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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi 

TT Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Başkanımız Özhan Canaydın’ın eşi Asuman Canaydın, oğlu Murat Canaydın ve ben, sizlerin 

adınıza salonun açılışı için dışarıya gideceğiz. Bilahare toplantıyı açacağım Yönetim Kurulu bu 

salona rahmetli Eski Başkan Özhan Canaydın’ ın ismini vermiştir. Bu vesileyle, rahmetli eski 

Başkanımız Özhan Canaydın’ın eşi Sayın Asuman Canaydın, oğlu Murat Canaydın ve torunları 

aramızdadır. Kendilerine Divan Kurulu adına saygı ve sevgilerimizi sunarız. Yeni toplantı 

salonumuzun da kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.  

Efendim, şimdi toplantımızı açacağım.  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar, 

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

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

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

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

arkadaşları, geçen 1 aylık süre içinde vefat eden, 4185 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Uğur Kalafatoğlu, 9080 sicil numaralı kulüp üyemiz ve şampiyon milli kürekçimiz Can Öge ve 

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

yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz. Efendim şimdi bugünkü toplantımızın gündemini 

okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Eylül 2017’de düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda dünya 

şampiyonu olan U23 kadın voleybol takımımızda yer alan, kulübümüzün antrenör ve 

sporcularına Divan Başarı Beratı verilmesi, 

4. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2017 sonu 

itibarıyla, o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ve özet yönetsel, sportif faaliyet 

raporlarının Divan Kurulunun görüşüne sunulması, 

5. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, Denetim Kurulu tarafından 30 Eylül 2017 sonu 

itibarıyla, gündemin 4. maddesinde açıklanan kesin olmayan hesap vaziyeti ile yönetsel ve 

sportif faaliyet raporları hakkındaki yazılı görüşlerinin Divan Kuruluna sunulması ve olası 

soruların yanıtlanması,  

6. Gündemin 4. ve 5. maddelerinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme ve güncel 

konularla ilgili üyelerin teklif, tavsiye ve eleştirilerinin görüşülmesi. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Gündemi okuttum. Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy 

birliği ile kabul edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız. Efendim, gündeme geçmeden önce, size arz 

etmek istediğim iki konu var. Sırasıyla sunuyorum.  

İlk konu, Divan Kurulu Yazman Üyesi Aykut Alp Derkan ile ilgili. Sayın Derkan maalesef gayet 

talihsiz bir kaza geçirmiş ve ciddi şekilde yaralanmıştır. Ancak derhâl Galatasaray dayanışması 

devreye girmiş, ambulansla hastaneye sevki yapılmış, bilahare Cerrahpaşa Hastanesi’nde 

tedavisine devam edilmiştir. Bu süre içinde çok yakın ilgilerini esirgemeyen Divan üyemiz 

Çağatay Altınlı, Divan üyemiz Beyin Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ziyal ve Cerrahpaşa’daki klinik 

şefi Divan üyemiz Beyin Cerrahı Prof. Dr. Pamir Erdinçler’e şükranlarımızı ifade etmek 

isterim. Ayrıca Divan Kurulu Sekreteri Erol Ergün arkadaşımıza da gösterdiği yakın ilgi ve 

ısrarlı takip için teşekkür ederiz. Arkadaşımız Aykut Alp Derkan şu anda evinde istirahat 

etmekte, belli aralıkla gerekli tıbbi tetkikler için Cerrahpaşa Hastanesi’nde kontrollara 

gitmektedir. 

Ayrıca, bu ay içinde Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Başkanı Sayın Oral Yılmaz çok ağır bir 

trafik kazası geçirmiştir. Tanrı’ya şükürler olsun, kazayı yara almadan atlatmış, ancak kazanın 

ağırlığı dolayısıyla, otomobili tam hasarlı olarak, yani sigortacıların pert dedikleri şekilde 

kullanım dışı olmuştur. Onun için Sevgili Oral ağabeye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Kendisi salondadır efendim. Yani eski toprak sağlamdır. Onun için, mevcuttur.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İkinci konu, Galatasaray ailesi ile ilgilidir. 2018 yılında, tüm Galatasaray ailesinin ana kaynağı 

olan Galatasaray Lisesi’nin 150. yılı kutlanacaktır. Galatasaray Lisesi 1868 yılında, Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde Galatasaray Mekteb-i Sultanisi olarak açılmış ve ülkemizde ilk defa 

-büyük Fransız liselerinde olduğu gibi- laik ve çağdaş eğitimin başlangıcını memleketimize 

taşımıştır. Bilahare 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da Galatasaray Lisesi 

olarak aynı anlayışla laik ve çağdaş eğitimi vermeye devam etmiştir. Bugün lisesi, üniversitesi, 

ilköğretim okulu, dernekleri, vakıfları ve sarı kırmızı renklere gönül veren milyonlarca 

taraftarı, sporcuları ve seçkin üyeleriyle Galatasaray Spor Kulübü bu büyük Galatasaray 

ailesini teşkil etmektedir. Kulübümüz dahil olmak üzere tüm Galatasaraylı kuruluşlar  

Galatasaray Lisesi’nden doğmuş ve bu eğitim kurumunda özümsenen Galatasaray 

değerleriyle toplumda tanınmıştır.  

Bu nedenle, 2018 yılı içinde yapılacak pek çok etkinlikte Galatasaray ismi, Galatasaray 

markası ve Galatasaray değerleri topluma tekrar hatırlatılacak ve Galatasaray ailesinin 

bireyleri ayrı ayrı tanıtılacaktır. Bu kutlamalar çerçevesinde, 1 Aralık 2017 Cuma günü, 

Galatasaray ailesinin tüm temsilcileri Anıtkabir’e bir ziyaret yapmış ve Cumhuriyetimizin 

kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarını ifade etmiştir. 1 Aralık 1930 tarihinde 

Atatürk ilk defa Galatasaray Lisesi’ni ziyaret etmiş olduğu için, 1 Aralık 2017 tarihinde 

Anıtkabir ziyareti yapılması kararlaştırılmıştır. Bu Anıtkabir ziyaretine, Galatasaray ailesinin 
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en önemli kurumlarından olan Galatasaray Spor Kulübü de Kulüp  Başkanı, İkinci Başkanı, 

başkan yardımcıları, bazı yöneticiler ve tüm kurul başkanlarının katılımı ile en üst seviyede 

iştirak etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü 112 yıllık ömrü içinde binlerce sporcu yetiştirmiş, 

Türk sporuna hizmet vermiş ve Cumhuriyet değerlerine daima bağlı kalarak laiklik ve 

çağdaşlık ilkesine uymuştur. Yıllar içinde Galatasaray değerleri ile toplumda saygın yerine 

kavuşmuştur. Galatasaray ailesini topluma tanıtan bu tür vesileleri de değerlendirmek 

hepimizin görevidir.  

Biraz sonra, bu kutlamalar çerçevesinde düzenlenecek olan bir Forum davetini arkadaşlarım 

size takdim edecektir. Vakit ayırıp katılmanızı özellikle hatırlatırım, rica ederim.  

Efendim, şimdi gündemimize geçelim. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Toplantı tutanakları 43 sayfa olarak hazırlandı, 

deşifre edildi. Ancak bir hususu hatırlatmak mecburiyetindeyim. 

Değerli Galatasaraylılar,  

İfade özgürlüğü anayasal hakkımızdır. Ancak ifade özgürlüğü, Galatasaray sorumluluğunu da 

beraberinde getirir. Onun için, ağzımızdan çıkan lafın kulağımızın duymadığı bir şekilde ifade 

edilmesi Galatasaray’da mümkün değildir. Onun için, bazı ibareler bu tutanaklardan 

çıkarılmıştır. Bilvesile arz ederim.  

Efendim, geçen aya ait toplantı tutanaklarını hazırlandığı şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

Efendim, gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurunuz. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Katılımcılar,  

Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulundan bir davetiye gelmiştir. Davetiyenin konusu, 

Başkanımızın biraz evvel bahsettiği, Galatasaray Lisesi’nin 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri 

çerçevesinde yapılacak bir organizasyondur. Başlığı, “Dün, Bugün ve Yarın Galatasaray’ın 

Spora Katkıları”. Bu toplantımız 16 Aralık 2017 günü saat 14.00’de burada yapılacak olup, 

yani Arena’da yapılacak olup, toplantının gündemi şöyledir: 

Türkiye’de sporun hayata girmesi, branşlaşması, sınırları aşması ve gelişiminde birçok katkısı 

olan Galatasaray Lisesi’nin 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, bu eğitim 

kurumundan çıkmış en büyük değerlerden birisi olan Galatasaray Spor Kulübü çatısı altında 

Galatasaray’ın spora katkılarını yeniden ele almaya davet ediyoruz. Açılış konuşmasını Kulüp 

Başkanımız Sayın Dursun Özbek’in yapmasını takiben, Sayın Melih Şabanoğlu sunumu ile, 

İzzettin Çalışlar moderasyonunda değerli konuşmacılar Hasan Cemal, Faruk Süren ve Caner 

Eler’in gündeme alacağı konular için davetimizi tekrardan yeniliyoruz. Katılımınızdan büyük 

onur duyacağız. Teşekkürler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, arkadaşımın okuduğu toplantı 16 Aralık 2017’de, yani önümüzdeki Cumartesi günü 

saat 14.00’de bu salonda yapılacaktır. Ancak toplantı öncesi, hazırlanmış olan Galatasaray’ın 
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bir tanıtım filmi için zannediyorum aşağıda, müze girişindeki bölümde bir uygulama 

yapacaklar. Yalnız programı tam bilmediğim için kesin bir şey söyleyemiyorum. Bu forumun 

programı, katılımcıları vs. buradadır. İlgilenenler buradan fotokopi olarak alabilirler. Orada 

detaylar açıkça bellidir.  

Bir de onu okuyalım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Sayın İrfan Aktar  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı 

2017 yılına veda, 2018 yılına merhaba gecemizde sizleri aramızda görmekten mutluluk 

duyacağız.  

Saygılarımızla. 

Yönetim Kurulu 

20 Aralık 2017 Çarşamba, saat 19.00, Moda Deniz Kulübü Balo Salonu.  

Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, Eylül 2017’de Slovenya’da düzenlenen 23 Yaş Altı 

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan U23 kadın voleybol 

takımımızda yer alan, kulübümüzün antrenör ve sporcularına Divan Başarı Beratı verilmesi. 

Bu arkadaşlarımızı davet ettik. Kendilerine başarı beratlarını takdim edeceğiz. (Divan başarı 

beratları verildi.) Diğer antrenör arkadaşımız Cihan Çintay. Evet, sporcu kardeşlerimiz 

Nursevil Aydınlar, diğer arkadaşımız Bihter Dumanoğlu ve son arkadaşımız da Aslı Kalaç. 

Efendim, Ali Yüce Bey burada mı? Ali Bey, buyurun efendim, sizin katkınız çok bu işte. Evet, 

arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını bekliyoruz. Sayın Başkan, siz de 

katılır mısınız efendim? Bir fotoğraf çekimi arzu ediyorlar arkadaşlarımız. Evet efendim, 

teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Sayın Başkan, size de teşekkürler. Milli takım olduğunu 

ifade etmiştik.  

Efendim, hatırlatma olarak söyleyeyim. Yarın saat 19.00’da, kadın voleybol takımımız 

Vakıfbank’a karşı Şampiyonlar Ligi ilk grup maçına çıkacaklarmış. Bunu da bilvesile ifade 

etmiş olalım. Bu arada, size kısa bir bilgi vermemde yarar var. Galatasaray Spor Kulübü’nün 

bu 1.500 sporcusu, bu kadar gürültü patırtı içerisinde, ülke sporuna ne tür katkı yapıyor, milli 

sporcularımızı size şubelere göre söyleyeyim: Futbolda 47, basketbolda 26, voleybolda 25, 

atletizmde 21, yelkende 14, yüzmede 44, su  topunda 33, kürekte 33, judoda 21. Yani toplam 

264 sporcumuz milli takımlarda görev yapmakta, hizmet vermekte, kulübümüzün ve 

ülkemizin adını şerefli yerlere taşımak için gayret göstermektedir.  

Efendim, gündeme geçmeden önce, Sayın Başkan gündem dışı söz almak istediğini belirtti. 

Başkan her zaman söz alır. Sayın Başkan, buyurun. 
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Bu arada, Aykut’a büyük geçmiş olsun diliyorum.  

Sevgili Başkanım Özhan Canaydın’ın Değerli Eşi ve Değerli Ailesi, Sayın Başkanım, Değerli 

Galatasaraylılar,  

Hepiniz senenin bu son Divan toplantısına hoş geldiniz. Ben Özhan ağabeyi yaklaşık 15 sene 

kadar evvel tanıdım. Başkanlığı döneminde kendisine, hizmet edeceğim konularda bilgi 

verdim ve başkanlığı süresince de Galatasaray Spor Kulübü’ne yapabileceğim ne varsa 

elimden geleni yaptım. Çok değerli bir ağabeyimdi, çok güzel zamanlarımız oldu. Onun 

hatırasına binaen, Galatasaray Spor Kulübü’ne yaptıklarına binaen, hayatı pahasına 

yaptıklarına binaen bugün kendisini anmak istedim. Bu salon, bu stat, Galatasaray yaşadıkça 

Özhan ağabeyle beraber daima anılacak. Kuvvetli bir alkışı rahmetli Özhan ağabey için 

istiyorum. Bir klip hazırladık Özhan ağabey için, hep beraber onu izleyelim. (Klip izlendi.)  

Bu ay içinde Galatasaray’a yaptığımız projelerle ilgili birkaç ufak tefek bilgi vermek istiyorum. 

En önemlilerinden bir tanesi, bildiğiniz gibi, Florya’daki arazimizin geliştirilmesi çerçevesinde 

Florya’dan taşınmayı öngörmüştük. Bunun birçok sebebi vardı. Bir defa, Florya’daki 

arazimizin ekonomik olarak değeri çok önemliydi. Kulübe katkı vermesi için böyle bir proje 

başlatmıştık. Daha da önemlisi, Florya’daki yerleşke artık Galatasaray Spor Kulübü’ne dar 

geliyordu. İki tane nizami sahası var. Birisinde altyapının maç yaptığı, diğerinde ise A 

takımının idman yaptığı 2 saha. Dolayısıyla, gelişen futbol ekonomisi çerçevesinde, dünyada 

futbolun geldiği çerçevede daha uygun, daha geniş imkânları olan bir yere taşınmak da bir 

zaruretti. Onun için, biz bu emlak geliştirme projesini yaparken, bir yandan da, stada çok 

yakın mesafede olan Kemerburgaz’daki aşağı yukarı 140 dönüm kadar olan bir arsanın 

Galatasaray Spor Kulübü’ne kazandırılması için de çalışma içindeydik.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Arkada görüyorsunuz, orman içinde, 6 tane nizami futbol sahası, kapalı salonları, yerleşkesi, 

altyapıya hizmet edecek, büyük facilité’leri olan bir kompleks. Bildiğiniz gibi, bununla ilgili 

epeyden beri bir çalışma içindeydik, çünkü arazi aslında Savunma Bakanlığına ait, Hasdal 

Kışlası’nın orada. Bu çalışmalar nihayetlendi dün itibarıyla. Yani çalışmanın esası şu şekilde. 

Biz gerek Savunma Bakanlığından, gerek Orman Bakanlığından, gerekse Maliye Bakanlığından 

gerekli görüşleri ve izinleri aldık. Son merhale için, -çünkü bir üst kullanım hakkının tesisi 

gerekiyor burada, 49 yıllık- bunun nihai adresi olan Başbakanlığın oluruna gitti. Dün Sayın 

Başbakanla bir araya geldim ve Sayın Başbakanın olurunu da aldım. Dolayısıyla, 

Kemerburgaz’daki tesislerin Galatasaray’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.  

Bunun için buradan, bize desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın 

Başbakana, Sayın Milli Savunma Bakanımıza, Sayın Maliye Bakanıma ve bütün Maliye 

Bakanlığı çalışanlarına özel bir teşekkür gönderiyorum efendim, sağ olun, var olun.  

Kemerburgaz yerleşkesinin projesi yapıldı, hazır. Burada temsilî resimlerini görüyorsunuz. 

Fakat bir çalışma gerektiriyor. O da şu. Şimdi arazinin irtifak hakkının, daha doğrusu üst 

kullanım hakkının tarafımıza tescili söz konusu. Bütün izinler alındı. Bu tescili müteakip, 



6 

 

burada bir plan çalışması yapılacak. Bu konuda da gerekli izinler alındı. Bu plana bağlı olarak, 

buranın bir spor kompleksi olarak imar edilmesi ve inşaatın yapılmasını da Emlak Konut 

firması yapacak. Şimdi bizim ivedilikle buraya taşınmamız için, bundan sonraki periyotta 

bütün Galatasaraylıların el ele vermesini istiyorum, bütün Galatasaraylıların konuya destek 

vermesini istiyorum, çünkü beraber yaptığımız işler, beraber elde ettiğimiz başarılar çok daha 

görkemli, çok daha sevinçli oluyor. 

Değerli Galatasaraylılar, 

Bir başka projemiz de, daha önce size lanse etmiştim, kapalı spor salonu projemiz vardı. 

Geçen Genel Kurulda, ruhsatını aldığımızı söylemiş ve ruhsatı ekrana yansıtmıştım. Burada da 

çok önemli bir husus var. Bildiğiniz gibi, kapalı salon projesi bu yönetimin, benim icat ettiğim 

bir proje değil. Burası Ali Sami Yen Spor Kompleksi olarak projelendirilirken, burada bir de 

kapalı salon vardı. Dolayısıyla, bu salonun yapılması burayı projelendiren kişilerin 

düşüncesiyle meydana gelmiştir. Yani bu irade daha önce ortaya konmuştur. Bize düşen de, 

ortaya konan bu iradeye bağlı olarak bu salonun yapılmasını sağlamaktır. Biz bu konuyla ilgili 

olarak yaklaşık 1 seneden beri çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi, plan değişiklikleri ve bazı 

prosedürler zaman alıyor. Aşağı yukarı bir 10 gün kadar önce, geçen Genel Kuruldan önceki 

gün, değerli dostum, Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç, bizzat kendisi ruhsatı 

hazırlayarak getirdi. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gerçi daha geç duyuracaktık, ama bir şekilde basına yansıdığı için bugün size bilgi vermekte 

de fayda var. Çok evvelden beri, yani epeyce bir zamandır, Galatasaray’ın müzesinin 

yapılması, Galatasaray’a bir müze kazandırılması gibi bir irade var. Bu yönde bazı çalışmalar 

da yapılmış. Çalışmalar bir yere kadar gelmiş, bitmiş, bitmemiş. Ama bu dönemde biz, 

Galatasaray’ın, özellikle stadın içinde çok modern, dünyadaki eşdeğerleriyle yarışabilecek bir 

müze sahibi olması konusunu çok önemsedik. Ve epeyce uzun bir  zaman evvel, bu müzenin 

inşaatına ve organizasyonuna başladık. Zannedersem Ocak ayının bir yerinde açılışını da 

yapacağız.  

