalar hep eksik, iki ay, bir ay, iki ay forma yok. Herkes 

forma bulamıyor. Bunun sebebini de arkadaşlar anlatırlarsa, çok memnun olurum. Bu çok 

basit, 2011 senesinde 60 bin forma satılmışsa, belli ki, 60 bin artı, eksi % 20 ile 80 bin tane 

forma ısmarlarsınız ve sezon başı insanlar gayet güzel, her türlü storelara gelip formalarını 

alabilirler. Bu bile şey, demek ki burada ya bizim pazarlamamızda bir hesaplama hatası var 

yeyahutta bizim verdiğimiz yani pazarlamanın verdiği rakamlara Nike uymuyor bir şekilde. 

Veyahut da, üretici firma uymuyor. O zaman bunun da bir an önce halledilmesi gerekiyor. 

Pazarlama ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar, inşallah bundan sonra fazla renk farkı olmaz. Bir 

arkadaşa bu konuyu ben bahsederken, beni tenkit etti, her şeyi tenkit ediyorsun diye, hayır 

ben hiçbir şeyi tenkit etmek için buraya gelmiyorum. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım, 

Galatasarayın çok iyi olmasını, en iyi olmasını arzu ediyorum. Dün maça giderken, genç bir 

çocuk, üzerinde şampiyonlar ligi için yapılan, örülen atkısı vardı ve atkının dedim ki, nereden 

aldın atkıyı, kulüpten abi, memnun musun dedim. Hayır abi dedi. Bu sarı dedi, limon sarısı, 

dedi. Bizim böyle limon sarımız yok dedi ve bu ürün daha yeni yapıldı. İkinci konu, ikinci konu 

ise, geçenlerde Gaziantep Galatasaray maçından sonra, Fatih Terim teknik direktörümüzün 

yaptığı bir açıklama ile ilgili, ben bu açıklamayı bir iki defa dinledim. Ve üzüldüm. Şöyle 

üzüldüm. Sanki seyirciye bir sitemi var gibiydi, yani arena zor olması lazım. İşte yani seyircinin 

maç seçmesinden dolayı birtakım sıkıntı var gibi geldi konuşmasında, böyle bir sıkıntı var mı? 

Arkadaşlar var diyorlar, demek ki varmış. O zaman demek ki 12 nci oyuncuda bir sorun var. 

Maç seçiyorlar. Peki, liglerde, lig maçlarında, kupa maçlarında oynamayıp Avrupa kupaları 

maçlarında aslanlar gibi oynayanlar futbolcularımız, maç seçiyor mu, seçmiyor mu? 

Seçiyorlar. Gayet güzel. Peki bu maç seyretmelerine karşılık, teknik direktörümüz olsun, 

yetkililer olsun, herhangi bir şey yapıyorlar mı? Tabii onlar da yapmıyorlar. Ama suç bizim, 

bakın bizim taraftarlarımızın büyük bir kısmının gelirleri çok düşük. Ve bu insanlar ayda 3 

defa maça geliyorlar. Şehrin muhtelif yerlerinden maça geliyorlar ve o düşük gelirleriyle 

maalesef yemeden içmeden maç paralarını karşılamaya çalışıyorlar ve canhıraş bir şekilde 

takımlarına tezahürat yapıyorlar ve bu kişilere maç seçiyorsunuz, yeterli tezahüratı 

yapmıyorsunuz demek, bence yanlış. Ve Galatasaray seyircisine bu söylenmemesi gerekiyor, 

bu yazık. Çünkü bu insanlar deplasmanlara gidiyorlar, kar çamur demeden geliyorlar, aslanlar 

gibi bağırıyorlar. Takımın arkasında destek veriyorlar. Ama eğer siz bir eksiklik buluyorsanız o 

zaman çağırırsınız, taraf liderlerini, amigoları, ne istediğinizi açıklarsınız. Ama böyle basına, 
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basında böyle insanlara karşı, seyirciyi bu hale sokmak yani seyirciye tenkitte bulunmak hiç 

doğru değil. Futbolcular teknik direktör, gayet güzel, 2 şer milyon, 2 şer buçuk milyon Euro 

alarak aslanlar gibi gayet güzel hiçbir sıkıntıları yok. Ama zavallı seyircinin sıkıntıları var. Gelir 

sıkıntıları var, geçim sıkıntıları var. Ona rağmen geliyorlar. Bu seyirciye bu söylenmemesi 

lazım. Bir daha da söylenmemesini rica ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, çok teşekkür 

ederim. İyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim Sayın Buldanlıoğlu’na biz de teşekkür ediyoruz ve 

size bir hatırlatma yapayım. Divan üyesi olarak biz burada tavsiyelerimizi de bildiririz, 

eleştirimizi bildiririz, önerimizi de bildiririz, çekinilecek hiçbir şey yoktur. Serbestsiniz yani. 

Sayın Taner Aşkın buyurun efendim, söz sizin. Sıranızı sayın Bolayır’ a mı vermek istiyorsunuz, 

çok centilmensiniz, buyurun Sayın Bolayır. Sizi dinleyelim efendim. 

 Turcan Bolayır 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu başkanlığı, saygıdeğer divan üyeleri, 

ağabeylerim, büyüklerim, talebelerim, bu arada medya mensuplarını da saygıyla 

selamlıyorum. Efendim ben çok fazla konuşmayacağım. Daha evvelki konuşmalarımla 

bağlantılı olarak bir hususu tekrar gözönüne getirmek istiyorum. Burada divanda konuşulan 

bazı şeyler, değersiz kalıyor gibi geliyor bana. Bundan 2 ay evvelki divan kurulunda, futbol 

takımının iki oyuncusu hakkında konuşmuştum. Benim bunlara bir garazim olamaz. 

Hayatlarını bu şekilde kazanıyorlar ve milyonlarca dolar, Euro kazanıyorlar. Büyük paralar. 

Şimdi geçenlerde iki hafta evvel bir maç seyrediyoruz. Melo ile bu meşhur Engin Baytar 

sahnede. Ve biz burada konuştuğumuz zaman, Yönetim Kuruluna saygıyla, bunların 

toplantılarında, toplantılar yapıldığı zaman, izah edilmesini, hangi kişilere söylenecekse, 

onlara söylenmesini rica ediyoruz ve söylüyoruz. Konuşmalarımız değersiz mi oluyor acaba? 

Üzülerek söylüyorum. Zorla hepiniz görmüşsünüzdür, Galatasaray Gaziantep maçında mıydı? 

Melo hakeme zorla kendini attırdı. Kalenin önünde olan adam, efendim dalaşmaya gitti. Bir 

sefer de hakeme top değdi diye futbol maçında hakeme top değer. Hakem futbolun 

içindedir. Buna rağmen zorla kendini attırdı. Peki bu cesareti nerede buluyorlar? Biz burada 

konuşuyoruz, niye konuşuyoruz? Kimseyi yermek için konuşmuyoruz. Sayın Abdurrahim 

Albayrak beyefendi, ben kendisine hürmet duyarım. Fatih Terim’i de her zaman takdir 

ediyorum. Ama bir şımarma olayı mı var, sıvazlama olayı mı var, arkaları mı sıvazlanıyor. Yani 
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tavşana bak, tazıya tut gibilerinden bir olay mı cereyan ediyor. Üzülüyoruz. Ve bana tanıyan, 

beni tanıyan bazı kişiler, evime giderken yolumu çeviriyorlar. Vapura bindiğim zaman 

vapurda söylüyorlar. Tabii hepimizi artık tanır oldular. Çünkü medya bunları, fotoğraflarımızı, 

şeylerimizi gösteriyor ve ben bazen üzülüyorum. Demek ki biz değersiz konuşmalar 

yapıyoruz, bunları, artık yani bu mevzularda lütfen kimin daha fazla otoritesi varsa, söylemek 

lazım. Bir Galatasaray futbolcusu, formasını yırtıyor. Ve ben bu formayı diyor, zevkle yırttım 

demek istiyor yani. Herkese de meydan okuyor, isterse de Federasyon bana ceza versin 

diyor. Bir Galatasaray kulübü futbolcusu bunu nasıl söyleyebilir? Neyine güveniyorsun? 

Demek ki korkma yok, demek ki üzülme yok. Nasılsa benim milyon Eurolar cebime girdi ye, 

bankada yatıyor ya, beni gerisi ilgilendirmiyor. Ama çok çirkin, çok yazık. Necati diye bir 

futbolcumuz vardı, Antalyaspor’dan geçen sene aldık bu çocuğu. Yiğit bir oğlandır bu. 