Müzenin etkisi nedir? Müzeyi şu maksatla yapıyoruz. Evet, Galatasaray tarihi orada, stadın 

içerisinde. Burası bizim evimiz, burada yaşaması lazım. Tarih yaşarken, aynı zamanda 

Galatasaray’ın ekonomisine de etki etmesi gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla, organize 

edeceğimiz bir stat turu, müzeden başlamak suretiyle, bir veya iki tane de restoran planımız 

var. Onları da yakında hayata geçireceğiz. Stat turu, soyunma odalarının ziyareti, saha içi 

ziyaret, en son çıkarken de değerli Galatasaraylıların kulübe katkısını yansıtacak, 

mağazamızdan alışveriş imkânlarını da beraberinde getirecek.  

Bu müze projesi şu açıdan da çok önemli. Belki Galatasaray’ın yaptığı en büyük proje, en 

pahalı proje gibi bir şey yok, böyle bir durum yok. Ama ne var? Bakın çok önemsediğim için 

size aktarmak istiyorum. Burada Galatasaray’ın bütün sevenleri bir araya geldi. Bu sadece 

Yönetim Kurulunun veyahut da Galatasaray çalışanlarının bir projesi değil. Burada örnek bir 

çalışma sergilendi. Galatasaray’a bu konuda bir fayda üretebilecek her kim varsa geldi, 

projeye katkı verdi. Dolayısıyla, ben kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Eğer müsaade 



7 

 

ederseniz, katkı veren kişilerin isimlerini de tek tek okumak istiyorum, çünkü onlar bunu hak 

ediyorlar. Bu müze yapılırken, ya sponsor olarak, ya yaptığı iş itibarıyla katkı verdiler. 

Özellikle projenin başlangıç noktasında, çok değerli kardeşim Candan Erçetin’in büyük 

desteği var. Tasarımını Melkan Tabanlıoğlu yaptı, ona da bir teşekkür borçluyuz. 

Küratörlüğümüzü İzzettin Çalışlar yaptı. Mobilyalarını ve ışıklandırmasını Gürol Ayhan yaptı. 

Görsel ekipmanlarını Aeris’ten Şefik Serdar sağladı. Vestel, teknoloji uygulamasında destek 

oldu. Daikin Klima, klimatizasyon için gerekli bütün desteği verdi. Silikon heykeller var, grafik 

tasarım var, Eray Makal’ın; uygulaması var, Zekai Demir’in; yazılımı var, Ahmet Sarıyer’in; film 

çekim ve yönetimi var, Umut Aral’ın. Bunlar bizzat emeklerini vererek burayı yaptılar. 

Bağışçılarımız var. Galatasaray’ın bugünkü pozisyonu itibarıyla, destek veren bağışlarıyla 

Sayın Mustafa Togay Cömert, Ünal Aksu, Ozan Yüksek, Muzaffer Beyaz var. Galatasaray TV ve 

Galatasaray IT ekibi de burada gereken çalışmaları yaptılar. Hepsine kocaman bir teşekkür. 

Bu projeyi bunun için önemsiyorum. Burada yönetim, yönetimi sevenler, yönetimi 

sevmeyenler, muhalefet, hepsi el ele verdi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Benim vurgulamak istediğim bu. Bize Galatasaray sevgisi lazım, Galatasaray’ın etrafında 

birleşmemiz lazım. Müze, böyle bir çalışmanın eseridir. Demek ki, bir araya gelebiliyoruz. 

Demek ki, sevenimiz, sevmeyenimiz, eleştiren, eleştirmeyen bir araya gelebiliyor. Eğer biz 

müzede bunu yapabiliyorsak, her yerde bunu yapmamız lazım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bildiğiniz gibi, Divan Kurulu bizim en yüksek istişare organımız. Genel Kuruldan evvel biz 

sorunlarımızı Divana getirip, Divanda konuşup, Divanda tartışırız. Ona göre de, yönetimler 

kendi yapacakları işleri bu çerçevede değerlendirerek bir ortak akıl üretmek suretiyle yola 

devam ediyorlar. Onun için, bugünkü gündemde olmamasına rağmen, şöyle bir şey 

düşündüm. Dedim ki, genelde Divanda bahsedildiği gibi, Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı 

ortaklıklarının 30 Eylül itibarıyla konsolide olarak rakamları gelecek, onları tartışacağız. Ben 

diyorum ki, evet, Galatasaray’ın rakamları, işte borç/alacak farkı 100 liraymış, 80 lira olmuş, 

efendim kredi miktarı 80 liraymış, 10 lira, 50 lira, 100 lira olmuş. Bunlar zaten belli, kayıt 

altına alınmış değerler. Elbette ki bunları tartışacağız. Fakat biz bu rakamların içinde 

kaybolurken, biz bu rakamların kavgasını verirken, biz yönetimleri işte 3 lira mıydı, 5 lira 

mıydı diye hırpalarken, acaba büyük resmi gözden kaçırıyor muyuz? 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu büyük resim nedir? Bu büyük resim, Galatasaray’ın değerleri, Galatasaray’ı Galatasaray 

yapan yazılmamış kuralları ve ruhudur. Bakın, değerli kurucumuz Ali Sami Yen 100 sene evvel 

Galatasaraylılığı tarif etmiş. Karşı duvara yazdırdım, herkes görsün diye. Müsaade ederseniz 

de okumak istiyorum. 100 sene evvel bu kulübü kuran kişiler ne demişler, bir ona bakalım. 

“Aziz Galatasaraylılar, duygularımı bana hayat ve kuvvet veren huzurunuzda tahlil ettikten 

sonra, bizi buraya derin bir saygı, sonsuz bir sevgi ve geniş karşılıklı güven hislerinin 

getirdiğini görüyorum. Bu 3 esaslı duygunun tatlı, değerli buluşmasını ben ancak 

Galatasaraylılık diye adlandırırım.”  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Ali Sami  Yen Bey, 100 sene evvel bunu böyle ifade etmiş. Peki, bugün biz nasılız? Bugün biz 

neredeyiz Galatasaraylılık olarak? Geçtiğimiz Cumartesi günü burada bir maç oynandı ve 

galip geldik. İlk yarı iyi oynamadık, talihsiz 2 gol yedik, fakat sonunda da 4-2 maçı aldık. 

Bunun sevincini yaşamak varken, bu sevinci yaşamak varken, maç sonunda protesto edildik. 

Kim protesto edildi? Antrenörümüz protesto edildi, yönetim protesto edildi. Protesto ile 

kalınmadı, benim bulunduğum mekâna -söylenenleri bir tarafa geçiyorum- fizikî olarak işte 

bozuk para cinsi, kutu cinsi bir sürü şey atıldı. Hatta bir arkadaşımın –kendisi burada zaten- 

kafası da yarıldı.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bize ne oluyor, Allah aşkınıza ya? Biz beraber sevinemeyecek miyiz? Beraber bir halatın 

ucundan tutup çekerek, Galatasaray’ı bir yerden bir yere götüremeyecek miyiz, Baba 

Gündüz’ün dediği gibi? Ne oluyor bize ya? Şimdi bize ne oluyor, bakın ben size söyleyeyim. 

Galatasaray’da hizmet etmiş, yöneticilik yapmış bir değerli kardeşimin, ikinci başkanlık 

yapmış bir değerli kardeşimin ifadelerini getiriyorum. Bize ne olduğunu da ondan sonra 

söyleyeceğim.  

Fatih Altaylı (Video) 

Yönetimi de beşinci sınıf, beşinci sınıf. Türkiye liginde herhangi bir kulübün başına bu Dursun 

Özbek ve avanesi getirilmez zaten. Fenerbahçelilerden bir ricam var. Gelsinler, kalabalık 

gelsinler, giderken Dursun Özbek’i de alıp götürsünler beraberlerinde. Vallahi, hediyemiz 

olsun Fenerbahçe’ye. Götürüp müzelerine koysunlar böyle. Desinler ki, o güzel ceketi, o güzel 

yeleği içindeki o şık şeyiyle, “İşte Galatasaray Başkanı!” desinler, Fenerliler de sonsuza kadar 

gülsün. Bütün bunların toplamda sorumlusu, Dursun Özbek ve saz arkadaşlarıdır. Ama şunu 

söyleyeyim. Bakın, 2018 seçimlerinde Dursun Özbek aday olursa ve seçimi kazanırsa, sana 

burada yemin ediyorum, bak sana burada yemin ediyorum, Galatasaray Spor Kulübü 

üyeliğinden istifa etmezsem... 2018’de de Dursun Özbek devam eder ve seçimi de alırsa, 

Galatasaray Yönetim Kurulu, pardon, Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden istifa etmezsem 

haysiyetsizim, şerefsizim, aşağılığım, adiyim. Dursun Özbek’ten haz ediyor muyum? Zerre haz 

etmiyorum. Galatasaray düşmanı mı? Bana sorarsan düşmanı. Çünkü bu kadar zarar vermek 

için düşman olmak lazım Galatasaray’a. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Arkadaşlar sakin olalım, Galatasaray’a yakışmıyor. 

Fatih Altaylı (Video) 

Dursun Özbek ... saygı duymuyor ya. Hıyar, sen çıksaydın oradan. Niye sen çıkmıyorsun da, 

Östersunds çıkıyor? Şimdi Başkan Dursun Özbek de bunu söylüyor. İşte hocamızı 

tartıştırıyorsunuz, hocamızı yolluyorsunuz... Ulan Tudor, a be Dursun Özbek, hocayı 

herkesten önce sen tartıştırtmadın mı Dursun Özbek efendi? Ben Dursun Özbek’e, hiçbir 

Galatasaray başkanında görmediğim kadar palavracı, yanlış bilgi verici, -yalancı demek 
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istemiyorum- yanlış bilgi verici, manipüle edici, doğru olmayan şeyler söyleyici ve 

Galatasaray’ın çıkarlarını kollamayıcı olduğu için kızıyorum. Faruk Süren bugün Galatasaray’a 

gelir, yine Galatasaray’ı eski hâline getirir. Ama Galatasaray kongresi Faruk Süren’i sevmiyor. 

Çok sevenler var, o ayrı. Ama kongre sevmiyor.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet efendim, Başkan.  

Fatih Altaylı (Video) 

Ali Dürüst’ü isterler. Ali Dürüst de Galatasaray’a başkan olmak istemiyor. Abdurrahim’i 

seçmezler, çünkü mektepli olmadığı için  kalitesini yetersiz buluyorlar Abdurrahim’in. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Başkan, bu yayını keselim efendim.  

Fatih Altaylı (Video) 

Hepsi de çok kaliteliymiş gibi bir tavır içerisinde.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet... 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Niye kestiniz ağabey? Ya bunları herkesin bilmesi lazım. 

Fatih Altaylı (Video) 

Başkan sürekli olarak kandırıyor Genel Kurulu ve Genel Kurul da kanmaya çok razı. Yani Nuri 

Alço tarafından ilaçlı gazoz içirilmiş bir hâli var Genel Kurulun. Başkan Nuri Alço gibi, o 

hamaset dolu laflarla Genel Kurula ilaçlı gazozu içiriyor ve ondan sonra ya Allah, gitti 

Galatasaray. Kendini aklanmış göstermek için yaptı bunu. Dolandırıyor Galatasaray’ı ya, 

dolandırıyor, burnuna ip takmış dolandırıyor. Bu Dursun Özbek denen bela Galatasaray’ın 

başına çökmeden önce, Galatasaray Spor Kulübü’nün, Sportif A.Ş.’nin yıllık zararı 50 

milyonlar civarında.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet, sakin olalım lütfen. 

Fatih Altaylı (Video) 

Kardeşim, taraftara diyor ki, senin ne hakkın var... Galatasaray Başkanına, eşiyle beraber 

oturduğu locada, üstelik de size “Ben mesajınızı aldım arkadaşlar.” demişken, para, pul, taş, 

toprak, ne bulduysan onu atmaya, var mı böyle bir hakkın? O zaman da Alper Narman...  

Başkan yine bir şey dememiş. Başkan olsam ben küfrederdim. Siz kimsiniz lan, derdim. 

Derdim, çünkü orada ailenle gelmiş maç seyrediyorsun, birileri sana bir şeyler atıyor. Ne 

oluyoruz kardeşim? Sen kimsin ya, ne oluyorsun? Galatasaray Başkanına benden daha karşı 
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olan bir kişi var mı şu Galatasaray âleminde? Yok. Ama o da ayrı bir şey ağabey, yani bir de 

terbiye diye bir sınır var.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Değerli Galatasaraylılar,  

Biz böyle olduk, biz bu duruma geldik. Galatasaray Başkanı, Galatasaray Yönetim Kurulu, 

Genel Kurul tarafından seçilir. O Genel Kurulun iradesidir. Herkes Genel Kurula saygı 

duyacak, herkes Genel Kurulun iradesine saygı duyacak. Galatasaray Başkanı, Galatasaray 

Spor Kulübü’nü temsil eder. Beğenirsin, beğenmezsin, ama saygı duymak zorundasın. 

Galatasaray’a duyduğun saygıyı başkanlığa da göstermek zorundasın.  

Şu söylemleri hiçbir Galatasaraylının, söyleyen kişinin kendisinin de tasvip etmediği 

inancındayım. Peki, niye söylüyoruz? Niye Galatasaray’ı başkanı vasıtasıyla yaralıyoruz? Niye 

Galatasaray’ı bugünkü duruma, böyle tartışılır duruma getiriyoruz?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Müdahale etmeyelim efendim, sessiz olun. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Şimdi bir dakika, ben tekrar şuraya gelmek istiyorum. Cümle âlem, dünya âlem bu söylemleri, 

bu sataşmaları, bu yakıştırmaları izliyor. Kimin ağzından izliyor? Galatasaray’a hizmet etmiş, 

ikinci başkanlık yapmış birisinin ağzından. Tabii ki o zaman taraftarı tutamazsın. Eğer 

Galatasaray Spor Kulübü’nde hizmet etmiş birisi böyle söylüyorsa, taraftar az bile yapıyor 

kardeşim. Ben hiçbir zaman taraftarıma kızmıyorum. Ben hiçbir zaman taraftarımı beni 

protesto ettiği için tenkit etmiyorum. Haklı gerekçeleri olabilir, memnun kalmamışlardır, 

yapabilirler. Ama geldiğimiz noktaya bakarsak, biz kendi kendimizi yemeye devam ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Demin ifade ettim, bir müze yaptık. Dedik ki, herkes el ele verdi, bir değer kattı ve buraya 

böyle bir şey yaptık. Birbirimize destek vermek zor bir şey mi Allah aşkına? Biz seçilmiş bir 

yönetimiz. Galatasaray Spor Kulübü, beni Başkan olarak ve yönetimimi de Yönetim Kurulu 

olarak seçti. Bu, Genel Kurulun iradesi. Niye ona saygıda kusur ediyoruz? Bizim 

değerlerimizin içinde bu yok mu? Bizim değerlerimiz bu kadar erozyona mı uğradı? Elbette 

bu söylemlere bakarak, basını da, rakip antrenörü de, herkes buradan cesaretlenerek 

pozisyon alıyor, söylem içine giriyor. Hepsini kınıyorum, Galatasaray’ın kendi değerlerine bir 

an evvel dönmesini arzu ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepimiz birbirimize saygılı olacağız. Beğeniriz, beğenmeyiz, Genel Kurul bir irade koymuş ve 

bir görev vermiş. Gece gündüz çalışıyoruz. Galatasaray’a en faydalı, en iyi şekilde hizmet 

etmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz.  
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................. 

Sayın Başkanım, özür dilerim. Galatasaray’ın manevi şahsiyeti ve Galatasaray’ın Başkanı, 

herkesin rahatlıkla hakaret edebileceği hükmi şahsiyetler mi? Bunların, bu tür görüşmelerin 

ve konuşmaların karşısında ne yapacaksınız, ben merak ediyorum. Teşekkür ederim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Galatasaray’ın kurulları var efendim. Biz demokratik bir kurumuz. Dolayısıyla, bu kurullar 

çerçevesinde bu da değerlendirilecek.  

Geldiğimiz nokta itibarıyla, bugün en önemli asetimiz olan futbolla ilgili iki kelime söylemek 

istiyorum. Ligin sekizinci, dokuzuncu haftasına geldiğimizde, rakiplerimizin 9 puan farkla 

önünde iken, antrenör, takım, yabancı sayısı, aklınıza ne geliyorsa ortaya döktük. Buradaki en 

büyük, en keskin eleştiriler de Galatasaraylıyım diyen, Galatasaraylı olduğunu iddia eden 

kişiler tarafından yapıldı. Biz camia olarak, futbol da dahil bütün takımlarımızın hem 

antrenörlerine, hem sporcularına en büyük desteği vermek zorundayız.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Biz bugün kenetlenmek zorundayız. Başka türlü bir çıkışımız yoktur. Aynı kelimelerle ifade 

edemeyeceğim için kaleme aldığım bir iki paragraf var, bunu size okumak istiyorum.  

Bu zorlu yürüyüşümüzde, kolumuza girecek herkese kollarımız açık. Ancak ayağımızdan 

çekmek isteyenlerle sonuna kadar mücadele ederiz. Galatasaray hepimizin, değerli 

Galatasaraylılar. Bugün biz buradayız, yarın başkaları. Ama o arma, sonsuza kadar yaşayacak. 

Gelin bu armaya hep beraber sahip çıkalım, kenetlenelim, güçlenelim. Galatasaray etrafında 

oynanmak istenen oyunlara, hadsiz aktörlere, çıkarlarına öncelik tanıyanlara karşı birlik olup 

geçit vermeyelim. Kimse Galatasaray armasını, rant ve çıkar elde etmek için kullanmasın. 

Galatasaray’ı, menfaatsiz sevenlere terk edelim.  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Gündeme devam ediyorum. Dördüncü madde, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp 

ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2017 sonu itibarıyla, o döneme ait kesin olmayan hesap özeti 

ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Divan Kurulunun görüşüne sunulması. Yönetim 

Kurulundan kim sunacak efendim? Buyurun efendim, tamamlayın. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Değerli Galatasaraylılar, 

Heyecanımı mazur görün. Değerli konuşmacılarımız var. Her konuyla ilgili Galatasaray’a ilgi 

duyarlar, çok güzel tespitleri vardır ve Galatasaray’ın Yönetim Kurulunun yürüyüşünde de 

ona destek olurlar. Demin arz ettiğim konuyu önemsiyorum, Galatasaray’ın önemli bir 

konusudur. Bu kürsüye gelip, söz alıp konuşacak değerli konuşmacılardan da bu konuda da 

yorum yapmasını istiyorum. Tasvip edenler olabilir, etmeyenler olabilir. Eğer burası bizim 

istişare kurulumuzsa, bu görüşün burada oluşmasını istiyorum. Hepinize saygılarımı 

sunuyorum tekrar.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet efendim, Yönetim Kurulundan kim söz alacak raporla ilgili? Evet, Sayın İsmail Sarıkaya, 

buyurun. Ayakta kalan arkadaşlar, ön tarafta yer vardır, buyurun. 

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya 

Değerli Galatasaraylılar, Değerli Divan, Değerli Başkanlarım, Değerli Basın,  

Hepiniz hoş geldiniz. 30 Eylül itibarıyla kulüp konsolide verilerini ben sizinle paylaşacağım. 2 

Aralık’ta kulüp bireyseli paylaştığımız için, tekrar o konuya girmeden, size bir özet şeklinde, 

bugün itibarıyla borç-alacaklarımızı izah etmeye çalışacağım.  

Öncelikle banka kredilerinden başlıyoruz. 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Türk lirası krediler ve 

yabancı para krediler şeklinde başlıklar yaptık ve müsaade ederseniz, bunların son 

toplamlarını size sadece okumak istiyorum. Türk lirası kredilerimiz 30 Aralık 2016 tarihi 

itibarıyla toplam 787 milyon TL, yine 30 Aralık itibarıyla toplam 224 milyon dolar. 30 Eylül 

2017 tarihi itibarıyla Türk lirası kredilerimiz 1 milyar 28 milyon TL, yine 30 Eylül 2017 itibarıyla 

karşılığı, 289 milyon dolar. Şimdi burada minik bir açıklamamız var, altta. Emlak Konut 

sözleşmesi temliği karşılığı alınan 341 milyon TL bu kredilere dahil edilmiş durumda. 

Dolayısıyla, vadesi geldiği zaman, bu kredi karşılığı Emlak Konut tarafından kapatılacağı için, 

bizim şu andaki borçlarımız TL bazında aşağı yukarı 686 milyon TL, karşılığı 193 milyon dolar. 

Ama şimdi kâğıt üstünde öyle yazılı olduğu için, bu alınan kredilere karşılık verilen 

teminatlarımız 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam 2 milyar 164 milyon TL, karşılığı 615 

milyon dolar iken, kredi teminat oranı 2.75. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla verilen teminatlar 

toplamı 1 milyar 878 milyon TL, karşılığı 528 milyon dolar. Burada teminat kredi oranı 1.83’e 

denk gelmekte.  

Borç-alacak tablomuz: 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla alacaklar toplamımız 643 milyon TL, 

karşılığı 163 milyon dolar. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla alacaklar toplamımız 1 milyar 536 

milyon TL, karşılığı 433 milyon dolar. Borçlarımız 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 1 milyar 832 

milyon TL, karşılığı 521 milyon dolar. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla borçlarımız toplamı 2 

milyar 585 milyon TL, karşılığı 728 milyon dolar. Bunların net borç-alacak tabloları 30 Aralık 

2016 tarihi itibarıyla 1 milyar 189 milyon TL iken karşılığı 338 milyon dolar. 30 Eylül 2017 

tarihi itibarıyla net borç-alacak farkımız 1 milyar 49 milyon TL, karşılığı 295 milyon dolar. Bu 

ifadeyle de 31 Aralık 2016’dan 30 Eylül 2017 tarihine gelindiğinde, borçlarımız 140 milyon TL 

kadar azalmış, karşılığı da 43 milyon dolar kadar da aşağıya inmiş durumda. Bu da yıllara bağlı 

her zaman gösterdiğimiz bir tablomuz, bu şablon şeklinde. Sarı kısımlar gelirlerimizi, kırmızı 

kısımlar giderlerimizi ifade etmekte. İşte geriye dönük, 10 seneden bugüne kadar gelen borç-

alacak farklarını bir tablo şeklinde sizlerin huzurunuza sunduk.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de İsmail Bey’e teşekkür ediyoruz, özet sunumu için. Gündemin beşinci maddesi, 

tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, Denetim Kurulu tarafından 30 Eylül 2017 sonu 
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itibarıyla, gündemin dördüncü maddesinde açıklanan, kesin olmayan hesap vaziyeti ve 

yönetsel, sportif faaliyet raporları hakkında yazılı görüşlerinin Divan Kuruluna sunulması ve 

olası soruların yanıtlanması. Cengiz Bey, buyurun efendim. 

Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Ergani 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Divan Kurulu 

Üyeleri,  

Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, Denetim Kurulu adına hazırladığımız kısa bir raporu 

sizlere sunacağım. Malumunuz, fazla sıkıcı oluyor rakamlar. Ama ben en kısa sürede anlatıp 

kurtulacağım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Huzurumuzdan ayrılacaksınız herhâlde, kurtulmayacaksınız. 

Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Ergani 

Şimdi gündem maddesine baktığınız zaman, kulüp konsolide raporlarının tartışılması, 

verilerin verilmesi ve tartışılması var. Fakat Divan Kurulu Başkanlığı tarafından, biraz sonra 

göreceğiniz format tarafımıza verilmiştir. Burada Sportif A.Ş.’nin konsolide verileri de vardır. 

Kısaca bunların üzerinden de geçip çok az bir yorum yapacağım.  

Evet, tablomuz bu. Gördüğünüz gibi, 2016 sonu verileri ve dönemsel olarak da Ağustos 2016-

Ağustos 2017 karşılaştırmaları var buralarda. Sırasıyla bazı kalemlere bakarsak, Ağustos 2016 

tarihi itibarıyla 64 milyon TL olan satışlar 83 milyon TL artarak Ağustos 2017 sonunda 147 

milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu yükselişin sebebi, 59 milyon TL futbolcu satış ve kira gelirleri -

bildiğiniz gibi, Bruma, Podolski, Semih ve Cenk’in transferleri gerçekleşmiştir- başta olmak 

üzere, 28 milyon TL loca, VIP ve kombine koltuk satışları, 24 milyon TL sponsorluk, isim hakkı 

ve reklam gelirleri, 19 milyon TL Mağazacılık A.Ş. gelirleri, 16 milyon TL yayın hakkı gelirleri ve 

1 milyon TL esas faaliyetlerden diğer giderlere bağlı olarak görülen artıştan 

kaynaklanmaktadır.  

Loca, VIP ve kombine koltuk satışları 2011-12 sezonundan 2016-17 sezonuna kadar 6 sezon 

dahilinde SPK tarafından incelenmiş ve bu sezonları kapsayan gelirlerin kulüpten Sportif 

A.Ş.’ye yansıtılmasına bir SPK raporu ile karar verilmiştir. SPK’nın bu kararına uygun olarak, 

44.2 milyon TL tutarındaki gelirin ilk çeyrekte 18.9 milyon TL’lik kısmı gelir tablosunda hasılat 

altında muhasebeleştirilmiş, ayrıca 9.9 milyon TL’lik faiz gelirinin de 4.3 milyon TL’lik kısmı 

gelir tablosunda finansman gelirleri kalemine ilave edilmiştir. Satışların maliyetine baktığımız 

zaman, karşılaştırma dönemimiz itibarıyla satışların maliyetinde 92 milyon TL’den 116 milyon 

TL’ye, yani % 26 oranında artış görülmüştür.  

Brüt kâr-zararı incelediğimizde, bu işlemler neticesinde, Sportif A.Ş. Haziran 2016 tarihinde 

28 milyon TL brüt zarar ederken, Ağustos 2017 tarihinde, 32 milyon TL brüt kâr elde etmiştir. 

Esas faaliyet kârı ve zararına göz attığımızda, Ağustos 2016 tarihi itibarıyla, 37.7 milyon TL 

olan esas faaliyet zararı, özellikle satışlarda yaşanan önemli artışın etkisiyle, Ağustos 2017 

tarihi itibarıyla 17 milyon TL’lik esas faaliyet kârına dönüşmüştür. Ayrıca, karşılaştırma 
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dönemimiz itibarıyla finansman giderleri ise 25 milyon TL’de seyretmektedir. Ağustos 2016 

tarihinde 62 milyon TL olan dönem zararı, futbolcu satışları ile SPK denetimi neticesinde 

onaylanan koltuk gelirleri satışlarının maliyetinde ciddi bir artış olmasına rağmen, Ağustos 

2017 tarihinde 11 milyon TL dönem kârı olarak sonuçlanmıştır. Öz kaynak, Ağustos 2017 

itibarıyla özkaynakta oluşan düşüşün sebebi, Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen 297 milyon 

TL’lik dönem zararından kaynaklanmaktadır.  

Şarta bağlı yükümlülüklere göz attığımızda, şarta bağlı yükümlülüklerdeki % 18’lik artışın 

sebebi yeni transferlerden kaynaklanmaktadır. Ağustos 2017 tarihi itibarıyla, futbol sezonu 

bazında şarta bağlı futbolcu ve teknik kadro yükümlülükleri aşağıdaki gibidir. 2017-18 sezonu 

149 milyon, 2018-19 sezonu 122 milyon, 2019-20 sezonu 67 milyon, 2020-21 sezonu 20 

milyon, toplamı da 359 milyon.  

Kısaca Galatasaray Sportif A.Ş.’nin sermaye artırımı süreci hakkında da bilgi vermek 

istiyorum. 7 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu kararında, 21.6 milyon TL olan 

mevcut sermayenin 86.4 milyon TL tutarında artırılarak 108 milyon TL’ye çıkarılmasına karar 

verilmiştir. 5 Nisan 2017 tarihinde SPK’ya başvuru yapılarak, artırılan 86.4 milyon TL’nin 

karşılığında 29.9 milyon TL nakit girişi sağlanmış ve 56.5 milyon TL ise Sportif A.Ş.’nin % 66.5 

hisse sahibi olan kulübün sermaye avansı hesabından mahsup edilerek 20 Temmuz 2017 

tarihinde sermaye artışı tamamlanmıştır. 14 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen Yönetim 

Kurulu kararında ise, 108 milyon TL olan mevcut sermayenin 432 milyon TL artırılarak 544 

milyon TL’ye çıkartılmasına karar verilmiş ve bunun için SPK başvurusu yapılmıştır.  

Şimdi kulüp konsolide verilerine bir göz atalım istiyorum. Bunda da yine 2016 sonu, Eylül 

2016 ve Eylül 2017 karşılaştırmalarını kısaca gözden geçireceğim. Satışlardaki ve 

maliyetlerdeki gelişmeler, tabloya da baktığınız zaman, karşılaştırma dönemi itibarıyla, 

satışlarda % 7’lik bir artış yaşanırken, satışların maliyetinde ise % 25’lik bir artış yaşanmıştır. 

Bu nedenle, 30 Eylül 2016 tarihinde 6 milyon brüt kâr elde edilirken, 30 Eylül 2017 tarihinde 

55 milyon TL brüt zarar elde edilmiştir. İlgili tablodan da görüleceği üzere, rapor tarihi 

itibarıyla hasılatın satışların maliyetini karşılamadığı göz önüne alınarak, maliyet ve 

giderlerde tasarruf edilmesi, satış gelirlerinin ise maksimum seviyede artırılması gereği 

aşikârdır.  

Finansal borçlardaki gelişmeler. Eylül 2016 tarihi itibarıyla, 371 milyon TL’si kısa vadeli, 346 

milyon TL’si uzun vadeli olmak üzere, toplam 717 milyon TL olan finansal borçlarımız, Eylül 

2017 tarihi itibarıyla, 342 milyon TL’si kısa vadeli, 686 milyon TL’si uzun vadeli olmak üzere, 

toplam 1 milyar 28 milyon TL’ye yükselmiştir. Sonuç olarak, bir yıllık süreç içerisinde kısa 

vadeli finansal borçlarımız 30 milyon TL azalırken, uzun vadeli finansal borçlarımız 340 milyon 

TL yükseliş göstermiştir. Uzun vadeli borç artışı, derneğimiz ile Emlak Konut A.Ş. arasındaki 

27.12.2017 tarihli protokolün temlik edilmesi sonucu oluşmuştur. Finansal borçlardaki 

gelişmeler, karşılaştırma dönemlerimiz itibarıyla, toplam finansman giderleri 91 milyon 

TL’den 135 milyon TL’ye yükselmiştir. Kulüp konsolide toplam kapsamlı dönem zararı 

tutarımız da 259 milyon TL’ye ulaşmıştır.  
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Verilen temlik, ipotek, rehin, kefalet ve temliklerdeki gelişmeler. Eylül 2016 tarihi itibarıyla, 

toplam 2 milyar 4 milyon TL’den oluşmakta olan meblağ 126 milyon TL azalarak, Eylül 2017 

sonunda toplam 1 milyar 878 milyon TL’ye düşmüştür. Bu farkın 6 milyon TL’lik bölümü hisse 

rehnindeki artıştan, 663 milyon TL’lik bölümü temlik artışından, 265 milyon TL’lik bölümü 

kefaletteki azalıştan, 1.5 milyon TL’lik bölümü teminat mektubu artışından, 19 milyon TL’lik 

bölümü ise nakit blokaj artışından kaynaklanmaktadır. İpoteklerdeki 550 milyon TL’lik azalış 

ise, Emlak Konut A.Ş. ile yapılan protokol uyarınca, Riva arazisinin ilgili firmaya devrinden 

önce ipoteğin fek edilmesinden kaynaklanmıştır.  

Borç-alacak farkı. Eylül 2016 tarihi itibarıyla 1 milyar 78 milyon TL olan borç-alacak farkı, Eylül 

2017 tarihi sonunda 29 milyon TL azalarak 1 milyon 49 milyon TL’ye düşmüştür.  

İlişkili taraf açıklamaları. Karşılaştırma dönemimizde, Yönetim Kurulu üyelerden alacaklar 

hesabında, 17 milyon TL artış gerçekleşmiştir. Bunun sebebi ise Yönetim Kurulunda 

oluşturulan disiplin yönetmeliğine istinaden futbolculara verilmiş olan cezaların, rapor tarihi 

itibarıyla sözleşmesi feshedilen ya da sona eren futbolculara ait toplam 17 milyon 580 bin 

981 TL tutarındaki kısmın, Dursun Özbek’in vermiş olduğu teminat nedeniyle, Dursun 

Özbek’ten alacaklar hesabında sınıflandırılmasıdır. Öte yandan, ilişkili taraflardan uzun vadeli 

diğer borçlar ise Özbek Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 67 milyon TL bakiyeden 

oluşmaktadır.  

Öz kaynaktaki gelişmeler. Öte yandan, dikkat çekmek istediğimiz bir diğer husus da, Eylül 

2017 tarihi itibarıyla, özel konsolide finansal bilgilerinde, kısa vadeli yükümlülükleri dönen 

varlıklarını 594 milyon 331 bin 784 TL aşmış, aynı tarihte sona eren 9 aylık hesap dönemine 

ait, grubun dönem zararı 259 milyon TL geçmiş, yıllar zararları ise 496 milyon TL olarak 

gerçekleşmiş ve öz kaynak açığı 295 milyon TL oluşmuştur. Bunun akabinde, bütçelenen gelir 

ve gider tablolarını da göstermek istiyorum, ama zaten 2 Aralık’ta yapılan olağanüstü bütçe 

revize kongresinde bunları detaylarına kadar irdeledik ve konuşuldu hepsi. Burada ayriyeten 

bilgi vermekten imtina ediyorum.  

Konuşmamı burada sona erdirirken beni dinlediğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Denetçi Cengiz Ergani’ye teşekkür ediyoruz. Gündemin altıncı maddesi, gündemin 4. ve 

5. maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme. Diğer maddeyle birleştiriyorum, 

çünkü raporlarla sınırlı kalmıyor, güncel konularla üyelerin teklif, tavsiye ve eleştirilerinin 

görüşülmesi. Söz almak isteyenler işaret buyursunlar. Bana daha önce yazdırmış olan Fatih 

Altaylı, Ergun Öztürk, Prof. Dr. İbrahim Ziyal, Ahmet Şenkal, Serhat Özalemdar ve İbrahim 

Göknar var. Bu arkadaşların haricinde, Taner Aşkın, Fethi Demircan Hoca, Metin Öztürk. 

Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. O zaman Fatih Altaylı ile başlayalım. Buyurun. 

Fatih Altaylı 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Divan Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu, Değerli Galatasaraylılar,  
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25 yıldır milyonların karşısında konuşuyorum, ama buraya her çıktığımda heyecanlanıyorum, 

kusuruma bakmayın. Sizlerden de, benim göstermediğimi iddia ettiğiniz saygıyı en azından 

sizin göstermenizi rica ediyorum. Konuşmam sırasında hakaret, küfür etmezseniz çok 

sevinirim. Bittikten sonra istediğinizi söyleyebilirsiniz. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Kimse etmez efendim, siz buyurun. 

Fatih Altaylı 

Değerli Galatasaraylılar,  

Beni uzun yıllardır tanıyorsunuz, çocukluğumdan beri neredeyse, çünkü buradaki 35. yılım. İlk 

defa Galatasaray kürsüsüne çıktığımda 19 yaşındaydım, Galatasaray’da. Buraya adını veren 

Özhan ağabey 36 yıllık dostumdu, nur içinde yatsın. Pek çok başkan tanıdım, pek çok 

başkanın eteği altında büyüdük. Kimisinin şapkasından çıktık, kiminin pardösüsünün altında 

dolaştık. Florya’nın temeli atılırken de oradaydım. Vakıf için tanışmıştık Özhan ağabeyle, 

vakfın kuruluşu döneminde Bursa’ya gittiğimde. Çocukluğum ve hayatım burada, 

Galatasaray’da geçti. Bu belki de son konuşmam, çünkü Sayın Başkan, atılmam isteğiyle beni 

disipline vermişler. Gerçi bana gelen ilgili mektupta Sayın Başkanın imzası yok, Sevgili Yılmaz 

Asuerdin’in imzası var, ama Yönetim Kurulu kararı, saygımız sonsuzdur. Disiplin Kurulunun 

vereceği karara da -Galatasaraylılığımdan ötürü sonuna kadar direnmek durumunda olsam 

da- sonuçta saygı göstermekten başka çarem yok. Ama o yüzden, belki de son konuşmam. 

Uzun tutarsam kusuruma bakmayın. 35 yılın sonunda belki böyle bir konuşma yapmak 

gerekecek. 

İlk defa bir Galatasaraylının mesleği icabı yaptığı konuşma buraya, ekrana yansıdı. Başkanın 

beni hedef gösterme amacında olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan bir sunumdu. 

Kendisine, ulaşamadığım kitlelere ulaşma imkânını bana sağladığı için ayrıca teşekkür 

ediyorum. Sağ olsun, duygusallığımı göstermesi açısından kıymet arz ediyordu benim 

açımdan, çünkü Galatasaray dendiği zaman bende şafak atıyor. Bazıları oradan laf attılar, sağ 

olsunlar, dediler ki, rating, mating... Ben rating derdinde olsaydım Galatasaraylı olmazdım 

arkadaşlar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, müdahale etmeyin lütfen. Konuşmacıya karışmayın. Buyurun. 

Fatih Altaylı 

Kimin ne saygısız adam olduğunu bilemem tabii, kimin adam olup olmadığını da bilemem. 

Sizinki ile ilgili herhangi bir fikre sahip olmamakla beraber şunu söyleyebilirim. Eğer 

söylediklerimde -ki var gibi duruyor, bazılarında haklılar belki- haddimi aştıysam, (Ona siz 

karar vermeyeceksiniz.) haddimi aştıysam, bütün Galatasaray camiasından çok özür 

diliyorum. Çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi, Galatasaray deyince bende şafak atıyor. 