Antalyadan aldık, geçen seneki şampiyonlukta büyük rol oynadı. Hepiniz biliyorsunuz, geçen 

hafta veyahut evvelki hafta, Beşiktaş, Eskişehirspor maçında, 2 sıfır Beşiktaş galiba, son 20 

dakikada maçı söktü aldı. Dün oynayamaz mıydı bu çocuk, yedeklerle çıkıyorsunuz, 24 kişilik 

kadroyu alıyorsunuz, Necati bu kadroya 10 defa girer. Ve maç alabilirdi ve eğer böyle bir 

futbolcu olsaydı dün, maalesef elenmezdik. Elendik, artık  olay daha var. O formanın yırtıldığı, 

köşesinin sol tarafında, kalbin üzerinde Türk bayrağı amblemi vardır. Sen onu da yırtıyorsun 

aynı zamanda, bunun da sorgulanması lazım. Son olarak bir hususu dile getirmek istiyorum. 

Tabii bu benim kişisel düşüncem, eski başkanlarımızdan Adnan Polat beyefendi, bu kulübe 

çok hizmet verdi. Gecesini gündüzüne kattı, ailesini bırakıp, ben biliyorum. Deplasmanlara 

gitmiştir, senelerdir çalışmıştır, son yapılan bir kitapçıkta bilmiyorum görmedim. Resmi 

konmamış. Eğer burada bir emprime hatası varsa, basın hatası varsa, yenilenebilir o sayfa. 

Ama bunun tekrardan bir revizyonu edilmez mi? Tahsis edilmez mi? Bakılmaz mı? Görülmez 

mi? Eğer böyle bir şey varsa, olmaması lazım. Bunun dışında bir son olarak bir hususu arz 

etmek istiyorum. Basketbol takımımız çok iyi gidiyor. Onlar hakkında çok sitayişkâr 

düşüncelere sahibim. Kendilerini kutluyorum, çeyrek finale de çıktığımız için, o da kutlanacak 

bir olaydır. Hepinize hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim Sayın Bolayır’a da biz açıklamaları için teşekkür 

ediyoruz. Sayın Taner Aşkın buyurun efendim.  
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Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, sayın hazirun, muhterem hanımefendiler, 

saygıdeğer beyefendiler, sözlerime başlamadan önce, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ben 

konuşmamı iki grup halinde toplamak istiyorum. İki gruptan; İlki alınan tüm sportif başarılarla 

ilgili Yönetim Kurulumuzu bir kere tebrik ediyorum. Bütün bu başarılarda başta Sayın 

Başkanın ve Yönetim Kurulunun hakkı geçen herkesin ben bir teşekkürle borçlu olduğumu 

biliyorum ve kendilerine bu teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan sonraki konuşmalarımın 

devamında, lütfen herkesten rica ediyorum. Özellikle Yönetim Kurulu arkadaşlarımızdan rica 

ediyorum. Benim konuşmalarımı katiyen bir muhalif konuşuyor bir muhalif tenkit ediyor diye 

değerlendirmeyiniz. Benim konuşmalarım Galatasarayda hep beraber el ele, hep beraber 

gönül gönüle nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl daha iyiye ulaşabilirizin sadece ve sadece içimde 

hissettiklerimin bir arz edişi olacaktır. Özellikle altını çiziyorum. Lütfen kabul buyurunuz. 

Tekrar ediyorum, yapıcı tenkit olabilir, fakat olaya lütfen yapıcı olduğunu bilerek bakınız. Ben 

biliyorum ki, hepimizin içinde Galatasarayın başarısı yatıyor. Bununla ilgili olarak geçen 

Divan, Kasım ayında yapılan Divan toplantısıyla ilgili bazı hususları not aldım, bunları 

değerlendirmek istiyorum. Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Sedat Doğan arkadaşımızın yaptığı 

bir takdim var. Orada bazı yerlere, mümkün mertebe bir ikaz bir öneri olarak bir yardım 

mahiyetinde de olsa kendi fikirlerimi arz etmek istiyorum. Şimdi birinci husus, o günkü 

takdim esnasında, benim notlarım arasında stat da geldi. Ben şöyle bir şey anladım. Yanlış 

anlayabilirim, her zaman için düzeltebilir arkadaşlarımız, bir sorun yok. Yönetim Kurulumuz 

bu stadın üstünün kapanmasını bir şekilde istemiyor. Net, açık. Buna mukabil, konuşmanın 

içerisinden çıkarttığımı şöyle değerlendiriyorum. Yaklaşık 12,5, 13 milyon dolar civarında 

maliyeti olan bu üst çatı kapanmasının karşılığında altını tekrar çiziyorum, Yönetim 

Kurulumuz camla kapatılmasını, tribünlerin ısıtılmasını ve batı blokunda bir idari binanın 

yapılmasını üstlenerek bu parayı onunla takas ederek hesaplaşma noktasında. Bunun için de 

bildiğim kadarıyla, TOKİ ile ve bakanlıkla birtakım münasebetleri var. Bir noktaya kadar 

getirmişler, hatta daha da ileri gidiyorum, bugün Sayın Spor Bakanı, Sayın Suat Kılıç beyin bir 

beyanatı var Hürriyet gazetesinde, bu da aşağı yukarı benim düşüncelerimi teyit ediyor. Bu 

paraların Galatasaray tarafından ödenmesi lazım geldiğini, stadın üstünün kapanmasında, 

çimlerin hayatiyet kazanamayacağının da altını çizerek bu hususu belirtmiş sayın bakan. 

Konuşmasında. Şimdi buna karşılık bizim Galatasaray Spor Kulübü olarak bir de ısıtmadan 
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mütevellit, alandan mütevellit bir şikayetimiz olduğunu söyledi Sedat bey orada anlatırken, 

onun için de batı blokunda merdiven altında, bir merdiven bölümünde bir ek binanın 

yapılmasından bahsettiler. Eğer böyle bir bina yapılacaksa, bu binanın metrajını filan şu an 

bilemiyorum tabii, mimari olarak hangi ölçülerde, hangi boyutlarda olabileceğini 

bilemiyorum. Ama unutmayın ki, orayı da ısıtmanın bir külfeti olacak, orayı da ısıtmanın bir 

faturası olacak. Kaldı ki dağınıklık açısından düşünülüyorsa, o zaman bir şey daha var. Bir 

ikinci proje geldi orada, o da Mecidiyeköydeki arazinin projesi. O projeye de baktığımız 

zaman, ciddi anlamda orada bir şey görüyoruz. İki tane proje birbirine yakın. O proje hangi 

amaçla yapılıyor? Yani Mecidiyeköy doğrudan doğruya kiraya verilmek, değerlendirilmek 

üzere yapılıyorsa, amenna saddekna, hiçbir şey söyleyecek halimiz yok. Eğer oraya da 

kulübün birtakım tesisleri birtakım kurum ve kuruluşları götürülecekse, o zaman çok kısa 

mesafede iki tane idare merkezi yaratıyoruz. Bunu şöyle mi acaba düşünüyoruz? Bir tarafta 

kulüp, bir tarafta şirket olacak prensibinden hareket, oradan mı başlıyor? Olabilir, 

olmayabilir. Bir şey söyleyemiyorum. Ama net olarak bu hususun açıklanmasını rica 

ediyorum. İstirham ediyorum. Bu en azından belirsizliği ortadan kaldırmış olur. Yine aynı 

bilgilendirme çerçevesi içerisinde, Riva’da bir beklenti içerisinde miyiz? Ben o anlamı 

çıkardım. Burada bir imar artışı lafı dolaşıyor, evet dolaşıyor. Bölge olarak bu doğru. Ama 

bizim o arazide bir tek Galatasaray Spor Kulübü arazisinin ruhsatı var. Başka hiç kimsenin öyle 

bir ruhsatı yok. Biz orada bir imtiyaza sahibiz şu anda. Ama bu imtiyazın bize yüklediği bazı 

zorunluluklar var, bazı vecibeler var, onları yerine getirmek zorundayız, nereye kadar 

getirdik? Dahası var mı, yok mu? Bunları biliyor muyuz? Neredeyiz? Çünkü dimyata pirince 

gidiyoruz, eldeki bulgurdan olmayalım. Çok şeyler değişecek bakın söylüyorum. Çok şeyler 

değişecek, özellikle buralarda geç veya geri kalmış olmayalım. Ben ikaz ediyorum sadece. Bu 

hususta da çok ciddi bilgi noksanlığımız var, bizi aydınlatırlarsa sevineceğiz inşallah. Şimdi 

kulübümüzün bir ada sorunu var. Biraz evvel arkadaşlardan değinenler oldu. Ben ada 

konusunda şöyle söyleyeyim, karşı tarafın avukatı, resmen ipe un seriyor, zamana oynuyor. 