Kötü yönetildiğini düşündüğüm anda, Galatasaray’ın seviye kaybettiğini düşündüğüm anda, 
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Galatasaray’a karşı hata yapıldığını anladığım anda ve Galatasaray’da bana karşı, benim 

zekama ve bu Galatasaraylıların zekasına karşı bir alay söz konusu olduğu anda, bende şafak 

atıyor. Sizin de atabilir, hiçbir şey demiyorum. Atabilir, tabii ki atabilir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, müdahale etmeyiniz lütfen. Oturduğunuz yerden konuşmayın. 

Fatih Altaylı 

Dışarıda beni yakalayıp dövebilirsiniz de, hiçbir itirazım yok. Bir şey demiyorum. Zaten 

buralara gelmişiz, ne diyeyim artık. Başkanlık makamından da ayrıca özür diliyorum. Eğer 

Galatasaray başkanlık makamına, duygularıma kapılarak, Galatasaray’a olan aşırı sevgimden 

ötürü sinirlerim atarak, televizyonda bile söylememem gereken herhangi bir şey 

söylediysem, başkanlık makamından da bir kez daha en derin özürlerimi diliyorum. Ancak bu 

özürleri diliyor olmam, başkanlık makamında oturanı veyahut da Galatasaray’da herhangi bir 

yanlışlık yapanı eleştirme hakkımı benim elimden alamaz, almamalı, almayacak da. Biz 

Galatasaray’da bunu öğrendik.  

Ben bütün başkanlarımı eleştirdim. En yakın dostlarımdan biridir Sayın Faruk Süren. 

Demediğimi bırakmadım ona, yazılarımda. Bana yaptığı şuydu. Arardı, “Şekerim, ne oldu?” 

“Faruk ağabey, gel, konuşalım.” Otururduk, konuşurduk. Uzlaşırdık, uzlaşmazdık, hata 

yapmaya devam ederdi, etmezdi, bana göre, ama konuşurduk. Özhan ağabey, neler yazdım. 

Eşi burada olsa söyler, gitmiş ne yazık ki. Telefon açardı, “Ulan eşekoğlueşek, neredesin? Sen 

ne yazdın yine? Geliyorum, orada mısın?” Gelir, viskisini açarız, oturur, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 

7 saat, 10 saat Galatasaray’ı anlatır, sonra gider. Veya beni çağırır, ben giderim. Biz 

Galatasaray’da böyle gördük.  

Sayın Başkan, Galatasaray’a ne oldu diye sordu. Bu aynen, bugünkü iktidar partisi liderinin 

kalkıp da, ya Türkiye niye ikiye bölündü diye sormasından farklı bir durum değil. Niye ikiye 

bölündü burası kardeşim, ne oldu da böyle oldu? Neler yazıyorum, bir okusanız. Sizin 

okumanız var mı, bilmiyorum tabii. Gazete okur yazarlığınız var mı, bilmiyorum ama. Neler 

yazdığımı okusanız, herhâlde bilirdiniz. Daha neler yazıyorum! Boşverin, siz okumuyorsunuz, 

belli. Sadece birtakım algı operasyonu yapma peşindesiniz. Allah aşkına, taptınız 

ağabeylerinize.  Kimlerin el etek öptüğünü ben biliyorum, boş verin.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Fatih Bey, devam edin efendim. 

Fatih Altaylı 

Ediyorum Başkanım, özür dilerim. Şimdi bu duruma geldiysek eğer, burada benim bir tane 

dandik televizyon programında 3-5 kişiye söylediğim mi etkilidir, yoksa milyonlarca kişinin 

önünde, sürekli Galatasaray’ı temsilen demeçler veren, Galatasaray’ı konuşan Başkanın ve 

Yönetim Kurulu üyelerinin söylediği mi önemlidir? Başkan diyor ki, bize destek olmuyorlar. 

Arkasından olduğum destekleri burada söylemeyi zül addederim. Çeşitli ortamlarda, çeşitli 



18 

 

siyasi ortamlarda, çeşitli hukuki ortamlarda, arkadan verdiğim desteği, gizli kalarak verdiğim 

desteği söylemeyi zül addederim, çünkü bana göre, bunlar söylenmez zaten. Burada 

söylemek de ayıptır bunları. Ama son vakıayı söyleyeyim mesela. Galatasaray Kulübü’müz, 

hiç layık olmadığı bir şekilde, bir terör örgütünün, bir dinî terör örgütünün, bir Amerikan 

terör örgütünün üyesi olmakla, üyelerini barındırmakla suçlandığı gün de -bana söylediği her 

şeye ve benim ona söylediğim her şeye rağmen- Başkanı arayarak, “Başkanım, ne 

yapabiliriz?” diyen ben miydim, başkası mı Sayın Başkan? Ve o akşam televizyona çıkıp, 

sizden önce Galatasaray’ı bu konuda sapına kadar savunan ve aylardır ve yıllardır savunan 

benden başkası var mı? Bir tane ferdi bari söyleyin.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet efendim, siz bırakın Sayın Tanburacı, siz oturun. Müsaade edin.  

Fatih Altaylı  

Peki, o zaman şöyle söyleyeyim. Benden yüksek sesle diyeyim veya benden daha fazla 

gürültü koparacak şekilde diyeyim de kimsenin hakkını da yememiş olayım. Sizin de hakkınızı 

yemek istemem.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ya dostlar... 

Fatih Altaylı  

Beyefendi, sizden af dilediğimi nereden çıkardınız? Ben Galatasaray camiasından af 

diliyorum. Siz Galatasaray camiasını temsil etme ne yeteneğindesiniz, ne makamındasınız, ne 

kişiliğindesiniz. Niye sizden özür dileyeyim ben?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Fatih, cevap... 

Fatih Altaylı  

Ben Galatasaray’dan af diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, bir dakika. 

Fatih Altaylı  

Galatasaray demek Genel Kurul demektir, tamam. Tamam. Lütfen, rica ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Altaylı, tahriklere kapılma. Lütfen toparla ve bırak bu işi. 

Fatih Altaylı 

Kapılmıyorum zaten Sayın Başkanım, kapılmıyorum. Şimdi biraz uzun konuşacağım, kusura 

bakmayın. Dediğim gibi, şimdi sadede gelelim. Şimdi Başkan kızıyor bana, onu eleştiriyorum 
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diye. Eleştiren herkese kızıyor, başka arkadaşlarımıza kızıyor. Olan biten her şeyi başkalarına 

yükleme gibi bir alışkanlığı var. Rica ederim, susarsanız anlatacağım.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Galatasaray kötü yönetiliyor. Şimdi burada, yine bu kürsüde, mektepte yaptığımız son Divan 

Kurulu. Sevgili arkadaşım Melih Tüzün de orada, pasajdan çıkıp beraber gelmiştik. Başkanın 

bir konuşması üzerine ben yine söz aldım. Başkan Mecidiyeköy’deki oteli anlatıyordu. Çıktım, 

şu sözleri kullandım: “Türkiye’nin gidişatıyla paralel bir gidişatı var turizmin. Turizm aşağı 

doğru gidiyor. Orada otel yapmak doğru mu? En azından bunu bir tartışalım. Otel orada 

olmayabilir. Turizm aşağı giderken, ekonomi böyle giderken, Türkiye’nin imajı yerle bir 

olurken, orada otel yatırımı yanlış. Bunu en azından benim dememle yapmayalım, sizin 

demenizle yapalım. Bir profesyonel kadroya soralım ve burada otel olur mu, diyelim. Neyse, 

önemli değil. Ne olacağına profesyonelce karar verelim.” dedim ben.  

Otelci olduğunu söyleyen Sayın Dursun Özbek Başkanımız benden sonra söz aldı ve “Bu 

benim işim. Ben turizmciyim ve biliyorum, orada en iyi otel olur.” dedi. Dedi mi? Mutabık 

mıyız? Sonrasında ne oldu? Bunu takip eden son 3 Divan toplantısında, Sayın Başkan gelip 

diyor ki, “Turizm kötü gidiyor, o yüzden biz bu inşaatı bitirmiyoruz.” Bu inşaatın bitmediği her 

gün, Galatasaray’ın oradan elde edeceği kira gelirinden olması demek. Bunu bir yönetim 

hatası olarak bir kenara koyabiliriz ve deriz ki, herkes hata yapar. Doğrudur, herkes hata 

yapar. Ancak o gün ve sonrasında Sayın Başkanın vermiş olduğu bir söz var. Dedi ki, “Değerli 

Galatasaraylılar, burayı otel olarak kiraya çıkaracağız. Yıllık en az 5 milyon dolar kira alacağız. 

Eğer kimse kiralamazsa, ben kiralayacağım.” Dedi mi, demedi mi? Peki, madem Galatasaray’a 

bir söz verdi, niye bitirip kendi kiralamıyor Sayın Başkan? Kendi söylüyor, “Bitirmiyoruz, 

çünkü yıpranır kiralanmazsa.” diyor. O zaman, bitirsin, kendi kiralasın. Galatasaray’a verdiği 

bir söz var, şimdi bu sözünü tutmuyor. Bu bana ağır geliyor, çünkü benim bildiğim, 

Galatasaray başkanları ya söz vermezler, verdilerse de kollarını kesseniz o sözü tutarlar. 

Şimdi Sayın Başkan bu sözü tutmuyor.  

Diğer taraflara gelelim. Tudor, Tudor, Tudor, Tudor. Tudor’a pek büyük bölümümüz muhalif 

olabiliriz, bazılarımız da destekliyor olabilir. Çok önemli değil, çünkü benim futbolla ilgili bir 

derdim yok. Galatasaray 14 sene şampiyon olamazken, arkadaşlarımla 14 sene tribündeydik 

biz. Galatasaray’ımızdan şu kadar utanmadan tribündeydik. Küme düşme maçında 

Adana’daydık biz, biliyor musunuz? Sportif sonuçlar filan bizim umurumuz değil. Bizim 

umurumuzda olan, Galatasaray’ın ilkesel duruşları, dürüstlüğü, doğruluğu, dobralığı ve 

kendine yakışır bir tavır içerisinde olması, tribünleri ile, yönetimiyle, camiasıyla. Camianın 

tavrında, Allah’a şükür, pek büyük bir yanlış olduğunu hiçbirimiz söyleyemeyiz. Zaman zaman 

hatalar yapıyor muyuz? Hepimiz yapıyoruz, ama bu kadar büyük bir hata da yapmıyoruz. 

Fakat diğer taraflarda ciddi hatalar yapıldığını görüyoruz. Tribünlerde olanlar, birtakım mafya 

babalarıyla anılan tribün liderlerimiz, bu tribün liderleriyle kurulan saçma sapan ilişkiler, bu 

ilişkilerin bozukluğundan ötürü en sonunda tribünlerde kavga çıkması ve Sayın Başkana -

Galatasaray’da hiç kimsenin kabul edemeyeceği şekilde- fiilî saldırıya neredeyse varmış bir 

durum kabul edilemez.  



20 

 

Ben Alper kardeşime o günkü olay için asla kızmıyorum, ben de olsam tepki gösterirdim. Ama 

Alper kardeşimin, Ultraslan denen grupla ve bu grubun garip ilişkileriyle nasıl iç içe girdiğini 

ve yönetimi de kendi şahsında nasıl bu işin içine soktuğunu düşününce, doğrusu bunun 

Galatasaray’a yakışıp yakışmadığı konusunda merak ediyorum. Benim sözlerim diyelim ki 

yakışmıyor Galatasaray’a, yakışmadığı konusunda hemfikir olabilirim belli ölçüde. Peki, o 

yakışıyor mu arkadaşlar? Alper’in sözleri yakışıyor mu? Yapma Alper, ne işimiz var bizim 

Ultraslanlarla, paralarla, pullarla, onları ona bağırttırmakla, onu ona, ne işimiz var? Bu bizim 

işimiz mi? Galatasaray’ın böyle bir yaklaşımı olabilir mi, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim 

Kurulu üyesinin? İlla böyle bir ilişki kuracaksan, bunu üçüncü bir el üzerinden, farklı biçimde 

kur, ama yönetimi bu işin içine çekip götürme. Çekip götürdüğün anda, Başkana para atarlar, 

şişe atarlar, oradan gelip başkaları da onlara saldırır. Galatasaray tribünü böyle çirkin bir 

görüntü vermek zorunda kalır. Hoşunuza gidiyor mu? Bundan memnun musunuz, bana 

küfreden, bana kızan değerli ağabeylerim, değerli kardeşlerim, değerli dostlarım?  

Gelelim mali işlere. Florya ve Riva’nın satış meselesi gündeme geldiğinde Başkan dedi ki, satış 

olmayacak, o olacak, bu olacak, falan, filan. Bir sürü şey söyledi. Satmayacağız da, aslında 

orada devre mülk yapacağız da, bilmem ne de, falan da, filan. Ben o zaman dedim ki, ya 

bunlar doğru değil, biz orayı satıyoruz kardeşim. Hayır, satış yok. Peki, yok. Sonunda 

geldiğimiz nokta ortada. Önemli değil, Florya satılmalıydı, Riva satılmalıydı, buna hiçbir şey 

demiyorum. Ama en azından, bize başından doğrular söylenmeliydi. Ben doğrunun ne 

olduğunu bilirim, ama bu saygı çerçevesinde, en azından buradaki Divana doğrular 

söylenmeliydi.  

O günlerde, o satış günlerinde, ben yanıma iki-üç değerli Galatasaraylı büyüğümüzü alarak 

Sayın Başkandan randevu rica ettik ve kalktık, gittik. Dedik ki, “Ağabey, Florya’da bizim 

kendimize ait 20 küsur dönüm bir arazimiz var. Ama bizim kullandığımız alan bunun hemen 

hemen 3 misli. Geçmişte benim başlattığım, Özhan ağabey döneminde sona eren bir çalışma 

ile biz, Maliye Bakanlığıyla bu geriye kalan, bizimkinin 2 katı olan araziyi alma konusunda bir 

protokol yaptık. Bunu biz tekrarlayalım ve bunu gündeme getirelim. Yanlış hatırlamıyorsam, 

8 milyon dolara biz o araziyi de alacaktık. Ağabey, buranın 20 dönümü başka bir para, 60 

dönümü başka bir para. Emlak Konut’a satmadan evvel, biz bu araziyi alalım, 60 dönüm 

satalım, çünkü rant burada.” 3 Galatasaraylı ağabeyimle beraber gittik. Başkan dedi ki, 

“Merak etmeyin.” “Nasıl merak etmeyelim ağabey?” Dedi ki, “Onun rantı da bize gelecek.” 

Ben dedim ki, “Ağabey, devlet memuru bunu yapamaz.” “Yok, yok, hallettim.” dedi. Sonra 

ortaya çıktı ki, biz sadece orada kendimize ait olan yaklaşık 20 dönümün rantını alabiliyoruz. 

Orayı satıyoruz, diğerinden bize 5 kuruş gelir yok. Hâlbuki şimdiki durumda, benim Emlak 

Konut’tan aldığım bilgi, 119 milyon lira civarında bir para gelecek oradan bize.  Emlak 

piyasasına baktığımız zaman çok öyle gözükmemekle beraber, özellikle dolar karşısındaki 

durumunda, belki artar, inşallah artar. Biz sadece oradaki kendimize ait yaklaşık 20 dönümlük 

yerin parasını alıyoruz. Geri kalan 40 dönümün rantı bizim, Galatasaray’ın elinden gitti, 

üstelik de orada üst hakkımız olmasına rağmen. Yazık oldu. Bir hatadır.  
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Riva’da ekonomik şartlar, şu, bu, falan filan, Riva ile ilgili hiç söyleyeceğim bir şey yok. Yani 

değerini bulmuştur bana göre. Belki biraz daha fazlalaşabilir, belki biraz daha azalabilir. Bu 

ekonomidir, gelir geçer, şu olur, bu olur, falan filan, ama beni ilgilendiren başka bir şey var. 

Sayın Başkanım Dursun Özbek iktidara geldiğinde, iktidardan kastım, illa başkan olması 

gerekmiyor ama... Ben  bu rakamları hazırladım, bir sunum hâline getirdim, ama çok gergin 

bir ortam oluyor zaman zaman, sunumu yapmaya gerek duymuyorum. Sayın Başkan iktidara 

geldiğinde, değerli Duygun ağabeyin yönetiminde mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı 

olarak başladığında, yani 31 Ekim 2014 tarihinde Duygun ağabey Ünal Aysal’dan başkanlığı 

devraldığında mali işler sorumlusu olarak yönetimdeyken, kulübümüzün konsolide toplam 

borcu 478 milyon TL idi. Bunlar resmî rakamlar yani, uydurmak, kaydırmak filan değil. Ve 

bunu çok önemli bir maliyeci hazırladı. Benim hazırladıklarımla üç aşağı beş yukarı örtüşüyor. 

Cengiz ağabey de burada, doğruları verebilir. Sonra 31 Mayıs 2015’te, Duygun ağabeyden 

başkanlığı devraldı Sayın Dursun Özbek. O günkü konsolide borcumuz 555 milyon TL idi. 

Ardından, 11 Temmuzda 2015’te bir Genel Kurul yaptı, biliyorsunuz. Galatasaray’da bugüne 

kadar ne Özhan Canaydın’a, ne Ünal Aysal’a, ne Faruk Süren’e, ne başkasına, kimseye 

vermediğimiz yetkileri biz Sayın Dursun Özbek yönetimine verdik. Olağanüstü yetkiler aldı ve 

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla da borcumuz, 31 Aralık 2014’e, yani Sayın Dursun Özbek’in 

yönetime girdiği güne oranla 84 milyon TL artarak, 582 milyon TL’ye geldi.  

Bunlar makul karşılanabilir, ama sonrasında durum giderek vahamet kesbetmeye başladı. 

Son mali tablolara, az önce hem yönetimin, hem Cengiz ağabeyin söylediği tablolara 

baktığınız zaman da, borcumuz % 61 oranında artmıştır, Dursun Özbek’in 2 senelik 

yönetiminde. Kurlardan bahsetmiyorum ben, TL üzerinden gidiyorum. Ben TL üzerinden 

gidiyorum. Şimdi orada geleceğe yönelik tablolar, alacak tablolarınız da öyle. Neyse, ben 

başka bir tablo sunuyorum. Ben her şeyi biliyorum, merak etmeyin. Önemli şeyleri biliyorum 

daha doğrusu. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, müdahale etmeyin, buyurun. 

Fatih Altaylı 

Borcumuz 939 milyon TL’ye çıktı, yani % 61 arttı. 582’den 939 milyon TL’ye çıktı. Şimdi 

yönetim haklı olarak diyor ki, ya biz yeni borç aldık, ama bu aldığımız borcun karşılığında 

Riva’yı ve Florya’yı verdik, onun karşılığında bir para aldık, ondan dolayı borcumuz arttı. Elhak 

doğru, ondan dolayı borcumuz arttı. Yani onu verdiğimiz için borcumuz 400 milyon TL 

civarında daha artmış! Peki, o zaman bir şey soracağım. Hani biz bu parayla kulübü 

kurtaracaktık? Bu parayı düşelim, diyelim ki, biz Riva ile, Florya ile hiçbir şey yapmadık, 

borcumuz aynı. Riva ile Florya’ya bir şey yaptık, borcumuz arttı. Demek ki bu borç sadece, 

Sayın Başkanın kendi dönemini finanse etmek için Riva ve Florya’nın satılması anlamına 

gelmiyor mu? Peki, size göre gelmiyor, bana göre geliyor. Siz öyle düşünüyorsanız, gayet 

serbestsiniz. Bugün de mesela, Türkiye’yi yöneten iktidarın şahane işler yaptığını söyleyen bir 
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sürü insan var. % 50 var hatta. Dış işlerinde de çok iyi olduğunu söyleyen, iç işlerinde de çok 

iyi olduğunu söyleyen % 50 var. Bu % 50’ye de ben her zaman saygı gösterdim, öbür % 50’ye 

de saygı gösteririm. Şimdi ben size de saygı gösteriyorum. Tamam efendim. Yani ben şunu 

söylüyorum. İnsanlar yanlış olan şeye de doğru diyebilirler, doğru olan şeye de yanlış 

diyebilirler. Ben sadece geleceğe yönelik bir tablo çiziyorum size. Diyorum ki, bunlar satıldı, 

borcumuz azalmadı. Hani şu olsa olur. Borcumuz aynı kalır, dersiniz ki, ya bu yönetim çok iyi 

yönetti, borcumuz aynı kaldı. Yani yine 580 milyon seviyesinde kalır. Florya ve Riva’nın satışı 

gerçekleşip bu para kasamıza girince, oradan da 344’e sattık galiba, 344’e devrettik. Eğer 

proje zamanında bitmez ise, proje uzarsa, burada ödeyeceğimiz faizden ötürü bu para daha 

da düşecek, onu da peşin peşin söyleyeyim. Belki de oradan hiçbir şey geçmeyebilir elimize, 

bir risk olarak, Allah korusun.  

Borcumuz azalmıyor. Bunlar gerçekleştiği anda, bunlar realize olduğu anda oradan gelecek 

olan gelirle, Galatasaray’ın -yine dönüyoruz başa- 580 milyon lira borcu kalır. Yani biz Florya 

ve Riva’yı satarak Galatasaray’ı borçlarından arındırırız, Galatasaray’ın geleceğini kurtarırız, 

Galatasaray bütün mali külfetlerinden kurtulur, bankalarla rahata erer dediğimiz şey gerçek 

değil. Florya ve Riva’dan paralar geldiği anda bizim döneceğimiz yer sadece ve sadece 2015 

yılıdır. 2015 yılında ne kadar borcumuz varsa, bütün bu satışlardan sonra, olduğumuz yerde 

yine aynı miktarda borcumuz var demektir. Bu da, Galatasaray’ın elindeki çok önemli bir taşı 

boşa attığı, hiçbir kuş vuramadığı ve o taşın da düşerek ne yazık ki uzun vadede 

Galatasaray’ın kafasını yardığıdır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

O taş benim kafama düştü ve ben can acısı ile bağırıyorum. Bu bağırmamda terbiyesizlik 

yaptıysam bir milyon kere daha özür dilerim. Atacaksanız kulüpten yine özür dilerim. 36 

senedir bilfiil içinde bulunduğum kulüpten atabilirsiniz, önemli değil. Buradan atamazsınız, 

çünkü siz yokken ben vardım. Siz olmadığınız zaman ben yine Galatasaraylı olacağım, hiç 

merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Altaylı.  

Fatih Altaylı  

Hiç merak etmeyin, beni atsanız da ben Galatasaray’ın hakları için bas bas bağıracağım, 

atmasanız da bas bas bağıracağım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Altaylı, polemik hâline sokmayalım, lütfen toparlayalım. Gerginlik yeter. Buyurun 

efendim, toparlayın. 

Fatih Altaylı  

Başkanım, burada sizi de hedef gösteren videolar gösterilirse, siz de bir cevap vermek 

isterdiniz.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Dediğim gibi, bu belki son konuşmam. Bu belki son konuşmam. Bazıları inşallah diyebilir. Siz 

isterseniz inşallah deyin. Her ne kadar bir tek gazeteciler beni arayıp, “Ağabey, zaten karar 

verilmiş, sen atıldın.” filan deseler bile, ben Galatasaray’ın kurullarının adil kararlar 

vereceğini düşünüyorum. Ben bu adil kararlarla ilgili, hakkımı sonuna kadar her platformda 

aramaya niyetliyim. Niye? Çünkü nasıl ki birisi kızımı alıp kaçırmaya kalksa ve bu benim 

kızımdır, sen bu kızı hak etmiyorsun, dese, ben kızım için nasıl savaşırsam, Galatasaray için de 

aynen öyle savaşırım, çünkü benim için hayatımdaki en değerli şeyler bunlardır.  

Beyefendi, ne adınızı biliyorum, ne sanınızı biliyorum, ne bir maçta gördüm, ne bir yerde 

gördüm.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Fatih, cevap vermene gerek yok. Sen konuşmanı toparla. 

Fatih Altaylı  

Sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray’ın Gerçekten Değerli Olan Kesimi,  

Hepinizden bir kez daha özür diliyorum. Eğer sizleri kırdıysam, eğer sizlere karşı bir haksızlık 

yaptıysam bir kez daha özür diliyorum. Başkanlık makamını küçük düşürücü bir adım 

attıysam Allah beni kahretsin. Ama dediğim gibi, beni kulüpten atabilirsiniz, ben buradan 

giderim, ama burası benden gitmez. Onu da bilesiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Hoşçakalın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Ben bir Galatasaray üyesinin, bir Galatasaray Genel Kurul üyesinin, Galatasaray’a hizmet 

etmiş bir kişinin bu şekilde şey yapılmasına karşıyım. Yani hem Divan olarak, hem şey olarak, 

böyle yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yalnız bir husus var. Fatih kardeşim çok değerli 

bir gazeteci. Yıllarını vermiş, iyi bir Galatasaraylı. Şimdi müsaade etsin de, ben de 43 seneden 

beri ticaretin içerisindeyim. Alıyorum, satıyorum, şey yapıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bizim Riva’da ve Florya’da ne yaptığımızı Divanda, genel kurullarda defalarca anlattım, 

kendilerine de anlattım. Bugün hâlâ benim söylediklerimi anlamamışsınız. Benim 

söylediklerimi tahrif edercesine yorum yapılması hoş değil. Basında anlattım, televizyonda 

anlattım, Genel Kurulda, Divanda, her yerde anlattım. 15-20’yi bulduk belki.  Biz Emlak Konut 

firmasıyla bir proje geliştirme işi yapıyoruz. Herkesin bunu iyi dinlemesi lazım. Artık bunun 

başka türlü yorumlanma şekli yok. Burada yapılan ihale sonucunda, burada gayrimenkuller 

yapılacak, satılacak ve elde edilen kârın % 80’i Galatasaray’ın olacak. Herkes bunu böyle 

bilsin. Yok sattı, 100 milyon aldı, oradan 50 milyon verdi, arsa gitti elimizden, öyle bir şey yok. 

Biz daha işin başındayız. Daha ne Riva’dan, ne de Florya’dan hak ettiğimiz paranın çok cüzi bir 
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kısmını bile almadık. Hâl böyle iken, kalkıp tahrif etmek bence yanlış. Daha fazla detaylı bilgi 

isteniyorsa benim kapım her zaman açık. Telefonum değerli kardeşimin kendisinde de , her 

zaman diyaloğa da hazırım. Zaten diyaloğumuz da var kendisi ile.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Peki, ben niye bunu gündeme getiriyorum? Beni eleştiren hiç kimse ile bir sıkıntım yok. 

Başkanlık makamı eleştirilmek içindir. İzlediniz, bu söylenenler eleştiri mi? Yani ben diyorum 

ki, yine sevgili kardeşimin söylediği gibi, değer verdiği Galatasaraylılık değerlerine bağlı olarak 

diyorum ki, Sevgili Fatih, -sen Galatasaray aşığısın, biliyorum- Galatasaray başkanlığını bir aşık 

olarak, bu kadar yerden yere vurursan, yarın ne yapacağız yani? Devran döner, ben giderim, 

sen gelirsin. Galatasaray başkanları hep böyle mi anılacak, senin söylediğin gibi? Hep bu 

şekilde mi, Genel Kurul üyelerine hakaretamiz şey söylüyorsun? Genel Kurul bu işin sahibi, 

Genel Kurulumuz bizim başımızın tacı. Niye onları aşağılayıcı, yok bilmem Nuri Alço 

benzetmesi... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Başkan, Fatih arkadaşımız yeterli derecede özür diledi. İsterseniz bu işi kapatalım, 

uzatmayalım. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Tamam, özür dilemesi onun kalitesini, onun efendiliğini gösteriyor. Ben özrü için de ayrıca 

kendisine teşekkür ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi buradaki en önemli hususlardan birisi de şu. Yönetim Kurulunun kimseyi Galatasaray 

Spor Kulübü’nden atma haddi yok. Böyle bir yetkimiz yok. Tüzük gereği, böyle bir imkânımız 

da yok, öyle bir niyetimiz de yok. Biz kimiz ki, yönetim olarak filan kişiyi, falan kişiyi atacağız. 

Hayır, hiç öyle bir tarzımız yok. Öyle bir yetkimiz de yok, öyle bir düşüncemiz de yok. 

Yüklendiğim sorumluluk itibarıyla, ben Ali Sami Yen’den bize miras kalan bu makamı 

korumak zorundayım. Ben Genel Kurulun seçtiği bir başkan ve Yönetim Kuruluyum, yani 

Genel Kurulun itibarını korumak zorundayım. Her kim Ali Sami Yen’in makamına hakaret 

ederse karşısında beni bulur. Her kim Genel Kurula hakaret ederse karşısında beni bulur.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Keşke sevgili kardeşim bunları söylemeseydi, keşke biz de 

bu kadar şeyi yaşamasaydık diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, bir dakika, Galatasaray’a yakışan şekilde özür diledi, Başkan da gerekli izahatı verdi. 

Bu konuyu lütfen burada kapatalım. 
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Evet, ben Fatih’in ağabeyisiyim. Kendisi de bana gereken saygıyı gösterir. Gördüğü zaman 

ağabey ağabey diye şey yapar. Ben hakkımı kendisine helal ediyorum. Ben Galatasaray’ı 

seven kişiye hiçbir zaman karşı durmam. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet efendim, söz almak için isimlerini yazdıran arkadaşlara geçiyorum. Sayın İbrahim Ziyal, 

buyurun efendim. Siz de sırada varsınız efendim, endişe etmeyiniz. Biraz oyunu orta sahaya 

alma mecburiyetimiz var efendim.  

İbrahim Ziyal 

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Değerli Hanımefendiler, Sevgili Ağabeylerim ve Galatasaraylılar,  

Öncelikle Aykut Alp arkadaşımızın sağlık durumu ile ilgili Sayın Divan Başkanım başında 

ismimizi zikretti. Bir Galatasaray üyesi olarak, Galatasaraylı bir arkadaşımız, dostumuz nerede 

bir sıkıntı içindeyse onun yardımına gitmek bizim vazifemizdir. Teşekkür ederim, ama bu 

bizim her zaman vazifemizdir.  

İki tane farklı gündem şeklinde konuşacaktım, ama önce birincisinden başlayayım, buradan 

değil.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biraz sessiz olalım efendim. 

İbrahim Ziyal 

İki hafta önce, bir buçuk hafta önce, dört tane olay oldu arka arkaya ve arkasından, geçen 

hafta özürler başladı. Birincisi, Sayın Başkanın devre arasında maruz kaldığı durum. Alper 

Narman çok iyi bir Galatasaraylı,  orada bir şekilde fevri bir çıkış yapmak durumunda 

kalmıştır. Ben kendisine bir şey demiyorum, ama Yönetim Kurulu üyesidir,  kendisini kontrol 

etmesi lazım. Daha önce farklı yerlerde de birkaç defa daha oldu bu. Yönetim Kurulunu 

temsil ettiğini hiçbir zaman unutmaması lazım. Galatasaray seyircilerinden bazılarının yaptığı 

bir şey diyelim.  

İkinci olay, eski bir futbolcumuz bizle oynadığı maçtan sonra, kaybedince, antrenörümüz 

hakkında olmayan şeyi söyledi ve arkasından, Salı günü gazetelerde özür diledi. Bu da bir 

Galatasaraylı.  

Üçüncü olay, biraz evvel tekerrür etti, Sayın Altaylı özür diledi. Sadece orada ufak bir 

parantez. Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan ve topluma mal olmuş gazetecilerin, 

Galatasaray yönetimi ve Genel Kurul üyeleri hakkında konuşurken sorumlulukları büyüktür. 

Bu konuşmayı yaparken, dışarıda, basında, televizyonda çok daha dikkatli davranmaları 

lazım. Kendisi özür dilemiştir, konu herhâlde kapanacaktır.  

Dördüncü olay ise, bizim kulüp üyemiz olan, ama aynı zamanda başka bir kulübün başkanı 

olan bir üyemiz bizle oynadığı maçtan sonra, bizi yendikten sonra sevinmiştir. Sevinebilir, 

ama bunu oturma yerlerinin trabzanlarına çıkacak kadar yapması şahsen benim hiç hoşuma 
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gitmedi. Hiçbirimizin de hoşuna gitmemiştir herhâlde. En azından, Sayın Başkanım, kendisini 

anlıyorum bu konuda, hassas bir konu ama en azından kendisine biraz ayıp olmadı mı ya, bir 

uyarıda bulunması lazım diye düşünüyorum.  

Bu otel mevzusu devamlı açılıyor. Onunla ilgili bir şey söylemek isterim ben. Turizmci değilim 

ama bildiğim bir nokta. Sayın eski bir bakanımız, bundan yıllar evvel kendisi görevdeyken, 

oğlunun da birlikte olduğu bir otel yapımı sonrasında, -Sabiha Gökçen’e yakın bir otel- bu 

oteli açmak için 2 sene bekledi. Anında açabilirdi. Otel yatırımı İstanbul’da çok güzel bir 

yatırım, ama Başkanım bunu defalarca söylüyor, bunun zamanını uygun bir şekilde 

yapmazsanız, açtığınız şeyi iaşe edemezsiniz. İnsanları çalıştıracaksınız, onlara bir şekilde para 

ödeyeceksiniz ve sistemin çalışması lazım. Elinizde patlar sistem. Onun için, bu konudaki 

girişimi ben destekliyorum.  

Benim asıl değinmek istediğim ikinci mevzu, Olağanüstü Genel Kurulda Galatasaray Sportif 

A.Ş. mevzusu açılırken, Sayın Metin Ünlü -kendisi buradaysa- lütfen o mevzuya girmeyin diye 

uyardı. Ben de konuşmamı bir şekilde değiştirmek zorunda kaldım. Bir şey demiyorum tabii 

ki, Galatasaray’ın menfaatleri icabı bir yere kadar konuşmak lazım. Ama yahu bu Galatasaray 

Sportif A.Ş. tu kaka mı böyle? Yani hiçbir yerde konuşmayacağız. Galatasaray’la ilgili bir şeyler 

olacak, tamam, ama bununla ilgili öneriler yapamayacak mıyız, veremeyecek miyiz? 

Neticede, Galatasaray Sportif A.Ş. Galatasaray üyelerinin bir ulaşılmazı. Onunla ilgili bilgiler 

geliyor, elimizi kaldırıyoruz, kaldırmıyoruz, konuşuyoruz, ama bir ulaşılmaz var orada. Arada, 

kulübü satacaklar, sattırmam, işte yarın öbür gün bu bir şekilde başkalarının eline geçecek... 

Bir şirket için en doğru yol, kendi öz varlıklarını koruyarak dışarıdan içeriye sıcak para girişini 

ve paranın yönetilmesini sağlamaktır. Siz kendi paranızdan, kendi cebinizden devamlı 

harcamaya başlarsanız, bu bir gün bitecektir. Hangi yönetim gelirse gelsin, bu borçları şu anki 

imkânlarla kapatamaz. Şu andaki performansla kapatamaz, ne kadar gayretli olursa olsun. 

Başka yollar aramak lazım. Galatasaray Spor Kulübü farklı bir şey, Galatasaray Sportif A.Ş. 

farklı bir şey. Galatasaray Sportif A.Ş. ile ilgili bir çok şey yapabilirsiniz, anlaşabilirsiniz 

insanlarla, ama Galatasaray Spor Kulübü bizimdir. O bir yerde duruyor, onu kimse bizden 

alamaz. Satın da alamaz, götüremez de. Ama Galatasaray Sportif A.Ş. ile ilgili daha akılcı 

şeyler yapmak lazım. Sadece kendi içimizde, kendi borsamızda açarak bunları, bu çözümü 

sağlayamayız. Bakın, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan 16 takımdan ilk 8’inin sahipleri ya da 

sponsorları: Real Madrid - Birleşik Arap Emirlikleri; Paris Saint-Germain - Katar; Roma - 

Amerika; Sevilla - Amerika; Manchester City - Birleşik Arap Emirlikleri; Chelsea – Rusya; 

Manchester United - Amerika; Liverpool - Amerika. 

Buradakiler de kendi içlerindeki ülkelerde ailelerin destekleriyle gidiyorlar. İtalya, İspanya, 

Fransa’ya bakın. Milan - Çin; İnter - Çin ve Endonezya; Atletico Madrid - Çin; Monaco – Rusya; 

Valencia - Singapur; Real Oviedo - Meksika; Bari - Malezya; Nice - Çin; Lyon - Çin; Auxerre - 

Çin. İngiltere’ye hiç bakmıyorum, çünkü İngiltere’de bütün takımların sponsorları ya da 

sahipleri neredeyse: Rusya, Amerika, Hindistan, Malezya, Çin, İran, Tayland, Almanya, 

Hindistan, Pakistan, Kuveyt, Tayland, Tayland, Malezya. Bunların hiçbiri takımlarını 

sevmiyorlar mı? Üyeler sevmiyorlar mı takımlarını? Ne yapıyorlar? Yapmak istedikleri, 
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dışarıdaki parayı getirip kullanmak. Galatasaray bunu yapmadığı müddetçe, sıkıntı her zaman 

devam edecektir. Bunun yönetimle filan alakası olduğuna inanmıyorum. Bu borç kapanmaz 

başka türlü. Şunu da söylemem lazım. Bunu beceren ilk Türk takımı bütün takımlardan 

yıllarca öne geçer ve maaleseftir ki, son 1.5-2 yıldır ezeli rakibimizin bununla ilgili çalışmaları 

var. Ondan önce davranmaz isek çok gerilerde kalacağız. Saygılarımı sunuyorum, teşekkürler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Teşekkür ediyoruz, Sayın İbrahim Ziyal arkadaşımıza. Sayın Ergun Öztürk, buyurun efendim. 

Ergun Öztürk 

Sevgili Galatasaray’ımızın Sayın Başkanları, Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim, 

Önce ölen üyelerimize rahmet, hastaya da şifalar diliyorum. Mali bakımdan olumlu 

gelişmeleri memnuniyet verici olarak buluyorum ve devamını diliyorum. Son zamanlarda 

Galatasaray’ımızın başarılarının engellenmesi için bir kampanya başlatılmıştır. Gayriciddi bir 

TV kanalında, Tudor gitsin mi, kalsın mı, malum kişi gelsin mi, gelmesin mi diye anketler 

yaptırılmıştır. Yine bir diğer kanalda, son maçta ilk devreyi 2-0 yenik bitirdiğimizde, Tudor’un 

uçak biletinin alındığı ifade edilmiştir. Bunlar arasında maalesef üyemiz de bulunmaktadır.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Diyelim ki, malum kişi geldi. Defalarca ifade ettiğim gibi, maddi bakımdan kulübümüzün bu 

durumlara gelmesinin sorumlusu malum kişidir. Gelin artık bu sevdadan vazgeçelim. Köprü 

geçerken at değiştirilmez.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Son maçta, Başkanımıza yapılan fiilî saldırıyı hiddetle kınıyorum, esefle karşılıyorum. 