Hiç bunun lamı cimi yok. Yani Yönetim Kurulunda da hukukçu arkadaşlarımız var, herhalde 

onlar da bunu gayet iyi anlıyorlar, gayet iyi biliyorlar. Ben Yönetim Kurulu olarak kesin bir 

tavır almamız lazım geldiğine inanıyorum. Bunun en net şekli bu olmalı. Veya Sayın Kıraç 

beyin düşünceleri paralelinde mi acaba hareket etmek istiyorlar? Çünkü Sayın İnan Kıraç 

beyin böyle bir beyanatı var. Bunu televizyonlarda da gördük, kendisi de söyledi. Bırakalım 

adam en iyisini yapıyor, en çok parayı veriyor. En iyi bu yapar, biz yapamayız, biz edemeyiz. 
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Bir adını koyalım, bir adını koyalım. Galatasarayın menfaatlerini en iyi şekilde korumak 

Yönetim Kurulunun görevidir. Benim de hiçbir tereddüdüm yok. Kıymetli arkadaşlarımın bu 

görevi en iyi şekilde yapacaklarını, Galatasarayın bu hakkını en iyi şekilde koruyacaklarını % 

100 eminim. Ama bu camia çok hassas bir camia. Bu konular bu camianın en hassas konuları. 

Bugüne kadar Galatasarayın hiçbir kurum ve kuruluşu, hiçbir zaman kanunsuz hiçbir işin 

içinde olmadı. Hiçbir zaman kanunlara aykırı hususları, kanunsuzluktan ve kanunsuzlardan 

yardım ve destek alarak çözmeye çalışmadı. Dolayısıyla arkadaşlar işiniz biraz zor. Ama her 

türlü destek bizden, sonuna kadar sizlerle beraberiz, teşekkür ediyorum. Şimdi çok hassas bir 

durumda, bu şekilde arz etmek zorunda kaldım. Müsaadenizle bir şey daha söylemek 

zorundayım. Bu konuda % 100 yetki yönetimin, herhalde Sayın Kıraç’ın düşünceleri 

doğrultusunda hareket edip etmemekte muhakkak ki kendi takdir haklarını kullanacaklardır. 

Yeniden yapılanma diye bir konumuz var. Galatasaray zaten bir kurum, yıllardır bir kurum 

Galatasaray. Yeniden yapılanıyoruz, evet yapılanıyoruz, ne yapılanıyoruz? Ben şunu 

söyleyeyim, bu yapılanma, kurumsallaşma filan olmadı kusura bakmayın. Kadrolaşma oldu. 

Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu maalesef, üzülerek söylüyorum, ama işin ucu kaçtı, çok 

afedersiniz. Bu ciddi şekilde ön plana çıktı ve bu tip davranış, bu tip, bu işin devamı, bu 

kulübün istilası haline kadar gelebilir. Özellikle çok hassas, çok ciddi ve çok seçici olarak 

hareket etmek zorunda sayın Yönetim Kurulu. Bu konu eğer sıkıntılar yaşatacaksa, ciddi 

anlamda başımızın ağrıyacağı aşikârdır. Personel konusunda Sayın Faruk bey değindi, 

arkadaşımız, ben de aynı şeyi söyleyeyim. Yani sizlerin vermiş olduğunuz beyanatlarla, 

murakıpların yapmış olduğu rapor, birbirini tutmuyor, arada hem personel sayısı açısından 

fark var. Hem maddi açılardaki rakamlarda fark var. Özellikle dikkatinizi çekmekte fayda 

görüyorum. Yanlış uygulamalar yapılmamalı, bakın çok önemli bir noktaya, çok önemli bir 

noktaya, ciddi anlamda ikaz mahiyetinde parmak basıyorum. Şube harcamalarını sorumlu 

Yönetim Kurulu üyeleri, yani o şubelerin sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri, muhakkak, 

muhakkak kontrol ve kabul etmeli. Onların kabul etmediği hiçbir harcamayı, onların verdiği 

herhangi bir talimatın dışında, hiçbir talimatı, hiçbir kimse, devreye girerek hesapları 

kapattırmaya veya talimatları düzelttirmeye çalışmamalı. Oranın bir mesulü varsa, o 

mesuliyet o arkadaşa verilmişse, o arkadaş bunu sonuna kadar yerine getirmeli, hiçbir kimse, 

bu işin bir sonraki etabında devreye girmemeli. Bir konuya daha geliyorum. Bu konuyu birkaç 

kez daha burada dile getirmiştim. Kulübümüzdeki bir danışman olayı var. Bu danışman 

olayına bu son organigiramla, yapılan kurumsallaşma organigramıyla birtakım sıfatlar 
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yakıştırıldı. Ama burada özellikle birisi var. Bay Bruno var. Bay Bruno, sayın başkanın takdiri, 

seçmiş, benim danışmanım, ben onunla çalışacağım demiş, seçtiğine göre çok fazla bir şey 

söyleme hakkımız yok. Ama ben sayın başkanı bir kez ikaz etmek istiyorum. Kabul 

buyursunlar, affetsinler beni. Bay Bruno, rahmetli başkanımız nur içinde yatsın, Sayın Özhan 

Canaydın’ın çok ızdırap çekmesine sebebiyet vermiş bir zat-ı muhteremdir. Aynı zamanda 

Ribery’ nin de Galatasaraydan ayrılmasının baş aktörüdür. O kadar iyi oynar ki, Türkiye'ye 

gelmeyen futbolcular için dahi komisyon talep eder. Bunlar için dahi davalar açabilir. 

Açmıştır, insanları tehdit eder, insanları rahatsız eder. Bu zat, kulübümüz aleyhine de UEFA 

da hak aradı. Hatta mahkemelere de müracaat etti. 7.8 veya 8 milyon dolar civarında bir 

tazminat davasıyla, kulübümüzün karşısına geldi. Zor anlar yaşamamıza sebep oldu. Ben o 

zaman yönetimin içerisinde filan değilim. Ama o günkü yönetimin hangi şartlarda, hangi 

koşullarda neler çektiğini, neler yaşadığının en yakın tanıklarından bir tanesiyim. Sonra bir 

şekilde rahmetli başkan bu arkadaşı kovdu. Ve bu arkadaş korkusundan bir daha Türkiye'ye 

gelemedi. Bu kaos uzun bir süre devam etti, davalar, aracılar, şunlar, bunlar, falan, filan. 

Nitekim Özhan başkanın yönetiminden sonra, bu kaos Sayın Adnan Polat’ın ilk dönemki 

yönetiminde Sayın Bruno’nun talebi üzerine İsrail’de bir anlaşma zemini bulunmak üzere 

toplantı yapıldı. Bu toplantıda yaklaşık 7, 800 bin dolar civarında benim o zamanki duyduğum 

rakamlar olarak söylüyorum. Bir anlaşma ile bu iş noktalandı ve kapandı. Bu pislik böylece 

temizlendi. Bunun canlı şahitleri, kulübümüzün bu davasını götüren, o günkü Avukat Ethem 

Postacıoğlu Sayın Avukat Kemal Kapulluoğlu ve Sayın o günün görevlisi, profesyonel görevlisi, 

Adnan Sezgin beylerdir. Bunlar da bu konuyu çok iyi biliyorlar. Böyle bir danışmanın olması, 

daha önce de söylediğim gibi, doğrudan doğruya başkanı bağlar. Ama ben şunu söylüyorum. 

Sayın başkan, acaba bizim bu arkadaşa bir diyet borcumuzu mu ödetiyor. Bize bir diyet borcu 

mu ödettiriyor. Yani bu arkadaşla bir tür başka kapılar arkasında yapılmış bir anlaşma var da, 

bu arkadaş hâlâ bugün bizden ayda 15 bin dolar bir ücret alıyor ise ve orada oturuyorsa, 

yerinde ben doğrusunu isterseniz Galatasarayın ne diyet ödemesine, ne de diyet 

ödettirmesine hiçbir zaman sıcak bakmadığımı arz etmek istiyorum. Bir diğer konu, sermaye 

artışı ile ilgili hususlar. Son olarak bir hususa da bu son, bu konularla alakalı son. Sonra bir 

başka konuya geçip bitireceğim. Sermaye artışı ile ilgili bir cepten aldık, öbür cebe koyduk 

diye bir tabir var. Şimdi aldığımız cep belli, koyduğumuz cep de belli. Nereden aldınız? % 55 

lik taraftan aldınız, % 45 lik tarafa koydunuz. % 55 lik taraf neresi? Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği, koyduğunuz yer neresi? Halka açık olan grup. Peki nasıl koydunuz, bir cepten aldınız, 
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bir cebe koydunuz? Bu cep benim, ama bu cep benim değil. % 45 i dışarıda. Ya, bilemiyorum 

tabii bu çok farklı bir bakış açısı. Ben şunu söylüyorum. Bu bizi öyle bir yere getirdi ki, 

maalesef hiç hak etmediğimiz halde, Galatasaray başkanlığının haksız menfaat temin edişin 

makamı pozisyonuna düşürdü. Burada haklı olabiliriz, kanunen hiçbir sıkıntımız yok. Bu böyle 

gözüküyor, ama kamuoyu maalesef böyle oluştu. Böyle düşünen bazı hissedarlar da ki sayın 

başkanın ifadesine göre, bunların içerisinde Galatasaray Divan üyeleri var, Galatasaray Spor 

Kulübü üyeleri var, hatta yönetimde olanlar dahi var. Kendi ifadesine göre söylüyorum, 

söyledikleriyle alakalı olarak. Onlar da hak arama diye dava açtılar. Şimdi yapılan bu girişim 

doğrusunu isterseniz hem Galatasaray başkanlık makamının, hem de Galatasaray kulübünü 

ciddi anlamda rencide etmiştir. Ben kusura bakmayın böyle bir olayın hiçbir zaman 

Galatasarayda olmasını bırakın düşünmeyi, hayalini dahi kurmayı asla aklımın ucundan 

geçiremem. Tabii bunun arkası var. İkinci sermaye artışı, şu anda o kurumun yeniden 

görevlendirilecek elemanlarının vereceği karara bağlı olarak kaldı. Onu bekliyoruz, inşallah 

temenni ederiz ki bu iş doğru yolda neticelenir. Ve aksi halde, aksi halde söylüyorum en ufak 

bir yanlışlıkta hesapların hiçbirisi tutmaz. Bakın bunu söylüyorum, bugün 12.12.2012. Allah 

vermesin böyle bir şey olursa, hesapların hiçbiri tutmaz. Bu kadar net. Çok önemli bir konu. 

Biraz evvel ödül alan tekerlekli basketbolcu arkadaşları, görünce gözlerim yaşardı. Bir 

burkuldum. Bir tuhaf oldum kusura bakmayın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu takım kurulurken 4 

kişi bir odadaydık, Sayın Özhan Canaydın, Sayın Sinan Kalpakçıoğlu, Sayın Yavuz Kocaömer ve 

ben. Rahmetli Özhan başkan, çok bunalımlı günler geçirdiği için, çok zor şartlar altında 

çalışmakta olduğu için, doğrusunu isterseniz Yavuz Kocaömer ve Sinan Kalpakçıoğlu beylerin 

ya bu kulübe böyle bir engelliler spor branşı kuralım tekliflerini reddetti. Sıkıntı ekonomikti. 

Çözümü gerekliydi. Ama Sayın Başkan, hayattayken de birkaç kere bunları gördü, bu 

başarılara kendisi de şahit oldu. Bugün de 4 üncü dünya kupası şampiyonluğunu kaldırdılar, 

ellerinde kulübümüze getirdiler. Eksik olmasınlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu arada bir 

vesileyle şunu söylüyorum. Sevgili kardeşim, sayın başkanım, rahat uyu. Şimdi son olarak 

sayın başkanımızın vermiş olduğu bir demeç var. O demeçle ilgili, ben doğrusunu isterseniz 

hiçbir Galatasaray başkanının ister eskisi olsun, ister eskinin eskisi olsun. Ne olursa olsun, 

özellikle medyaya rüşvet vererek, para teklif ederek veya herhangi bir menfaat karşılığı bir 

yazı yazdıracağını asla ve asla düşünmüyorum. Sayın başkan, burada yoksunuz, arkanızdan 

konuşuyor gibi olmasın. Ama kayıtlara geçecek, lütfen okuyun. Hiçbir Galatasaray başkanı, 

öncelikle Galatasaray başkanı olduğunu unutmadan, ağzından çıkanı, ölçüp biçecek, ondan 
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sonra sarf edecek. Sizin böyle bir şey söylemeye hakkınız yok, Galatasaray bu değil, 

Galatasarayı bilmiyorsanız, lütfen öğrenmeye gayret edin, son derece yanlış yoldasınız. 

Gırtlak 9 boğum. Bu 9 boğumun 8 ini yutmanız lazım. Efendim müsaadenizle buraya kadar 

arz etmiş olduğum hususlardan sonra, o toplantının ikinci kısmına geçiyorum. Sayın İnan 

Kıraç beyin konuşmalarıyla ilgili birkaç noktaya muhakkak değinmek zorundayım. Muhakkak, 

çok zamanınızı almayacağım, çok kısa toparlamaya çalışıyorum. Zaten elimdeki okuduğum 

metni, sayın divan başkanımıza da takdim edeceğim. Şimdi neticede şunu söylemek 

istiyorum. Galatasarayın menfaatleri açısından artık bazı şeyleri, net, açık, ama son derece 

correct, tartışmak zorundayız. Hiç bunun kaçar, uçar tarafı yok. Hiç birbirimizi aldatmayalım. 

Kol kırılır yen içinde, işte baş ağrır şapka içinde, falan bunlar yok. Bunlar geçti. Açık açık 

herşeyi söyleyelim, ne varsa ortaya dökelim. Bugün Galatasarayımızda olmaması gereken, 

ama maalesef içinde yaşadığımız bir türlü önleyemediğimiz, neden önleyemediğimiz gayet 

net, açık değiliz. Burada böyle konuşuyoruz, orada öyle konuşuyoruz. Kapı arkasında 

dedikodu yapıyoruz. Yapmayalım. Biraz evvel tenkit vardı. Televizyonlara konuşmayalım. 

Konuşmayalım. Buyurun Divanı ayda iki kereye çıkaralım. Sayıyı artıralım, insanları davet 

edelim, çağıralım, içimizde konuşalım. Gerekiyorsa yönetimin nezaretinde kitleler halinde 

belirli toplantılar yapalım, iştirak etmek isteyenler gelsinler, içimizde çözmeye çalışalım bazı 

şeyleri, ama açık ve şeffaf, net bir daha geri dönülmemek üzere çözelim. Şimdi ben bazı 

şeyleri inanın üzülerek de olsa, gerçek olduğu için söylemek zorundayım. Nasıl Sayın İnan 

bey, hür iradesiyle bu kürsüde konuştuysa, karşınızdaki kardeşiniz Taner Aşkın da aynı hür 

iradesiyle, düşüncelerini sizlerle paylaşacak. Benim olaya bakış açım bu. Sayın Kıraç’ın eğitim 

vakfına yaptıklarına teşekkür ediyorum. Şahsım adına ve kendisini de bu konuda kutluyorum. 

Söyleyecek bir tek şey var. O da teşekkür etmek, tebrik etmek ve kutlamak. Ama Sayın 

Kıraç’ın katılmış olduğu bir programda, bir televizyon programında pardon, sarf ettiği bir 

sözden yola çıkıyorum. Aynen şu. Sayın başkanımız zavallı, bitmiş, kendisine acıyorum. 

Pardon, kusura bakmayın, ne Galatasaray başkanı biter, ne Galatasaray biter, ne Galatasaray 

başkanı zavallıdır, ne de Galatasaray zavallıdır. Olmamıştır, olmayacaktır. Böyle bir lafı 

söylemeye de dünyada hiçbir ferdin hakkı yoktur. Ben altını çiziyorum bunun, bir kere daha 

tekrar ediyorum. Yer yüzünde her kim olursa olsun, hiçbir fert bu sözü söyleme hakkına sahip 

değildir. Nitekim, nitekim, bu konuşmalar Galatasaray başkanlık makamını yıpratacağını 

anladığı andan itibaren o konuşması esnasında, Sayın Kıraç, sürçü lisan eylediğinin farkına 

varıp, ben onları sayın başkanın, sıhhatlerini düşünerek, onlara üzülüyorum şeklinde bir 
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düzeltme yapmak zaruretinde kalmıştır. Yine sayın Kıraç’ın konuşma esnasında, daha 

önceden görev yapan Sayın Başkanların, Alp Yalman bey, Faruk Süren ve diğerleri gibi, 

camiaya hizmeti geçen insanlar üzerinde etkin olduğunu belirtmek lüzumunu hissetmesinin 

sebebini bir türlü anlamış değilim. Benim indimde İnan Kıraç bey de sizler, bizler gibi, 

Galatasaray spor kulübünün bir üyesidir. Benden ne eksiktir, ne fazladır. Sayın Kıraç sözlerine 

devamla, bende hisse senedi yok. Tamam, teşekkür ediyoruz. En tabii hakkınız, 

kullanmamışsınız. Buna söyleyecek her halükarda, hiçbir laf yok. Hassasiyetinizi anlıyorum, 

ayrıca da teşekkür ediyorum. Devam ediyor, diyor ki, ben günlük işlerin içinde olmam. Gayet 

tabii, doğru. Ama yeni yapılanmada kurumsallaşmayı sayın Aka Gündüz bey çok iyi bilir. 