Başkanımızı seversiniz, sevmezsiniz, ona oy verirsiniz, vermezsiniz, ancak Başkanımız 

kulübümüzü temsil etmektedir. Ona saygılı davranmak kulübümüzün örf ve ananesi 

gereğidir. Tribündeki taraftarlarımız tahrik edilerek, son maçta olduğu gibi, galip gelmemize 

rağmen, 50-100 kişi tarafından yönetimimiz istifaya davet edilmiştir. Biz Galatasaray’ız, 

herkese örnek bir camiayız. Eskiden rakip kulüpler misal verirken, bir Galatasaraylı gibi 

davranmalısınız, derlerdi. Lütfen örf ve ananelerimizi bozmayalım. Her Galatasaraylı, 

Galatasaray’ımızın başarısı için çalışıyor, çabalıyor. Bundan, özellikle Sayın Başkanımın iyi 

niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaraylı yöneticiler bu tahriklerle istifa 

etmezler. Seçimle gelir, seçimle giderler. Bu zavallılar boşuna heveslenmesinler. 

Buradan, seyircilerimizden hasseten rica ediyorum, tahriklere kapılmayalım. Başkan ve 

yöneticilerimiz aleyhine slogan atmayalım. Teknik heyete ve futbolcularımıza sahip çıkalım, 

onlara destek verelim. İyi günde de, özellikle kötü günde de daima onların yanında olalım. 

Galatasaray’ımızın başarılı olması için, başarılı olmaması için başlatılan yıkıcı ve yıpratıcı 

kampanyaya iştirak etmeyelim. Özellikle medyanın dolduruşuna gelmeyelim. Galatasaray’ın, 

Galatasaray’dan başka dostu bulunmadığını asla unutmayalım.  

Sevgili Galatasaraylılar,  
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Tenkit yapılabilir, yapılmalıdır da. Ancak bu tenkit yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. Yapılacak olan 

yer de TV kanalları değil, burası ve Genel Kuruldur. Biz Galatasaray büyük bir çınarız. Zaman 

birlik ve beraberlik zamanıdır. Bir ve beraber olduğumuz sürece tüm sıkıntıları atlatır, her 

şeyin üstesinden geliriz, bu koca çınarı hiç kimse deviremez.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Bu yılın son toplantısı. Hepinizin yeni yılınızı kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. 

Yeni yılda buluşmak üzere, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın 

Galatasaray!  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Öztürk’e iyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet Şenkal, buyurun efendim.  

Ahmet Şenkal 

Değerli Başkanlarım, Saygıdeğer Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Bendeniz 4581 Ahmet Şenkal. Düşündüğümden de daha az konuşacağım, çünkü hava giderek 

dağılıyor. Birkaç konu var,  giderek önemini artıran. 2 veya 3 konuya değinip ineceğim.  

Efendim, önce çok kısa, geçen Cumartesi günü yaptığımız Olağanüstü Genel Kurul 

toplantısına bir değineyim. Orada çok kısa olarak söylemek gerekirse, 75 milyon liralık bir 

borç değil diyordu Başkan ama işte ek kaynak yaratma şeyiyle, ne diyelim, kamuflajı ile 75 

milyon daha borçlandık, bir sevinç yumağı içinde, işte çok yaşa, var ol sesleri arasında. 

Burada söylemek istediğim o, ek bütçe alıp borçlanınca niye bu kadar sevindik, onu da pek 

fazla anlayamadım açıkçası.  

Mart ayında, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuz bize geldiniz, haziruna, biz merkez ve 

sportif şubeler olarak -çok yuvarlıyorum- 85 milyon lira harcarız, karşılığında da 130 milyon 

lira kazanırız, ne dersiniz, dediniz. Allah deriz, ne güzel! Ne diyeceğiz, iki harcayıp üç 

kazanıyoruz, tabii ki kabul ettik. Ama yine kısa geçeyim. Aradan aylar geçti, Eylül sonu, 9. 

ayda, -özür dileyerek söylüyorum, biraz amiyane olur ama- perçem düştü, kel göründü. Yine 

geldiniz haziruna, aman yanlış hesap yapmışız, biz meğer iki kazanıp üç harcıyormuşuz, 

dediniz. Bir 75 milyon ek bütçe. Peki, yine yaşa, var ol sesleri arasında bunu da kabul ettik. 

Hayırlı olsun, helal olsun, ama ne olur, eskisi gibi olmasın, Sayın Başkanım ve yöneticilerim. 

Lütfen bu harcamaları, yani sene başından bu zamana kadar yaptığımız gibi değil, biraz daha 

dikkatli yapmaya çalışalım. 

Buradan nereye gelmek istiyorum? Bakınız, tanıyanlar biliyor, bendeniz, ömrünü amatör 

sporlara vermiş bir üyeyim. Onun için, amatör sporlara sürekli ilgi duyuyorum. Özür 

diliyorum Sayın Başkanım, siz birkaç televizyon programında, bu kulübün borçlarının önemli 

bir kısmı amatör sporlardan geliyor, dediniz. Sakın, ben ona katılmıyorum. Ona karşı, ben bu 

amatör sporların yılmaz savunucusu, Mehmet Bilen kardeşimin yanındayım. Sizin dediğiniz 

gibi değil o amatör sporların işi. Bakınız, amatör sporlara verilen para çok değildir. Keşke 

daha fazlasını verin. Futbola verdiğiniz, futbolcuya verdiğiniz, o ne idüğü belirsiz menajerlere 

verdiğiniz paraları keşke onlara da verseniz  hiç problem değil. Sayın yöneticilerim, Sayın 
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Başkanım, mühim olan, onlara verilen paralar değil, mühim olan, o tahsis ettiğiniz paraların 

kullanımı, dağılım şekli. Bütün problem orada.  

Bakınız, ben takip ediyorum amatör branşları. Lütfen yanlışım varsa düzeltiniz. Hiçbir 

branştan, sezon sonunda bir rapor alıyor musunuz, yani kardeşim, bu niye böyle, diyerek? Biz 

aile arasında konuşuyoruz, amatör sporlarımız baş aşağı gidiyor. Bu yaklaşımla daha da baş 

aşağı gidecek. Giderek daha fena oluyor. Bakınız, en iyi sporcularımız başta ezeli rakibimiz 

olmak üzere diğer kulüplere kaçıyorlar. Bunu inkar edemeyiz, ben içindeyim. Ee, bir önlem 

almıyorsunuz, kardeşim, bu niye böyle oluyor diye sormuyorsunuz. Yine Mehmet Bilen’e atıf 

yapayım, geçen hafta çocuk burada söyledi. Amatör branşlarda, 3 kişinin yapacağı işi 5 kişiye 

yaptırıyorsunuz, 100 liraya çalışacak adamı 500 liraya çalıştırıyorsunuz. Tabii böyle olunca da 

kadro şişiyor, yani adama göre iş yaratılıyor. Bunun için bir uyarmak istedim. Lütfen şey 

yapmayalım. 

Bakınız, revize bütçe kitabının 36. sayfasında çok güzel bir slogan var, altını da çizmişsiniz. 

“Bizim hedefimiz” –net, aynen böyle- “bütün branşlarda her yıl şampiyon olmaktır.” 

diyorsunuz. İnşallah ama yani bunun için tedbir almak lazım. Öyle olalım demekle olmuyor o 

işler. Onun için, benim sizlerden ricam, istirhamım, bundan sonraki periyotlarda amatör 

şubelerdeki harcamalara...  

Şunu hemen söyleyeyim, hemen öbür konuya geçmeden. Değerli Başkanım, sayın 

yöneticilerim, şu salona bakın, genel kurullarınıza bakın, onlarca, yüzlerce şampiyon 

sporcunuz var. Allah aşkınıza, bir tek gün bunlardan bir fikir alıyor musunuz, bir istişare 

yapıyor musunuz? Gelin bakalım, bir görüşelim, diyor musunuz? Demiyorsunuz. Harcanan 

paraların bir fayda/maliyet analizini yapmıyorsunuz, raporlama yok. Eh, amatör şubeler, 

saldım çayıra, mevlam kayıra işi, işte kimseden şey yok. Soran yok, soruşturan yok. Bakın, bu 

kadar başarısızlıkların ötesinde, hepsi birden yine gelecek sezona Allah kerim deyip yola 

devam. Hiçbir başarısız kişiyi, başarısızlığını kanıtlamış hiçbir idareciyi, yöneticiyi, teknik 

adamı ne görevden aldığınız var, ne nasihat ettiğiniz var. Benim naçizane tespitlerim ve yine 

naçizane önerilerim bu konuda bunlar.  

Efendim, şimdi süratle bir başka konuya geçeyim. Bu sıralarda sosyal medyada 

Galatasaraylıların çok üstünde durduğu bir konu. Tüzük işimiz var. Burada da geçti konusu. 

Çok kısa olarak söyleyeyim. Bakınız Sayın Başkanım, o zaman da yine Divan Kurulu 

Başkanımız olan Sevgili İrfan Aktar Başkanımız, ben dahil birkaç kişiyi çağırdı. Hatırlatıyorum 

size, sene 2013, aylardan Aralık sonu, yine böyle yılbaşına geliyor. “Buyurun.” dedik, dedi ki 

Sayın Divan Başkanım, “Galatasaray’ımızın acilen yeni bir tüzüğe ihtiyacı var. Günün 

şartlarına uyacak, modernize edilecek, güncelleştireceğiz. Bu görevi de size veriyoruz.” Eh, 

“Emriniz olur.” dedik, aldık. Allah var şimdi, biz bu yaşımızda, 2 seneye yakın bu işi çalıştık, 41 

toplantı yaptık. Bakınız, az buz değil, mevsimler geçti. Galatasaray Kulübü’ndeki bütün 

kurullardan, bütün üyelerden, kim yardımcı olmak isterse herkesle istişare ettik. Etmedin 

diyen doğruyu söylemez. Ne yaptık? 2016 yılının Mart ayında götürdük, teslim ettik Sayın 

Divan Başkanımıza, “Buyurun.” dedik. Divan Başkanımız da dedi ki, “Ben bunu Yönetim 

Kuruluna vereceğim. Onlar da bir incelerler, kurcalarlar, ondan sonra da Genel Kurulun 
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tartışmasına, değerlendirmesine, onayına açacağız.” Ne güzel! Aradan 21 ay geçti Sayın 

Başkanım, sayın yöneticilerim, o tüzüğün taslağı 21 aydır sizin sümeninizin altında duruyor. 

Vardır bir niyetiniz, bir nedeniniz, ama çok istirham ediyorum, bakınız. Ben sizin bir iki yaş da 

olsa büyüğünüz, ağabeyiniz sayılırım, Allah aşkına, bunun nedeni nedir, yani niçin bu kadar 

ısrar ediyorsunuz? Bakınız, bu ısrarınızla, tüzük taslağını Genel Kurula indirmemekteki 

ısrarınızla hem bizim emeklerimizi, hem bu camianın beklentilerini gerçekten görmezlikten 

geliyorsunuz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bakınız, o yeni tüzükte bugün ihtiyacını duyduğumuz pek çok nokta var. Neler? Elektronik 

oylamalar var. Bağımsız seçilecek denetim kurulları var. En önemlisi, üye alım maddesinin net 

kriterleri var. Bunların hepsine ihtiyacımız var, taslak hazır. Biz, illa kabul edin, demedik. 

Tartışmıyoruz. Bakınız, hemen hatırlatayım, aklıma şu anda geldi. O taslaktaki net kriterden 

yola çıkarak, Sayın Mustafa Cengiz bir öneri verdi size, bu üye alımı konusunda. Makul 

karşıladınız ve bu sene 136 kişi fazla alabildiniz kulübe. Ee, fena mı oldu? Hem bir sürü 

Galatasaraylı kazandık, hem az da olsa bir gelir elde ettiniz. Niçin bu ısrar? Eğer çok 

saklanacak bir şey değilse, bunu bize izah ederseniz çok sevinirim Sayın Başkanım.  

Efendim, son birkaç dakikama geliyorum. Çok hızlı gitmeye çalışıyorum, çünkü görüyorum ki, 

salonun konsantrasyonu dağıldı. Tam bugüne denk gelecek bir konuya geliyorum şimdi. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Başkanım açarken anlattı, yeni müzemiz devreye giriyor. Çok mutlu haber, çok da 

güzel. Ben de gördüm resimlerini, inşallah hakikisini de pek yakında göreceğiz. Şimdi bakınız, 

sizi çok memnun edecek, hepinizin ilgisini çekeceğine emin olduğum bir haber vereceğim. 

Önce background’unu üç-dört cümle ile anlatayım. Efendim, sene 1935, aylardan da Haziran. 

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Florya’da bir gün diyor ki, -kendisi 

Macaristan’dan ustalar getirtmiş, her yere işte bir şeyler yaptırıyor, her şeyle ilgili, Allah gani 

gani rahmet eylesin.- “Biz bu kadar ustalar getirdik Macaristan’dan, tekneler yaptırdık kürek 

çekecek. Kürek sporu başlıyor. Ben merak ediyorum, ben de kürek çekeceğim.” diyor. Çok 

net bu yani, açık, bizim tarihimizde bunlar yazıyor. “Kürek çekeceğim.” diyor. Ee, ne olacak? 

Tabii ki bütün Türkiye’de her şeyin önü, öncüsü Galatasaray Kulübü. Bakınız, kurucu üyemiz -

zannediyorum 12 numaralı kurucu üyemiz- rahmetli, değerli Galatasaraylı Ruşen Eşref 

Ünaydın’la haber salıyor, “Ben kürek çekmek istiyorum.” diyor. Nereye gidecek Ruşen Bey? 

Galatasaray Lisesi’ne başvuruyor. O zamanlar öyle, 1935, Galatasaray Lisesi, Türkiye’nin 

lideri. Lisenin başmuavini, yine rahmetli Muslih Bey, Muslih Peykoğlu. Tabii emri, talimatı 

alınca, hemen son sınıf talebemiz Prof. Dr. Bedii Gorbon’u -Allah rahmet eylesin.- buluyor, 

“Bedii, gel. Böyle bir emri var Ata’mızın, hemen organize et.” diyor. Bedii Bey atlıyor, o 

zaman Bebek’te olan kayıkhanemizden tekneyi alıyor. Çok uzatmayayım, onun gidiş 

hikâyeleri filan çok uzundur, yine Kemâl Onar rahmetli ağabeyimizin, Allah ona da çok 

rahmet eylesin. Bunları kısa keseyim. Ulu Önderimiz gidiyor, Florya’da Galatasaray’ın 

teknesine biniyor ve 45 dakika kürek çekiyor, Bedii Gorbon ağabeyimiz de dümend. Çok zevk 

alıyor. Çıkıyorlar Florya’ya, iskeleye. “Çocuk, ben pek beğendim bu işi. Ne istersin benden?” 



31 

 

diyor. “Elim ayağım titriyordu.” diyor hatıralarında Bedii Gorbon, “Sağlığınız paşam.” diyor. 

“Sen hangi kulüptensin?” “Galatasaraylıyım Paşam.” “Bütün Galatasaraylıların gözlerinden 

öpüyorum, selamımı söyle.” diyor.  

Bedii Bey oradan o tekneyi getiriyor, Bebek’e teslim ediyor. O zamanki yöneticilerimiz, emin 

olun, o tekneyi pamuklara sarıyorlar, müzeye kaldırıyorlar. Yani bana gelirseniz detayını 

sonra anlatırım. Resimleri filan vardır, onu da getirdim. Efendim, bu tekne müzemizde epey 

süre sergileniyor. 1980 yılının başlarında bile gördüm diyen var, ben onların yalancısıyım. 

Ama bu tekne, Ata’mızın, bakın, hiçbir kulübe nasip olmayacak, manevi değeri 

tartışılmayacak bu teknemizin -ki resimleri var, şaka şuka değil- bizim müzemizde bütün 

madalyaların, kupaların altında, kocaman bir Atatürk portresinin dibinde, en mütena köşede 

resmi var. Uzatmayayım, şöyle bir göstereyim. Bu tekne Galatasaray Müzesi’nde pırıl pırıl 

yatıyor. Oradan oraya, oradan oraya, 1980 yılından sonra, birdenbire tekne sırra kadem 

basıyor. Atatürk’ün kürek çektiği tekne Galatasaray Müzesi’nden kayboluyor. Bunu zaman 

zaman dile getiriyorlar. Allah selamet versin, 2010 yılında, Orhan Karaveli zannediyorum, 

burada bu kürsüden yine dile getiriyor bunu. Aa, araştırırız falan, filan deniyor, yıllar geçiyor, 

bir şey yok. Sonra bu, iki veya üç ay evvel basına yansıdı, ben okudum. Sonra bunu alınca, 

lütfettiler duayen filan diye, ben bir programa katıldım Galatasaray TV’de, orada anlattım. 

Hiç ses seda yok. “Allah Allah!” dedim, müze müdürümüzü aradım. “Ahmet ağabey, vallahi 

biz de onu çok aradık, ama bulamadık. Ne yapalım?” dedi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bakınız, aradık bulamadıkla geçiştirilecek bir konu değil bu. Bu bizim boynumuzun borcu. 

Galatasaray camiasının, Atatürk’ümüzün bu teknesini bulup, bu mütena müzemize –bakın, 

hepimizin gözlerimiz yaşardı resimleri görünce- koyması lazımdır. Niye lazımdır? Bakınız, 

Nusret Mayın Gemisi jilet olmaya giderken Mersin’de yakalanmış, kurtarıldı ve müze yaptılar. 

Geçenlerde okudum, inanamadım. Atatürk’ün o meşhur sözlerini söylediği Kartal istimbotu 

106 sene sonra Tuzla’da batık bulundu. Onu da çıkardılar, müze yapıyorlar.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben bu konunun takipçisi olurum. Ben izleyeceğim. Ama Kültür Bakanlığımızı filan da devreye 

sokalım. Herkes bunu üstüne vazife edilsin, inşallah Ata’mızın bu paha biçilmez yadigârını da 

günün birinde bu güzel müzemizde görelim.  

İlginize çok teşekkür ediyorum, vaktinizi aldım. Saygılar sunarım efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz Ahmet Şenkal’a. Serhat Özalemdar.  