Arçelik’te bu tür çalışmaları yürütmüşlüğü var diyor. E günlük işlerin içinde değildiniz, peki 

devam ediyorum. Daha doğrusu ben devam etmiyorum. Sayın Kıraç devam ediyor. Öyle bir 

kulüp bıraktı ki eski yönetim, batmış, batırılmış bir kurumdan farksız. Ya bu yazılmış bir 

senaryo, felaket senaryosu. Ben de o yönetimdeydim, biz böyle bir şey bırakmadık. Bu arada 

alacaklılardan bahsediyor. Kapıdaki alacaklılar, ödenmeyen borçlar, ufak tefek falan, filan, 

muhterem arkadaşlar, 14 ay o kulüpte ben muhasip üyelik yaptım. Ben şöyle söyleyeyim size, 

14 ay zarfında, hiç böyle bir durum varit olmadı. Hiç böyle bir durum varit olmadı. Bunu 

ispatlayacak bilgi ve belge varsa, bunu koyarlar ortaya, buna istinaden konuşurlar. Ama şunu 

söyleyeyim, ben böyle bir şeye şahit olmadım. Olmadığımı bir kere daha altını çizerek 

söylüyorum. Ve devam ediyorum. O göreve geldiğim ilk durumda tespit ettiğim şey, önceki 

yönetim, yani benim içinde olmadığım Yönetim Kurulu, Sayın Polat yönetimiydi, ondan 

önceki de Sayın Polat’ın mali ve idari işlerden sorumlu olduğu başkan yardımcılığı göreviydi. 

O sıfatı taşıyordu, gerek Sayın Canaydının son döneminde, gerekse Sayın Polat’ın başkan 

olduğu ilk dönem zarfında yani 4 yıl içerisinde önceki durumdan çok farklı, ciddi çalışmalar 

yaptıklarını ve bu 4 yıl içerisinde gerek sportif açısından, gerekse ekonomik açıdan birçok 

merhaleye, bakın burayı bilhassa belirterek söylüyorum. O günün şartlarıyla aştıklarını ve 

Galatasarayın prestijini, ekonomik güvenilirliğini, ciddi anlamda kazandırdıklarını gördüm, 

ben bunun aksini söyleyemem. Onlarla görev yaptım diye, onlara bir yağcılık olsun diye de 

böyle bir şey söyleyemem. Gördüklerimin aslı esası budur, bunu da huzurlarınızda itiraf 

ediyorum. Arkadaşlarıma da Galatasarayı oradan alıp oraya getirdikleri için, bin kere, bin beş 

yüz kere teşekkür ediyorum. Bu tespitlerimin ardından yapılacak başka şey daha var. Görev 

yaptığım son döneme kadar Galatasarayın kapısında haksız alacak talebiyle müracaat eden 

bir veya iki kişi, aynı nedenlerle dava açmış birkaç kişiden başka alacaklı olarak kurum veya 
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kuruluş da yoktur. Şimdi 14 aylık süre zarfında bir veya iki kere bu tip hadise oldu mu? Oldu. 

Ne oldu? Gelen giden oldu, evet bizim alacağımız vardı, dava açtık, şuydu, buydu. Tamam, 

ama sporcu alacakları, kulüp ödemeleri iki kere arızaya uğradı. İki veya üç günlük arızalar. 

Bunlar her yerde olabilen şeyler. İş hayatında da oluyor. Benim kendi şirketimde de oluyor. 

Bunlar ayıp şeyler değil ki, netice itibariyle ödendi. Kimse Galatasaraydan alacaklıyım diye bir 

hak iddia eder durumunda değil. Bizim bıraktığımız tarih itibariyle söylüyorum. Futbolculara 

kalan, o da neden kaldı, onu söylüyorum. Burada çok önemli bir şey, birleşmeden 

kaynaklanan sıkıntılarımız oldu, doğrudur. Olacağını zaten biliyorduk. Ama biz şunu 

söyleyeyim, eski yönetim olarak hakikaten çok kötü bir miras bırakmadık. Bugün o mirası hep 

beraber paylaşıyoruz. Yönetimin, eskisi, yenisi zaten olmaz. Yönetim devamdır. Bulduğunuz 

yerden devam edeceksiniz. Biz buraya kadar getirdik, sizler daha ileriye götüreceksiniz. Yani, 

devri sabık yaratmanın kimseye bir faydası yoktur. Bunu böyle bilelim. Galatasaray buradan 

hiçbir şey kazanmaz. Çok şey kaybederiz. Gelin bu tip şeyleri konuşmayalım dahi diye ikaz da 

bulunuyorum. Şimdi bu noktayı burada kesmek istiyorum. Çünkü çok fazla konuşursak, bazen 

mağduru, mağrur yaparız, onun için herhangi bir şekilde gerek yok. Şimdi Sayın Kıraç’ın bir 

konuşmasına tekrar devam ediyorum. Çok güçlü bir camia olduğumuz aşikâr diyor Sayın 

Kıraç. Gelin görün ki, kendi içinde gruplara ayrılmış, esas gücünü istediği şekilde yansıtmayan 

bir camia. Bu, bugün bu saat, artık bu tür politikaları bırakalım. Birlikten güven, güvenden 

güç, güçten de başarı doğar. Neyimiz eksik anlamıyorum. Koymadığımız, koruyamadığımız ve 

devamlı kamufle ettiğimiz için el freniyle gidiyoruz. Ya şunu bırakalım. Balatalar artık duman 

çıkarıyor. Böyle giderse istenmedik olumsuzlukların da önünü açacağız. Bu bizim camiamıza, 

bizlere yakışmayan hususlar olacak. Onun için Galatasaray spor kulübünün bu camianın 

vitrini olduğunu bir kere altını çizerek, Sayın Kıraç da belirtiyor. Bu vitrin içerisinde de futbol 

takımının temsil ettiği bölüm, bugün için bu katarın lokomotifidir. Aynen o da tespit ediyor 

bunu. Şimdi Galatasaray Spor Kulübünün Galatasaray lisesinde kurulduğuna dair, bugün 

Galatasaraylı olan tüm camiaya mensup herkes ama herkes saygıyla bunu biliyor, saygıyla 

kabul ediyor ve saygıyla bu hususu devam ettiriyor. Galatasaray lisesinde okuyan 

arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, ağabeylerimizin bu sebepten dolayı kendilerine tanınmış 

bazı imtiyaz hakları var. Bu mektepte okumayan Galatasaray liseli olmayan insanlar da bu 

hakları kabul etmişler, benimsemişler, artık bunları konuşmuyorlar bile. Böyle bir şey yok. 

Kimse bir şey söylemiyor. Hiçbir Galatasaraylının aklına mektepli arkadaşlarımız için en ufak 

bir yanlışlık ve eğrilik duygusu yok. Ben tanıdıklarımdan ve bildiklerimden dolayı söylüyorum. 
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Böyle bir tereddüt bize yakıştırılan, bize bulaştırılan bir şey, bunu lütfen üstümüzden atalım. 

Böyle bir sıkıntımız yok.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Sayın Taner Aşkın. Mümkünse biraz toparlayalım. Heyeti 

görüyorum yorgunluk emareleri sonsuz. 

Taner Aşkın 

Toparlıyorum sayın başkanım, sayın başkanım toparlıyorum. 5 dakikanızı rica ediyorum. En 

önemli konu burası. Ama bir de bu şansa erişmemiş kalbi Galatasaray aşkıyla yanan 

Galatasaraylılar var. Unutmayınız 20, 25 milyon dünyada bu tip insan var. Bizler bu şansı 

nisbeten yakalamışız, huzurlarınızda bu konuşma hakkını en azından sağlamış oluyoruz. Şimdi 

nasılsa bunu vereceğim, ama zamana karşı biraz daha tasarruf sağlama babından 

söylüyorum. Bugün kimse ne kürsüde konuşan benden fazla Galatasaraylıdır. Ne de ben 

kimseden daha az Galatasaraylıyım. Aynı şartlarda, aynı çatının altında hep beraberiz. Şimdi 

bir konuyu açıkça konuşalım. Sorun Galatasarayda, Galatasaray eğitim vakfıdır. Bakın ilk defa 

duyuyorsunuz. Ama somut olarak söylüyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Aşkın, biz burada Galatasaray Spor Kulübünü konuşuyoruz. Galatasaray camiası içinde 

muhtelif kuruluşlar var. O kuruluşların kendi içinde yapıları var, arzu ederseniz bu konuları 

burada tartışmayalım. Biz Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili her türlü konuyu burada 

irdelemeye hazırız. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, öncelikle ikazınız için teşekkür ediyorum. Ben bir evvelki Divan’da Sayın Kıraç’ın 

Vakıf hakkındaki verdikleri bilgilere istinaden bir uyarı yapmadınız, bu uyarıyı bana 

yapıyorsunuz. Lütfen, lütfen ayrı şekilde muamele yapmayın. Ben sadece Vakıf olduğunu 

söyledim. Vakfın yönetimiyle ilgili filan herhangi bir şeyde bulunmadım. Teşekkür ediyorum 

ikazınız için, devam ediyorum ve bitirmek üzereyim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Estağfurullah. 
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Taner Aşkın Lütfen en son bekleyin, eğer herhangi bir şeyim varsa, kürsüden aşağı in dahi 

diyebilirsiniz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar İstirham ederim, öyle bir önerim olmaz. 