Serhat Özalemdar  

Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanım, Sayın Üyeler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu arada, Sadun Aksüt Beyefendi’yi burada gördüm. Bir 

hikâye anlatayım, onunla da bağlantılı. Bugün voleybolcu kızlarımız geldi, antrenörümüz 

geldi, onları tebrik ediyorum, emeği geçenleri de. Bir hikâye anlatayım size. 1945 veya 1946 



32 

 

yılları, Galatasaray voleybol takımı özel bir maç yapmak için İzmir’e gidiyor. Bu takımdaki 

oyuncular, Payidar Dobra, Sadi Gülçelik, Uğur Kalafatoğlu, Ayhan Demir. Fakat bu arada, 

oyunculardan bir tanesi, Payidar Dobra, okumak için İtalya’ya gitmeye karar veriyor. İzmir’e 

gitmiyor, İtalya’ya gitmek üzere ayrılıyor. Takım da o gün İzmir’de. İzmir’de, Kordon’da 

dolaşırken bir haber geliyor, Atina’da Türk uçağı dağa çarptı. İsimlere bakıyorlar çocuklar, 

Mehmet Dobra. “Bu Dobra, bizim Dobra.” diyorlar. Meğerse Payidar Mehmet Dobra ve 

arkadaşlarının öldüğünü orada haber alıyorlar. Bunun üzerine, Ayhan Demir doğan çocuğuna 

Payidar ismini veriyor. Ve çok sevdiğimiz arkadaşımız Payidar’ı da -Rahmet eylesin, benden 

bir yaş ufaktı- kaybettik. Böyle bir hikâye.  

Şimdi bunu niye anlatıyorum? Hem sizi gördüğüm için, hem de geçen hafta kaybettiğimiz 

Uğur Kalafatoğlu ilk voleybol takımından ve yaşayan son üyeydi. Uğur Kalafatoğlu’nu geçen 

hafta kaybettiğimizde, voleybol şubesinden hiç kimseyi görmedim orada. Hakikaten çok 

üzücü bir olaydı benim için, onu anlatmak istedim. Bazı değerlerimizi unutmayalım.  

Bugün kendi hazırladığım, voleybolla ilgili bir sunum yapacaktım, ama bugün çok gergin, 

bunu da erteliyorum. Kısa geçin, dedi, Sayın Başkanım, bunu da geçiyorum. Bir konuya daha 

bir parmak basayım. Benim başkanıma, kürsüden kimse “seni satarım” diyemez. Böyle bir şey 

yok yani. Benim başkanıma kimse, sadece burada değil, başka yerde de “seni satarım” 

diyemez. Bunu diyen kişiyle ilgili herhangi bir şey yapılıyor mu veya bir ihtar veriliyor mu, 

merak ediyorum. Bu kadar söylüyorum. Tekrar görüşmek üzere, saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Serhat Özalemdar’a kısa konuşması için teşekkür ediyoruz. Sayın İbrahim Göknar, buyurun. 

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Dursun Başkanım, Değerli Eski Başkanlarım ve Çok Değerli Hazirun, 

2017 yılının son toplantısındayız. Müsaade ederseniz, ben yine bu kürsüden kişisel atışmalar 

veya güzel anılar yerine, Galatasaray’ın ismini bir tarafa bırakarak, Galatasaray’ın menfaati 

açısından bugünü hakkında kendimce çok önemli bulduğum iki ana konuyu aktaracağım. 

Sunumumun ilk kâğıdı, sırat köprüsünden geçiyoruz, hep birlikte. 2017 demişken, 2017 

yılında Galatasaray açısından birçok başlık var. Onları kısaca hatırlayalım istiyorum.  

2017 yılında, Galatasaray’da stadyumun intifa hakkı alınmıştır. Riva projesinden ilk tahsilat 

yapılmıştır. Otel inşaatı bitmedi denildi, ama ben bizzat gittim, gördüm, % 99 bitmiştir. 

Basketbol salonunun ruhsatı alınmıştır. Kalamış Tesisleri ihalesi yapılmıştır. Yeni, yepyeni bir 

futbol takımı kurulmuştur. Ve bugün burada ilk defa hep bir arada, bir anlamda Divan 

Kurulunun sürekli olabilmesi için bir salona kavuşmuş bulunmaktayız. Belki unuttuğum 

vardır, ilk aklıma gelenler bunlardı. Şimdi müsaade buyurursanız, bu çok önemli artılar için 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarını tebrik ediyorum ve sizlerden bir alkış rica ediyorum.  

Efendim, bu, madalyonun bir yüzü, bir de diğer yüzü var. Şimdi aslında bugün gündem 

maddemiz, en önemli madde yine bütçeydi. 2 hafta önce, revizyon toplantısından çıktık. Ben 

bir önceki Divanda da bahsetmiştim, ancak bu bütçe konusunda benim açımdan en önemli 
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konuyu bir kere daha bilgilerinize arz etmek istiyorum. O da şudur. Bakın, onay tarihi 25 Mart 

2017. Oradaydık, Genel Kurulda bütçenin şu detaylarına onay verdik. Hepsini okumayacağım, 

sadece örnek olarak söylüyorum. Söz gelimi, Kalamış için -bu planlanan bütçe, bitmiş 

bütçeden bahsetmiyorum, zaten işin özü burada yatıyor- gelir 576 bin lira, gider 970 bin lira. 

Bu çok önemli çünkü, onu geçmeyelim lütfen. Efendim, diğer taraftan, söz gelimi, kadın 

voleybol takımı, -bunların hepsi duruyor bütçede, detaylarda- gelir 2 milyon lira, gider 10 

milyon lira. En alta büyük yazdım, Galatasaray’ımızın satranç şubesi var. Satranç akıl işidir, 

akıl şubesi. 70 bin liralık gelir yazmışız, 144 bin liralık gider yazmışız. Bu bütçe bitimi değil, bu 

gerçekleşen olay değil, bu sadece planlama. Zaten mesele de burada, işin püf noktası da 

burada.  

Şimdi 2018’e buradan gideceğim. Eski planlar 15 yıldır böyle oldu. Sebebini de biraz sonra 

açıklamaya çalışacağım. Her yerde şudur, hepimiz biliriz. Bütçeler yapmışızdır, değil mi? 

Yanlış plan nedir? Herhangi bir bütçe için, giderin gelirden fazla olarak planlanmasıdır. Öyle 

değil mi? 15 yıldır böyle yapıldı. Mevcut yönetimimizle ilgili söylemiyorum, hep aynı. Tek 

doğru vardır, bütçeyi planlarken gelirinizi giderinizden fazla planlarsınız. Bunun başka bir yolu 

yok, dünyada yok. Biz Galatasaray’da maalesef ama maalesef 15 yıldır hep bu şekilde hareket 

ettik. Şimdi eğer ben buradan mevcut yönetime niye böyle yapıyoruz diye sorarsam, çok 

haklı sebepler alırım. O başka bir konu. Ben burada geçmiş borçlardan, oradan, buradan 

bahsetmiyorum. Bugünden bahsediyorum. 2018 de hemen 10 gün sonra önümüze geliyor. 

Yahut Mart ayı, yeni bütçe ayı. Peki, neden böyle oldu? Çok açıkça ifade etmek istiyorum.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Galatasaray camiası bütçe detaylarını hiç okumuyor. Maalesef belki üzücü olacak, haddimi 

aşacağım, ama şunu söylemek zorundayım. Galatasaray camiası, Genel Kurul üyeleri ve Divan 

üyeleri dahil, genel kurullara, Ahmet, kime oy vereceğiz, Mehmet, kime oy vereceğiz diye 

gidip el kaldırıyor. Bu böyle olmaz. Bizim yapmamız gereken şey şudur. Benim için bu bir akıl 

tutulmasından farklı bir şey değil. Çok açık, değişmesi gereken konu bu. Binlerce kere 

istirham ediyorum, 2018 Mart ayı bütçesinde, lütfen ama lütfen bireysel olarak bakalım. 

Yönetim zaten sunuyor daha önceden, Genel Kurula gitmeden önce hepimiz ulaşabiliyoruz. 

Lütfen kalem kalem bu gözle bakalım ve eğer çok açık söyleyeyim, 2018’de herhangi bir 

kalemde -biraz önce gösterdiğim gibi- gider gelirden fazla ise, Galatasaray Divan üyeleri 

olarak, Genel Kurulda o bütçeye red oyu verelim. Yanlış anlaşılmasın, yönetime hayır oyu 

demek değildir bu. Yönetime red oyu demek değildir. Tam tersi, yönetim için de doğru olan 

budur. Gelin, red oyu verelim. Bütçemizi 15 yıl sonra ilk defa en başından denk hâle 

getirelim. İmkânsız demeyin, her şey imkânlı olabilir. Duyuyorum. Zaten konu burada.  

Biraz önce, çok değerli bir konuşmacı tüzükten bahsetti. Bu konu tüzükte de var. Hatta Sayın 

Başkanımız, yöneticilerin bundan sonraki dönemlerde -kendi dönemi dahil- açıkları 

ceplerinden kapatacakları maddesinden bahsetmişti. Şimdi o tüzük bir türlü hayata 

geçmiyor, ondan ya da bundan. Ama biz bu şekilde, biz bu şekilde bu maddeye yardımcı 

olabiliriz. Bu hiç de zor bir şey değil. Bunu lütfen hiçbir şekilde unutmayalım.  
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Efendim, kısa keseceğim. Sportif başarı. Bakın, iki konu, bütçe ve sportif başarı. Biraz önce de 

değerli konuşmacı bir maddeden bahsetti. Şimdi bu 2017 yılı için iki hafta önce yapılan 

Olağanüstü Genel Kurulda, bize sunulan konularda 29. sayfanın bir paragrafını okuyorum. 

Şöyle diyor:  “Revize bütçemiz, her zaman olduğu gibi, bütün spor dallarında en üstün 

başarıları elde etmek için gerekli olan tüm sportif faaliyetlerin mali etkilerini yansıtmaktadır. 

Hedefimiz, her şubede her zaman şampiyonluktur.” Şimdi burada herhangi bir eleştiri olarak 

almayın, tenkit olarak da almayın lütfen, ama bir gerçekten bahsetmek durumundayım. Şu 

anda ekranda görüyoruz. Futbola bakalım, sportif başarıda son durum. 11. haftada 

Galatasaray bir numarada, Fenerbahçe 7 numarada, fark 9 puan. 15. hafta, -yani 1 ay sonra, 

4 maç sonra- Galatasaray yine bir numarada -Allah’a şükür-, Fenerbahçe 3 numarada, fark 3 

puan. Sade Fenerbahçe yok. Başakşehir var, Beşiktaş var, Trabzon var. Onu geç. Bakın, ipler 

artık rakiplerin elinde diyorum. Niye, biliyor musunuz? Çok basit matematik. Her kulüp bizim 

gibi plan yapıyor. Herkes, özellikle 3 büyük, 4 büyük bunu yapıyor, şampiyon olmak için 

yapıyor. Onların divan kurullarında da aynı şeyler konuşuluyor. Farklı şeyler yok. Şimdi bakın, 

3 puanlık bir fark var. Kimin elinde şimdi bu iş? Eğer iki takım da bütün maçlarını kazanırsa 

Fenerbahçe Galatasaray’ın önüne geçer. Matematik budur, çünkü ilk devre maç 0-0 bitmiştir. 

İkinci devre, Saraçoğlu Stadı’nda, Fenerbahçe Galatasaray’ı yenerse, Fenerbahçe 

Galatasaray’ın önünde bitirir. Ne oldu bizim başarı? Olmadı. Yani tehlike anlamında 

söylüyorum, bu derece kritik. Bıçak sırtında duruyoruz. Kaldı ki, bu Fenerbahçe. Beşiktaş’tan 

bahsetmiyorum.  

Ha bu arada da, erkek, kadın basketbol ve voleybolda derecede yokuz. Derecede yokuz. 29. 

sayfayı okudum, amacımızı okudum. Kimse lütfen bu gerçekleri yadsımasın. Ben burada yılın 

son ayında, son toplantımızda negatif konuşmak istemezdim. Ama sadece hepimiz gibi ben 

de gerçek bir Galatasaraylı olarak... Fatih Bey keşke gitmeseydi, tek bir cevabım olacaktı. 

Gerçi girmek istemiyorum. “35 senedir aşığım.” dedi. Ben 65 senedir aşığım. Kimse kimseden 

daha fazla Galatasaraylı değildir. Şimdi bakın, futbolda şampiyonluk şansımız % 20. 5 takım 

var. Trabzon’la 7 puan aramız, iki maça bakar. Basketbolda sıfır, voleybolda sıfır.  

Efendim, sonuç olarak yine 29. sayfaya dönüp bitiriyorum. Planları yazıya dökmek güzeldir, 

ancak gerçekçi olmadığı müddetçe, yazıyı suya yazmak gibi olur. Hâlbuki Galatasaray’ın 

hayallere değil, gerçeklere ihtiyacı var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Göknar’a teşekkür ederiz. Sayın Taner Aşkın, buyurun efendim. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Divan Kurulunun Muhterem Üyeleri, Değerli Basın Mensupları,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kusura bakmayın, tansiyonum biraz yüksek. Buraya geldikten 

sonra iyice yükseldi, şu anda 20-22 civarında bir tansiyonla huzurlarınızdayım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Kendine mukayyet ol.  
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Taner Aşkın 

Ama bakın, hiç önemi yok, hiç önemi yok.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

İbrahim var burada da. 

Taner Aşkın 

Bugün burada olanlardan sonra, duyduklarımızdan sonra, benim tansiyonum solda sıfır. 

Galatasaray’ın içinde olduğum bunca zamandır rastlamadığım, görmediğim, duymadığım, 

duymak istemediğim, içinde bulunmadığım bir sürü olayla karşı karşıya geldik son 4 hafta 

içerisinde. Burada şahısların hataları olabilir, yanlış hareketler olabilir, her şey olabilir. Ama 

Galatasaray’da bunların olmaması için - ben belki de 20. kez bu kürsüden tekrar ediyorum- 

birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Biraz evvel açış konuşmasında Sayın Başkanın da 

belirttiği gibi, bunun dışında başka hiçbir şansı yok. Galatasaray’ın yegâne şansı, yegâne çıkış 

yolu, her konuda, -bir konuda değil, her konuda- toplumla, Galatasaray toplumu ile içiçe 

olmak ve beraberliğini herkese hissettirmekle mümkün. Bunu aksini söylemek, abesle iştigal 

etmekten öte bir şey değil.  

Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz, açılış 

konuşmasında... Bunları söylemeden geçemeyeceğim. Biraz evvel arkadaşlarımız da belirtti. 

Önce bütçe ile başlayalım. Doğru bir ek bütçe yaptınız. Galatasaray’da açıklığın, şeffaflığın bir 

örneğiydi, çok teşekkür ediyorum. Birtakım projelerden bahsettiniz. Bunların içerisinde 

bence en önemlisi, şu anda Florya’da bitirmiş olduğunuz çim saha. Dünyanın parasını 

verdiğiniz futbolcuların idman yapabilecekleri bir tek sahada yapılması gereken zorunlu 

işlerden bir tanesi. Bir diğeri, işte görmüş olduğunuz, ahde vefanın örneği bu salon. Çok 

sevgili arkadaşım Özhan’ın hatırası için açılmış olan bu salonu Galatasaray’a lütfettiniz, 

kazandırdınız. Teşekkür ediyorum.  

Şimdi bir şey daha söylemek zorundayım, müsaade ederseniz. Bütün bunlarla beraber, ben 

Başkanla her istediğim zaman konuşabiliyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Teşekkür ederim. 

Herhangi bir sıkıntım yok. Galatasaray’ın dertlerini oturup paylaşabiliyoruz. Her yerde, her 

zaman, ne zaman istersem, Başkanın hayır dediği yok. Benim de baktığım yok, o bana 

gelebilir, ben ona gidebilirim, öyle bir şey yok aramızda, şükürler olsun.  

Ama şunu söylemekte fayda var. Bazı şeylerde, bugünden ufak tefek ikazlarda bulunmak 

istiyorum. Biraz evvel takdim edilen o son hesap vaziyeti ile ilgili, benim bir türlü üzerinde 

durup da çözemediğim bir hadiseyi ortaya getirmek istiyorum. Bunu da sizlere okuyarak, 

Divan Kuruluna takdim etmek istiyorum. Talebim şu, müsaadenizle. Galatasaray Spor Kulübü 

ve iştiraklerinin ayrı ayrı, konsolide, 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla çalışan veya çalıştırılan 

personel sayılarının bildirilmesi. Bunu hem yönetimden rica ediyorum, hem de tasdikli olarak 

denetimden rica ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı ve Galatasaray Spor Kulübü 

Denetim Kurulu başkanlığına hitaben bir dilekçe bu. Muhatap olarak belirtilen kulübün 

denetim kurulları başkanlıklarından mevcut dernek personeli, kulüp personeli ve Galatasaray 
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Spor Kulübü Derneği iştiraklerinin, a) işe giriş tarihleri, adları, soyadları, yeterlilik belgeleri, 

brüt ücretleri, miktarı ve hâlihazırda tahakkuk etmiş kıdem tazminatları; b) dışarıdan alınan 

faturalı hizmetlere karşılık ödenen meblağlar; bunları muhakkak görmemiz lazım, muhakkak 

irdelememiz lazım. Bunlar çok önemli hususlar.  

Ben şimdi buradan bir başka yere geçiş yapacağım, müsaade ederseniz. Bunu zaten Divana 

takdim edeceğim. Bir başka yere geçiş yapacağım. Çok önemli bana göre. Görüyorsunuz, 

bizim bir sürü borcumuz var. Senelerdir geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Ama çok önemli bir 

noktayı atlıyoruz. Hepimiz iş adamıyız, birtakım işler yapıyoruz, birtakım becerilerimiz var. 

Belli yerlerde de yani ne bileyim, % 90 Galatasaraylı iş adamlarının ciddi anlamda özellikleri 

var. Bunların niçin hiçbirini uygulamıyoruz diye merak ediyorum. Ben de yönetimde 

bulundum, ama sıra gelmedi. Yani daha doğrusu, böyle bir şeye fırsat bulamadık. Neyse, 

bunu bir kenara koyalım, ama Galatasaray’da artık bunlarla konuşmanın hiçbir faydası yok. 

Hiçbir faydası yok. Biraz evvel arkadaşım burada bir sürü şey sıraladı, gördünüz. Dünyadaki 

futbol, dünyadaki spor hareketleri ve bir sürü sponsorlar, bir sürü kara para aklayan adamlar 

veya dünyada anormal zengin olanlar, kaprisleri veya hobileri uğruna bu işe para yatıran 

insanlar... Bunun dışında bir şey söz konusu değil. Ama bakın, Galatasaray’ın bugün içinde 

bulunduğu durumdan çıkması için yeni projelere ihtiyaç var. Çok yeni projelere ihtiyaç var. 

Nakit paraya ihtiyaç var. Günlük ihtiyacı karşılayacak nakit girdilerine ihtiyaç var. 30 milyon 

taraftardan bahsedilen koskoca bir camia, ama böyle bir sıkıntı içerisinde. Yani son derece 

basit, 30 milyon kişiden 10 dolar alsanız, size kalsa, bırakın vazgeçin. Ama maalesef -altını 

çizerek söylüyorum- yönetimi de bu konuda ikaz ediyorum, bakın, Galatasaray Spor Kulübü 

resmî olarak oynadığı her maçta -altını bir daha çiziyorum- 2-2.5 milyon dolar zarar ediyor. 2- 

2.5 milyon dolar zarar ediyor, bunu çarpın 34 maçla, -40’ı filan hesaba katmayın, 50’yi de 

katmayın- 100 milyon dolar. Nereye gidiyor bu para? İşte size küfür eden adamlara gidiyor. 