Taner Aşkın Estağfurullah sayın başkanım, estağfurullah. Ama lütfen ikili muamele 

yapmayalım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Hayır efendim bu sizin yorumunuz. Yani konuşmacılara biz 

burada her türlü imkanı sağlıyoruz. 

Taner Aşkın Rica ederim sayın başkan, bakın tartışmayalım. Tartışmayalım sayın başkanım 

bakın vakte karşı yarışıyoruz, tartışmayalım. Tamam ben sizin haklı olduğunuzu söylüyorum. 

Ama lütfen burada keselim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar İkili davranış yok. Buyurun. 

Taner Aşkın 

Teşekkür ederim. Şimdi konunun aslı bana göre bu. Burada bir sıkıntı var. Her türlü grubu, 

oranın yönetmesi, her türlü tasarrufun orada olması. Nitekim ben söylemiyorum. Bakın ben 

söylemiyorum. Okuyacaklarımı şimdi ben söylemedim. Bakın Sayın Kıraç, 4 Şubat 2012, 149 

nolu işbirliği kurulundaki toplantıda halen ödenmeyen bir alacağı, bir arkadaşımız soruyor, 

diyor ki, böyle bir mevcut var diyor, bu para niye ödenmedi? Bu logo hakkı, 260 bin lira ve 

devam ediyor. Biz 10 milyon dolardan bahsediyoruz, Sayın Kıraç söylüyor bakın ben 

söylemiyorum. Ve 10 milyon dolar da bize belki çoğumuza çok büyük para olarak geliyor. 

Ama bunu bulmak mecburiyetindeyiz. Galatasaraylı ablalarım ve ağabeylerim vakfa 

topladıkları para 400 bin TL sıdır. Dolayısıyla şu an aramızdaki sorunları bir tarafa bırakıp, 

oturup neler yapabiliriz, neler yapamayız, tabii bunun başında da konuşacaklarımız var. İlk 

gelen Galatasaray kulübüdür. Olabilir ki, Riva’da, okul için bırakılan arazinin kullanılmaya 

açılması, oraya belki birtakım yatırımlar yapmak, Galatasaray kulübünün rakamlarını 

düşünüp, bilemiyorum ama, herhalde 60, 70 milyon dolarlarla geçirilen bir bütçede, 

Galatasaray Spor Kulübü de belki bu yapının içinde senede 5 milyon dolar verir. Ne olacak, 

bir tane futbolcu eksik alsınlar. Şimdi dikkat, esas burası daha mühim. Galatasaray Lisesi 30 

senede, 5400 mezun vermiş, üniversite 17 senede 4500 mezun vermiş. Galatasaray 
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üniversitesi önümüzdeki 5 senede liseden daha fazla mezun olan bir yapıya dönüşecek. Biz 

bu insanları öyle dışladık, öyle yanlış işler yaptık ki, o nedenle, bütün her şeyi düşünmemiz 

lazım. Galatasaray eğitim vakfının yalnız başına bunu götürecek güçte olduğunu 

zannetmiyorum. Bu nedenle, en mühim konulardan birisi, Galatasaray kulübünün bakın 

lütfen, lütfen çok dikkatle dinleyin, özür diliyorum. Birisi, Galatasaray kulübüne ben bakarken 

başka gözle bakıyorum. Oradan bu sisteme gelecek büyük bir para lazım. Yani bir futbolcu, iki 

futbolcu eksik alsın kardeşim, haa, o zaman bu nasıl olacak? Tabii bağlayacağız. Bağlayacağız. 

Bugün Galatasaray lisesi mezunu olan bir başkanımız var. Bu yarın başka türlü bir başkana 

gelirsek, mektepsiz bir başkan bulursak, olabilir ve o derse ki, ben kendi şampiyonluğumu 

düşünüyorum. O verdiğim parayı Galatasaray kulübü olarak vermeyeceğim. Yani bütün 

tedbirlerin detayları var. Onları düşünmek mecburiyetindeyiz. Sayın Kıraç, bu detaylar ne ise, 

bir açıklayın lütfen. Biz de bilelim bunları. Yani burası sözün bittiği nokta bana göre. Biz 

diyoruz ki, ayrı yok, gayrı yok, ama şöyle söyleyeyim, işte bizde maalesef, maalesef böyle 

realiteler var. Ben burada söyleyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Tek bir yumruk olmanın 

yolu bu değil. Galatasarayı bir noktaya taşımanın yolu bu değil. Açın vakfın kapısını, 10 bin 

tane Galatasaray üyesi var. Hepimiz üye olalım. Bin lira mı, beş bin lira mı? 10 bin lira mı 

neyse verelim. Ama bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Böyle planlar, böyle projeler. Böl, 

yönet sisteminin işaretleridir. Biz bunlara gelmeyelim. Başarıya endekslenmiş bir spor 

kulübünün başkanı, ister mektepli olsun, ister mektepsiz olsun, insanları zora bırakmayalım. 

Ben Galatasarayda bu tip ayrılıkların olmasını hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Bir şey daha 

söylemek istiyorum. Bu tip şeylerle Galatasaraya yazık etmiş oluruz. Biz yol yakınken, 

bunların çaresini yine içimizde bulmaya çalışalım. Bunun en doğru yolu burasıdır, buralarda 

konuşalım. Buralarda tartışalım. Biraz evvel söylediğim gibi, küçük komiteler halinde 

toplantılar yapalım, ama ciddi anlamda, ciddi anlamda bunlara bir çözüm bulalım. Beni 

dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, sizlerin hepinize saygılar sunuyorum. Yeni senede, 

sağlık başarı ve mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim değerli Galatasaraylılar, Sayın Taner Aşkın, Galatasaray topluluğu işbirliği kurulu diye 

istişari bir heyet var, bu heyetteki konuşmaların niye böyle sağda solda yayınlandığını da onu 

da bilmem. Ancak o heyette yapılan konuşmalar da hiçbirimizi bağlamaz, değerli dostlar. 

Galatasaray kulübü ile ilgili konuşulacak bir yer varsa, ya bu divan kürsüsüdür yada genel 
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kuruldur. Yani onun için istişari konuşmalarda görüşülenler lafı güzaftan muttasıl laflardır. Bu 

kadar ciddiye alıp, bu kadar zaman ayırmanıza da şaşıyorum ama, herhalde bir 

düşündüğünüz var, ayrıca Sayın Adnan Öztürk de bana bir not gönderdi, diyor ki ben Vakıf 

Yönetim Kurulu üyesiyim, toplantıdan sonra eğer herhangi tereddütleri varsa, ben kendilerini 

aydınlatayım. Başka söz isteyen var mı efendim? Olmadığına göre, Yönetim Kurulu gerekli 

suallere ve gerekli konulara parmak basabilir. Sonra toplantıyı kapatacağım.  

Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan 

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu üyeleri, mümkün olduğu kadar cevap verebileceğimiz 

ölçüde hatiplere tek tek tabii cevap vermeye gayret edeceğim. Öncelikle Sayın Ayhan 

Özmızrak’ın konuşması ile ilgili bazı açıklamalarda bulunayım. Ali Sami Yen’e taşınma ile ilgili, 

taşınma durumunda üst hakkı ile ilgili bir soru sordu. Ali Sami Yen stadındaki hakkımız daimi 

ve müstakil bir üst hakkı niteliğindeyken, şu andaki kullanım hakkımız basit bir üst hakkıdır. 

Kullanım hakkıdır. Stadın çatısının kapatılması ile ilgili, geçen divan toplantısında yeterince 

tafsilatlı bir bilgi verilmişti, fakat şunu söyleyeyim kısaca yine. Stadın çatısının kapatılması 

veya kapatılmaması hususu ile ilgili olarak biz Sayın Taner Aşkın’a da cevap olmuş oluyor. Biz 

bazı görüşmeler içerisindeyiz. Gerek GSGM ile gerekse TOKİ tarafıyla görüşmelerimiz sürüyor. 