Hakkı olmayan insanlara gidiyor. Taraftarım diye geçinen insanlara gidiyor. Böyle bir şeye 

Galatasaray’ın müsaade etmemesi lazım. Sadece Galatasaray’ın değil, Türk sporunda bütün 

kulüplerin bir araya gelip, özellikle Kulüpler Birliği Başkanı olan Sayın Başkanın da bu konuda 

yardımlarını rica ediyorum. Artık bunlardan kurtulmamız lazım. Eğer Galatasaray Spor Kulübü 

olarak, benim ismimi kullanıp, benim sırtımdan para kazanacak birileri varsa onlardan uzak 

durmalıyım. Öyle taraftar olmaz olsun, ben istemiyorum öyle bir taraftarı. Kulübe faydası 

olsun. Bakın, 30 milyon kişiyi değerlendirsek bu dediğim şekilde, 300 milyon dolar. Eğer 100 

milyon dolar kaybettiğimizden kazansak, 400 milyon dolar eder. Siz 400 milyon dolarla bugün 

atınızı istediğiniz arenada oynatırsınız. İstediğiniz arenada oynatırsınız. Biraz cesaret, biraz 

cesaret, fazla bir şeye gerek yok.  

Bugüne kadar hep alışılagelmiş, borç alalım, borç verelim. Yönetim şimdi bir sistem 

uyguluyor. Bana göre, geçerli bir sistem. Ha, ne zaman netice alır, onu da söyleyeyim. 

Birdenbire bir sihirbazlık beklemeyelim. Belirli bir periyoda ihtiyaç var. Burada da açıkça şunu 

söyleyeyim, Sayın Başkana güvenelim. Bakın, burada çıktı ve dedi ki, “Ben 43 senedir bu işi 

yapıyorum. 43 senelik tüccarım.” Mazisine bir bakın Sayın Başkanın, eğer güveniniz yoksa, 

zaten önümüzde seçim var, ne gerekiyorsa orada yapılır. Bu çok önemli bir husus.  
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Şunu söyleyeyim, biz değerlerimizden çok şey kaybettik. Bakın, bir Galatasaray Başkanına 

saldırı, bir Galatasaray Başkanına hakaret, Galatasaray Başkanının locasından bir Yönetim 

Kurulu üyesinin seyirciye ve taraftara hakareti, Galatasaray camiasında asla ve asla olmaması 

gereken bir olay. Benim şahsi indimde, bunu kabul etmem mümkün değil. Bu ne 

Galatasaraylılığa yakışır, ne örflerimize yakışır, ne âdetimize yakışır, -en sonunda da noktayı 

koyayım- ne insanlığa yakışır. Belki rahatsız olan birtakım insanlar çıkacaklar. Ama ne olursa 

olsun, benim Yönetim Kurulu üyesi olarak seçtiğim ve yönetimde görev verdiğim kişi, - Genel 

Kurul üyesi olarak konuşuyorum- adı ne olursa olsun, kim olursa olsun, eğer onu layıkıyla 

temsil etmiyorsa, onun orada durmaması lazım. Galatasaray, örfüyle, âdetiyle ve daha da 

ileri giderek söylüyorum, geçmişten gelen öğrendikleriyle, bu tip hadiselere layık bir 

müessese değil, bir kurum değil. Kimsenin benim yöneticim olarak orada taraftarın üstüne 

saldırması, küfür etmesi... Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, ne oluyoruz kardeşim? Ali 

kıran baş kesen misin? Alper kardeşim, sana sesleniyorum. Açık açık adını da söylüyorum. 

Böyle bir şey yok. Galatasaray’da bu tip yönetici olacaksa, kusura bakmayın, kusura 

bakmayın, o zaman bizler çok yanlış yapıyoruz.  

Sayın Başkandan da istirham ediyorum, o locada güvenlik güçleri var, yani kulübün para 

ödediği müesseseler var. Arkada stat polisi var. Orada Sayın Başkanı veya o locayı veya 

kendisini müdafaa etmek ona düşmez. Onlardan yardım isteyecek. Galatasaray’a yakışan bu. 

Eğer bunu yapamıyorsa, o zaman o koltukta oturmayacak. Özür dileyerek bunu açıklamak 

zorundayım. Hiç içime sindiremedim. O günden beri, yani Cumartesi gününden beri, 

maalesef ciddi bir tansiyon sıkıntısı içerisine düştüm. Ama bunu da burada söylemeden 

geçemiyorum. Çok istirham ediyorum.  

Başka bir şey daha var burada, çok önemli şey yapmak istiyorum. Şimdi bizim önümüzdeki 

dönemde birtakım yatırımlarımız olacak. Sayın Başkan bu yatırımların birincisini, ikincisini 

söyledi. Bunlardan bir tanesi, Florya’nın tesisleri, TOKİ tarafından yapılacağı söylendi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Kemerburgaz demek istiyorsunuz. 

Taner Aşkın 

Evet, Kemerburgaz demek istiyorum. TOKİ tarafından yapılacağını söyledi Sayın Başkanım. 

Fakat bir diğeri var, o çok önemli. İşte burada yapılması gereken salon, spor salonu. Spor  

salonunun maliyeti belli. Sayın Başkanın da söylemiş olduğu bir şey daha var: “Ben bunun 

kaynağını buldum, burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunu bir sponsora yaptıracağız ve bizden 

bir tek kuruş çıkmayacak.” Şimdi tabii hangi aşamaya geldiğini bilmiyorum. Ukalalık da etmek 

istemem. Ama bu konuda sayın yönetimden bir istirhamım var. Sayın Başkanım, bu konuda 

en son noktaya gelmeden, bizleri son derece ciddi aydınlatın lütfen. Yani hangi şartlarla, 

hangi imkânlarla, ne kadar süreyle ve kimin yaptığını hem Genel Kurul adına, hem de Divan 

Kurulu adına bilmek isterim. Ben şahsım adına bunun takipçisi olacağım. Bugünden söylemek 

zorundayım.  
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Çok teşekkür ediyorum, beni dinlediğiniz için. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler 

diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Teşekkürler Taner Aşkın. Sayın Fethi Demircan, buyurun efendim. 

Fethi Demircan 

5696 Fethi Demircan. Divan Başkanıma, Yönetim Kuruluma, siz Divan Kurulu üyelerine saygı 

ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca beni Galatasaray camiasına kazandıran, İngiltere’de West 

Ham United takımında antrenörken, Ron Greenwood ile görüşüp Galatasaray’a gelmemi 

sağlayan değerli başkanım, değerli büyüğüm Selahattin Bey’e saygı ve sevgilerimi 

sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Bana şöyle söylemişti, otele gittiğim zaman. “Hoca, bak, 

Babıali’den Türk futboluna giriyorsun, dikkat et. Gelmeni tavsiye ediyorum.” dedi  ve ben de 

geldim. Bugün karşınızda Galatasaraylı Fethi Demircan olarak bulunuyorsam, kendilerine 

saygı ve sevgilerimi, Galatasaray camiasına hürmetlerimi sunuyorum.  

Benim burada ifade etmek istediğim birinci konu, Galatasaray futbol takımının eksiklikleri. 

Birincisi, Galatasaray takımı kanat oyununu oynayamıyor. Dikkat ederseniz, Galatasaray 

takımı bugüne kadar kanattan gelen topla, kafa ile veya voleyle iki tane gol atmıştır, bunu da 

Derdiyok yapmıştır. Galatasaray takımının bütün maçlardaki kaybedişinin nedeni defanstan 

son derece geç çıkması. Galatasaray takımı defanstan bir veya iki toptan, 4 toptan başka 

hiçbir zaman ileriye topu atamıyor. Oysa rakipler, özellikle Beşiktaş maçında gördük ki, tek 

topla forvete top attılar ve sonuç aldılar.  

İkinci bir şık, Galatasaray takımının teknik direktörü bana göre başarılı. Ben Türk 

antrenöründen yanayım. Başarılı, ama ona rakip takımlar hakkında yeteri kadar bilgi 

verilmiyor, bu takım nedir, şu takım nedir diye. Örneğin, Başakşehir maçında hep kanattan 

gelen toplarla yedi Galatasaray takımı golleri. Beşiktaş maçında da kaç tane orta atıldı.  

Fenerbahçe’nin son oynadığı maçta galip gelmesinin en büyük nedeni, daha oyun başlar 

başlamaz, kanatlardan tek topla gelen kafa ile gol attı. O bakımdan, Galatasaray takımının 

bana göre en büyük eksikliği, teknik direktör arkadaşa rakip takımlarla ilgili, yeteri kadar bilgi 

verilmemesidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Demircan Hocaya çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa, ancak çok da faydalı konuşmaları 

vardır daima. Sayın Metin Öztürk, buyurun efendim. Son 3 konuşmacı arkadaşımız Metin 

Öztürk, İsmail Kulacıoğlu ve Dağhan Baydur. 

Metin Öztürk 

5569 Metin Öztürk.  

Sevgili Başkanlar, Sevgili Hazirun,  

Uzatmamak için ve zamanın da geçtiğini bildiğim için, kimsenin de kalmadığını gördüğüm için 

notumu aldım. O yüzden kısa keseceğim. Fatih Altaylı hepimizden özür diledi. Ben 
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inanmadım tabii, çünkü ticaretini buradan yapıyor. Önce hakaret ediyor, sonra özür diliyor, 

hakaret ediyor, özür diliyor. Benimle ilgili özrünü kabul ediyorum, çünkü bir Genel Kurul 

üyesi olarak, Başkanımızı Nuri Alço yaptı, biz de ilaçlandık ve tecavüze uğrayan kişi olduk. 

Özür dilediği için bu özrünü kabul ediyorum ve dava açma hakkımı Genel Kurul üyesi olarak 

saklı tutuyorum. Bir sürü hukukçu var, kimse üstüne alınmadı gördüğüm kadarıyla. Evet, 

karşınızdakini ciddiye almayabilirsiniz, ne yapsa yeridir diyebilirsiniz, ama hakarete uğramayı 

ben kabul etmiyorum. Tekrarı hâlinde, yani Genel Kurul üyesi ile ilgili... Başkanla ilgili konular 

onun konularıdır, kendi aralarında. Başkan affeder, affetmez. O tekrar hakaret eder, Başkan 

affeder, tekrar hakaret eder, affeder, o onun bileceği bir şey. Ama ben şahsımla ilgili, Genel 

Kurul üyelerine veya Divan Kurulu üyelerine hakaretin tekrarı hâlinde şahsen dava açacağım. 

Siz katılın, katılmayın.  

Orada bir diğeri de, bizim oylarımızı çok doğru bulmuyor. Niye bu başkanı seçtiniz kardeşim, 

diyor. Bak, şunlar var, diyor. Bunu Galatasaray Liseli değil diye seçmezsiniz, şu eski başkan bir 

gelse neler yapar, diyor. Şu öbürünü yapar, bunu yapar. Hemen aklıma Aysun Kayacı geldi. 

Fatih Altaylı eşittir Aysun Kayacı dedim, çünkü o da çobanın oyu ile kendi oyunu eşit 

bulmuyordu. Demek ki bizim oyumuzla Fatih Bey’in oyu da eşit değil. Tüzüğe bir bakalım, 

değilse kabul edelim. 10 oy 1 oy, olabilir, vardır. Muhtelif ülkelerde, krallıklarda, bilmem 

nelerde olabiliyor. Ben şimdilik Fatih Bey’le benim oyumun bir olduğunu düşünüyorum. Ama 

biz çoban, o Fatih Altaylı ise bilemiyorum, ona da bakalım.  

Burada muhtelif eleştiriler her zaman oluyor. Eleştiriler değerlendirilebilir. Pek çok eleştiri 

oluyor, takdir oluyor. Bizi yarı yarıya böldü. Burası siyasi bir yer değil, burada tek bir iktidar 

var, Galatasaray. Yaşasın Galatasaray! 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Öztürk, teşekkür ediyoruz. Sayın İsmail Kulacaoğlu.  

İsmail Kulacaoğlu 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Eski Başkanlarım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 7212 İsmail Kulacaoğlu. Divan Kurulunda ilk defa söz 

alıyorum. Söz almamın nedeni de, Fatih Altaylı’nın yapmış olduğu televizyon programını 

sadece burada izlemiş olmaktandır. Objektif olamıyorum, çünkü Dursun Başkan devre 

arkadaşım. Belki tepkimi biraz yüksek gösterdim, özür diliyorum. Ancak Dursun Başkanı çok 

yakın tanıdığım için de, kendisinin söylemediği bir şeyi ben size aktarayım. Dursun Başkanın 

kendisi ile ilgili hiçbir sorunu yok, ancak Galatasaray Kulübü başkanlığına yapılan hakareti 

hazmetmesi konusu biraz ağır kaçabilir. Onun için, bugün huzurunuza bu konuşmayı getirdi 

ve bizden de bunu dinlememizi istedi. Ben de şaşırarak, üzülerek, hatta yüksek sesle tepkimi 

de göstererek katkıda bulundum. Fatih Altaylı geldi, burada özür diledi. Bilmiyorum, siz 

saygıdeğer Divan üyeleri olarak, Fatih Altaylı’nın her yaptığı ve arkasından getirdiği özür 

dilemelerden tatmin oldunuz mu? İçinize sindirdiniz mi? Ben içime sindiremiyorum. 
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Dolayısıyla, Başkanın takdiridir, kendisi özrünü kabul etmiş olabilir, ancak ben etmiyorum. 

Sizlerden de etmemenizi diliyorum.  

Ancak söylemek istediğim konu başka. Şu veya bu şekilde, bu konuşma vuku bulmuş, 

kayıtlara geçmiş ve 80 milyonun her an izleyebileceği bir duruma gelmiştir. Burada Fatih 

Altaylı özrünü diledi ve gitti. Ancak bu program, izlenebilir olarak bir yerlerde duruyor. 

Hukukçulara buradan sesleniyorum. Bunun kesinlikle yayından kaldırılması için ne 

gerekiyorsa yapılsın ve de çaba gösterilsin. Bu konuşma, bu hakaret bir şekilde 

televizyonlardan ve kayıtlardan silinsin. Saygılar sunuyorum, iyi günler diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, teşekkür ederiz. Sayın Dağhan Baydur. Son konuşmacı efendim.  

Dağhan Baydur 

Sayın Başkan, Yönetim Kurulu ve Sayın Başkanlar,  

Teşekkür ederim. Ben de çok nadir konuşanlardanım Divanda. 4168 Dağhan Baydur, bu sene 

50. yıl madalyamı aldım. Şimdi bazı ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, kaybettiğimiz değer 

yargılarından bahsetti. Ben bu değer yargısını birkaç kere konu etmek istedim Divanda, fırsat 

olmadı. Şimdi tam yeri geldi. Şimdi, birçok değerlerimizden kaybettik. Dünya kaybetti, 

Türkiye de kaybetti ve bu Galatasaray’a da yansıyor. Ve biz de payımızı alıyoruz bundan, 

Galatasaray topluluğu olarak. Ben çok üzülüyorum. Yani direniyoruz, ama yine de alıyoruz. 

Bugünkü konuşmalar da onun bir tezahürü. Yani bizim jenerasyonumuzda böyle şeyler 

olmazdı, konuşulurdu filan. Daha önemlisi, Galatasaray, bana göre ve birçok benim 

jenerasyondan Galatasaraylılara göre, biraz amiyane, argo tabirle, biraz hergelelik de olan bir 

sistem. Yani ben bakıyorum, benim küçüklüğümde, daha gençliğimde, Divanda -dayımla veya 

akrabalarımla geldiğim zaman- veya genel kurullarda biraz dalga geçilirdi, birbirimizle. Ben 

onu çok özlüyorum. Bakın, bu politikada da vardır. Mesela bu tür politik konuşmalar yapan 

Turan Güneş vardı. Eskiden böyle politikacılar vardı. Mecliste, hem iktidar, hem muhalefet 

gülerdi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Osman Bölükbaşı. 

Dağhan Baydur 

Evet, ondan sonra Osman Bölükbaşı vardı. Bunları hatırlıyoruz. Sonra işim icabı ben 1978’de 

İngiltere’ye yerleştim ve 1992’ye kadar 15 sene orada yaşadım. Boş vaktim olunca, 

parlamentoya gidip şeyi seyrediyordum. O zaman Thatcher’ın dönemiydi, kan gövdeyi 

götürüyordu. İşte sendikaların atlarla üzerlerine saldırıyorlar, ölenler oluyor, yaralananlar 

oluyor ve meclis bugün bizim olduğumuz durumdaydı neredeyse İngiltere’de. Orada böyle en 

kritik konuşmalarda bile, Thatcher karşı tarafa öyle bir esprili bir şey koyuyordu ki, bütün 

parlamento gülüyordu. Yani muhalefet de gülüyordu. Gülüyorlardı, yine kavgaya 

başlıyorlardı. Yani ben de diyorum ki, Galatasaray’da da böyleydi, ben böyle hatırlıyorum. Bir 
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de İngilizlerin çok güzel bir lafı vardır: “When the voice goes up, intellect goes down”. Ya 

millet bağırmaya başlayınca, düşünme şeyi yok oluyor ortadan. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Entellektüellik aşağı kayar. 

Dağhan Baydur 

Aşağı kayıyor. Yani İngilizlere bakın, cidden bayılıyorum onların bu tarzına. Hiç bağırma filan 

yok ve dünyayı idare ediyorlar. Amerikalılar zannediyor herkes, bence İngilizler idare ediyor 

arka planda. Ve herkesle dalga geçiyorlar. Ben bugüne kadar bağıran bir İngiliz politikacı 

görmedim hiç. Sakin sakin, saman altından su yürütüyorlar ve dünyayı idare ediyorlar. 

Şimdi benim de söylemek istediğim, ne olur, bundan sonraki tartışmalarda -tartışmaları 

sulandıralım diye söylemiyorum ama- zaman zaman şunun içine hiciv sokalım. Sonunda 

burada istediğimiz, gerçekleri konuşmak. Bağırıp çağırınca gerçekler konuşulmuyor, başka 

şeyler konuşuluyor.  

Sözlerime son verirken, hepinize 2018 için en iyi dileklerimi sunuyorum, Yönetim Kuruluna, 

başkanlara. Ve son bir cümle söylemek istiyorum. Ben İngiltere’de yaşarken, BBC’nin her 

akşam haberlerinde, Sayın Başkanım Selahattin Beyazıt’ın Margaret Thatcher’ı ziyaretini 

görüyordum hep. Nedense BBC hep bunu veriyordu ve de her akşam siz oraya gidiyordunuz. 

Ben hep merak etmişimdir, niye her akşam gidiyordunuz?  

Teşekkür ederim, saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet, Sayın Dağhan Baydur’a teşekkür ediyorum.  

Değerli Üyeler, Yılın son Divan toplantısını yeni bir salonda, daha değişik bir ortamda yaptık. 

2018 yılının ülkemize, kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederim. Bugünkü toplantımızı da 

kapatıyorum efendim.  

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı     Başkan Yardımcısı 

 

 

 

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

 Sekreter      Sekreter 