Bizim şu andaki durumumuz mümkün olduğu kadar, tabii ki yükümlülüklerimize uyalım ama, 

teknik zorunluluklar da var. Çimin durumu var. Buna uygun olarak günü geldiğinde 

anlaşmalar ve uzlaşma yapıldığında, tabii ki camiamızla da paylaşacağız. Yapılanma 

konusunda şunu söyleyeyim. Sayın Lütfü Arıboğan Galatasaray Sportif A.Ş. nin CEO su. Ve 

Galatasaray Spor Kulübünün de genel sekreteridir. İcra kurulu başkanı adı altında belki bir 

açıklama çıkmış olabilir. Ancak şunu unutmamak lazım. Biliyorsunuz yapmış olduğumuz 

yapılanma çalışmasında Deloitte firmasının vermiş olduğu bir rapor vardı. Biz bunu % 100 

uyguladık diye bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü bu bir yol haritasıydı ağırlıklı olarak, 

tabii ki detayları vardı. İşin tüzük tarafı bizi ilgilendiriyor. İşin dernekler hukuku tarafı bizi 

ilgilendiriyor. İşin sermaye piyasaları hukuku ve ticaret hukuku bizi ilgilendiriyor. Bir de işin 

fiili tarafı var. Fiili uygulamada Galatasaray Spor Kulübünün içerisinde veya Galatasaray 

Sportif A.Ş. nin içerisinde çeşitli komiteler, çalışma grupları kurulabilir. Bunların başında olan 

kişilere de çeşitli sıfatlar verilebilir ama, şu an için sayın Lütfü Arıboğan’ın sıfatları, demin 

saydığım gibidir. Sayın Faruk Gürbüzer’in belirttiği  bazı şeylere cevap vereyim. Tasarruf 

tedbirlerin bahsedip, belli sayılar verdi kendisi. Ben doğrularını arz etmeye çalışayım. 
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30.6.2012 tarihi itibariyle idari kadrodan bahsediyorum. Kulüp 61, sportif 72, mağazacılık 

106, iletişim 45, gayrimenkul a.ş. 4, toplam 288 ve Sportif Kadro: Kulüp 169, Sportif 76, 

Toplam 245 ve Genel Toplamda da Sportif artı İdari 533 çalışanımız var. 30.6.2012 tarihi 

itibariyle. Bu arada 469 kişiden 533 e çıkan bir çalışan sayımız var. Bu da ağırlıklı olarak 

Galatasaray İletişim A.Ş. bünyesinde daha önce biliyorsunuz, Digiturk ile yapmış olduğumuz 

bir sözleşme vardı. O sözleşme çerçevesinde personelin önemli bir bölümü, televizyona ait 

personelin önemli bir bölümü, Digiturk bünyesinde istihdam ediliyordu. Bu personel bizim 

kendi bünyemize alındığı için ağırlıklı olarak artış buradan kaynaklanıyor. SPK ve yürüyen 

sermaye artışı prosedürleri ile ilgili bazı tespitler oldu. Şu anda bunlar devam etmekte olduğu 

için ve bir bölümü de zaten kamuya da mal oldu. Yeterince bilgilenme olduğu kanaatindeyiz. 

Daha fazla detaya girmek istemiyoruz. Eski Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu suçlanıyor diye 

bir itham gerçekleşti. Lütfen rica ediyorum, bizim Yönetim Kurulumuzdan hangi arkadaşımız, 

nerede, eski Yönetim Kurulunu, eski başkanı suçlamış? Lütfen buraya bildirin, benim 

hatırladığım kadarıyla, biz hep şunu söyledik ve tekrar ediyoruz. Galatasarayda bir bayrak 

yarışı var. Galatasarayda eski başkan veya eski Yönetim Kurulu üyeleri de yok. Galatasarayda 

görevde olan veya görevde olmayan başkan var veya Yönetim Kurulu üyeleri var. Biz hepimiz 

bir aileyiz, bir topluluğuz, kardeşçe yaşıyoruz. Ve böyle yaşamak durumundayız. Ben rica 

ediyorum Sayın Faruk Gürbüzer’den, bizlerin içinden eğer bu anlamda ithamda bulunanlar 

olmuşsa, lütfen bize bildirin, biz de kendimizi gözden geçirelim. Ama bu söyledikleriniz doğru 

değil. Ada konusuna geçiyorum. Ada konusunda, şimdi iki adet dava var. Biz bunu daha önce 

de ifade ettik, ama demek ki tam anlatamamışız. Birinci dava, genel kurul üyelerimizden bir 

tanesinin genel kurulun iptali şimdi tahliye davasında hakim, mecburen birinci açılmış olan 

Genel Kurulun iptali davasının neticesini beklemek durumunda. Bunun sebebi de şu. Eğer 

genel kurul iptal olursa, o dava neticesinde, öbür dava konusuz kalacak. Yani üzerinde 

tartışılacak bir durum olmayacak. O sebeple de hakim şu anda bekletici mesele yapmış 

durumda. Galatasarayda şu anda kulübümüz bu davayı kazandı. Bu davayı da yine Yönetim 

Kurulumuz yürütüyor. Bazı değerli üyelerimiz de sürekli gidip geliyorlar. Ancak hukukta usul 

diye bir şey var. Usul hukukunun gerekleri uygulanmak zorunda. Tashihi karar aşamasında bu 

Genel Kurul iptali davası. Lehimize sonuçlandığı takdirde bu sefer tahliye davasına geçilecek, 

adamızdaki son hukuki durum da bu. Sayın Enis Buldanlıoğlu’nun bazı tespitleri var, 

Store’larla ilgili. Kısa şu bilgiyi verebilirim. Ali Sami Yen Arenada bulunan büyük mağazamız, 

yaklaşık aylık 1 milyon TL civarında, bu 3 aşağı, 5 yukarı söylüyorum. bir gelir elde etmekte, 
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buraya ulaşım 6 ay kadar önce bayağı uğraştırdı bizi gerçi ama, belediyenin de desteğiyle, 

Metro Kapılarını, sabah 9 dan itibaren, akşam 6 ya kadar açtırdık. Buraya da metroyla ulaşım 

şu anda mevcut. Yaklaşık 6 aydır. Korsan satıcılardan bahsedildi. İl güvenlik toplantılarında, 

özellikle ki ben şahsen katılıyorum. Bunu her toplantıda gündeme getiriyoruz. Fakat maalesef 

zabıtanın ekipleri yeterli sayıda olamıyor stadımızın çevresi çok büyük, metroda ciddi sayıda, 

taksim’den başlayarak, maalesef korsan satıcılar oluyor. Bir de bazı teknik aksaklıklar oluyor. 

Bir korsan satıcıyı yakaladığınız zaman, kanunlar gereği, derhal emniyete götürmek 

durumundasınız, işlem yapmak zorundasınız. İki kişi, üç kişi, zabıtadan ve polisten zaten 20 

kişi kadar geliyor. Şimdi 4 kişiyi yakaladığınız zaman 4 değişik zabıta ekibiyle ve polis ekibiyle 

yakaladığınız zaman, 4 değişik suçluyu diyelim yada sanığı. Bunları götürdüğünüzde maalesef 

geride kimse kalmıyor. O sebeple de bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bunu halletmek için 

uğraşıyoruz ama, yani insan sayısı maalesef yeterli olmuyor, Sayın Mustafa Sarıgül de çok 

ciddi destek veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de veriyor ama, bu tip teknik problemler 

de yaşıyoruz. Elden geldiği kadar sürekli toplatmaya gayret ediyoruz. Stadın çevresinin 

dışında, yine bir hukuk ekibimiz var, hukuk bürosu, dışarıdan kulübümüze görev yapan, o 

ekipler de Türkiye sathında mümkün olduğu kadar bu taklit malları toplamaya gayret ediyor. 

Formanın yeterli sayıda olmaması konusu, gündemde. Maalesef Nike firması, Çin’de üretim 

yaptırıyor. Çin’de üretim yaptırdığı için de bazı sorunlarla karşılaşılabiliniyor. Biz bu sene 

başında talep ettiğimiz rakamın, maalesef bize taahhüt edilen zamanda % 70 ini ancak 

alabildik, onu da iki parti halinde alabildik. Yeterli talepte bulunuyoruz, bir önceki yılın 2, 2.5 

katı kadar talebimiz var. Fakat eskiden hatırlarsanız başka bir firmayla çalışıyorduk. Onlar da 

ilk çalıştıkları sene bu problemi yaşamışlar ama, Türkiye’de üretime başlamışlar. Nike’ı da biz 

zorluyoruz ve onlar da Türkiye'de üretim yapma konusunda karar alma aşamasındalar. 

Böylelikle formaların daha yeterli sayıda olmasını sağlayacağız. Stadın biraz boş olması 

konusuna gelince, özellikle hafta içi maçlarda biraz trafik problemi oluyor. Saat 8 geç bir saat 

oluyor. Özellikle çocuklu aileler bunu çok dinliyoruz. Çocuklu aileler, çocukların ertesi gün 

okulu olduğu için gelemiyorlar. Biz tabii burada da şöyle bir adım atıyoruz. Sadece hafta içi 

maçlar için değil ama, hafta sonu maçlarında da geçen divanda sunumunu yapmıştık burada, 

bir bilet sistemi geliştiriyoruz. Gelemeyenler biletlerini bizim üzerimizden satabilecekler 

tekrar, bu sistemi getirebildiğimiz zaman, doluluk oranının da artacağını düşünüyoruz. Yine 

ciromuzla ilgili bir bilgi vereyim. Geçen yıl mağazacılık açısından konuşuyorum. 32 milyon TL 

ile ciromuz kapanmıştır. Bu sene ilk 6 ay, 34 milyon, toplamda da 64, 65 milyon civarında bir 
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ciro bekliyoruz. Geçen yıl güzide rakibimizin 60 milyon lira ciro yaptığını da hatırlatmak 

isteriz. Yani bizler de şu anda bu rakamı yakaladık. Daha az sayıda mağazayla yakaladık, bunu 

da bilgilerinize sunuyorum. Riva arazisiyle ilgili Sayın Taner Aşkın’ın bir saptaması vardı. Riva 

arazisinde tabii bazı çalışmalarımız var. Ruhsatın aktif kalabilmesi için gerekli çalışmaları 

yapıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, Riva’daki projenin tam ve olgunlaşabilmesi için yani bize en 

yüksek geliri getirebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. Biz tabii ki 

geçmişteki yönetimlerin yapmış olduğu kazanımları kaybetmeden onu da üstüne koymaya 

gayret ederek, muhakkak bu değerlendirmeyi yapacağız, bunun da bilinmesini istiyoruz. Yine 

bir şey söylendi. Sayın Taner Aşkın tarafından, Galatasaray kanunsuz hiçbir iş yapmadı 

bugüne kadar diye, ben de katılıyorum. Evet, yapmamıştır. Ama şunu unutmayalım, imar 

hukuku hariç. Çünkü bizim birçok yerimiz, adamız, Kalamışımız, belki başka yerlerimiz, 

maalesef Türkiye'deki şartlardan dolayı bunun dışında kalabiliyor. O sebeple, onu da Sayın 

Taner ağabeyime bildirmiş olayım. Şimdi kurumsallaşma, kadrolaşma oldu deniyor. Ben 

lütfen rica ediyorum, kim kimin adamıdır? Bunu bir liste halinde sunarsanız, biz gereğini 

yapmaya hazırız. Çünkü bu kadrolaşma dediğiniz zaman, oraya hem seçenleri hem de oraya 

seçilenleri itham etmiş oluyorsunuz. Çok büyük bir iyi niyetle ve şunu da çok açıklıkla 

söyleyeyim, Yönetim Kurulumuzun da çok büyük bölümünün hiç işe karışmadan, yani Sayın 

Aka Gündüz ve Sayın Başkanımızın beraber götürdüğü bir yapılanma projesidir. İşe alma 

prosedürüdür ve burada head hunter dediğimiz, işçi bulma, kurumları diyelim eski tabirle, bu 

kurumlar kullanılmıştır, ön elemeleri bunlar yapmıştır. Ön elemeden geçenler, daha sonra 

bahsettiğim kişilerce ve sayın başkanımızca tayin edilmiştir. Bunların birçoğu çok değişik 

kurumlardan transfer edilerek gelmiştir. Çoğu da büyük bir istekle ve gönüllü olarak kendi 

işlerini bırakıp gelmişlerdir. Bu anlamda kadrolaşmadan bahsetmek bizce mümkün değil ama, 

böyle bir iddia varsa, bunun da ispat edilmesi gerekir. İnsanları töhmet altında bırakmak bu 

kadar kolay olmamalı diye düşünüyoruz. Yine kadrolaşma çerçevesinde söylenen bir şey 

vardı, ona da bir açıklık getirelim. Galatasaray Spor Kulübünde eskiden veyahut Galatasaray 

Sportif A.Ş. de eskiden daha az pozisyon vardı. Şimdi ihtisaslaşmaya gittiğimiz için, daha fazla 

sayıda pozisyon var ve bunlara o konuda ihtisaslaşmış kişileri almaya gayret ediyoruz. Yalnız 

şunun da bilinmesi lazım. Bir yapılanma süreci devam ederken, buraya aldığınız herkes 

istediğiniz performansı vermeyebilir. Bunlarda da ileride değişiklikler olabilir. Eksiklikler 

görebilirsiniz, o pozisyonlara ek, başka pozisyonlar ihdas edebilirsiniz. Onları da işe 

alabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim kısaca bu. Son bir şeye daha değineyim. Çünkü her 
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toplantıda veya basında sıkça geçiyor. Bir yansıması da bu kitap konusu, basılan Galatasaray 

tarihi ile ilgili kitap konusu. Çok yakından takip ettiğim için, çok daha iyi bilgi verebilecek 

konumda bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bizim tespit ettiğimiz bir eksiklik vardı. O eksiklik 

de Galatasaray spor kulübünün yabancı dilde hazırlanmış bir tanıtım kitabı yoktu. Ve bu kitap 

başında dikkat ederseniz nasıl söyleyeyim bir sloganla açılıyor. Liderlik için doğdu diye. 

Esasında bu İngilizce hazırlanmış bir kitaptır. İngiliz diline hakim olanlar açısından Burn to 

Lead, yani İngilizce’de çok güçlü bir ifade tarzıdır. Bir slogandır. Bu kitap sonradan İngilizceye 

çevrildi. Ve bu kitap yabancı insanlara, Galatasarayı tanıtabilmek için hazırlandı. Akademik 

bazda hazırlanmış bir tarih kitabı değildir. Yani Galatasaraydaki her olayı kronolojik olarak 

anlatan, detaylı olarak tasvir eden bir kitap değildir. Herhangi bir kimseyi de silmek gibi, 

kimsenin bir niyeti yoktur. 33 tane başkanımız var ve biz hakikaten çok üzülüyoruz artık. Yani 

biz geçmiş dönemde görev almış, sevgili ağabeylerimize, kardeşlerimize hiçbir şey 

söylemedik bugüne kadar ve hep teşekkür ettik. Yani biz hep bunu teşekkür ettik diye 

söylüyoruz ve biraz ayıp oluyor, bundan önceki 84 Yönetim Kuruluna. Yani çok insan emek 

vermiş, bu kulübe, bugüne kadar, herkes bir taş taş üstüne koymuş, ama sanki hep beraber 

olmuşuz da eski bizden önceki yönetime, işte camianın içerisinden bir taş atılıyormuş, onları 

yeriyormuşuz, onları yok etmek istiyormuşuz gibi bir hava yaratılıyor. Ne kitapta böyle bir şey 

var. Onu söyleyeyim, ne de Galatasaray Yönetim Kurulunun, bugünkü Yönetim Kurulunun 

böyle bir arzusu ve böyle bir düşüncesi var. Biz son olarak şunu söyleyelim. Tekrar teşekkür 

ediyoruz, taş, taş üstüne kim koymuşsa, teşekkür ediyoruz. Sayın Turcan ağabeyim pek size 

de ben maalesef orada şunu söylemişsiniz, Necati Ateş’le ilgili bir şey söylemişsiniz. Ben çok 

girmek istemedim ama, Necati Ateş kendisi gitmek istedi. Şimdi Sayın Turcan ağabey, yani 

ben müsaade ederseniz, uygun gördüğüme cevap vereceğim, Necati Ateş kendisi gitmek 

istedi kulüpten, çok da iyi bir Galatasaraylıdır, bugüne kadar hep iyi hizmet etmiştir. 

Centilmen bir kardeşimizdir. Futbol hayatının, aktif futbol hayatının, futbolcu olarak son 

döneminde iyi bir teklif almıştır, Galatasaray Spor Kulübü de buna iyi gözle bakmıştır ve 

kendisinin zarara uğramasını istememiştir. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Değerli Galatasaraylılar, Aralık 2012 Divan Toplantımızı 

kapatıyorum. Yeni senede tekrar sıhhat afiyet içinde görüşmek üzere, iyi günler efendim.   
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