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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

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

arkadaşları, geçen 2 aylık süre içinde vefat eden 3572 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Gündüz Ulupınar, 4375 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Tahsin Berküren,4381 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Cengiz Turan, 4510 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Rüştü 

İyisoy, 4832 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz İsmail Atıf Serdengeçti, 5073 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Çetin Evirgen, 5138 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mehmet Doğan 

Erman, 5496 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Rahime Suna, 5636 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Mahmut Faris Omağ ve 5858 sicil numaralı kulüp üyemiz Ömer Çopur, 10641 

sicil numaralı kulüp üyemiz Sabahattin Çakaroğlu ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar 

için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.)  

Teşekkür ederim, buyurunuz. Efendim, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem   

1. Mart ve Nisan ayına ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,  

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Yönetim Kurulunca tespit edilen 16-23 Mayıs 2015 tarihli Seçim Genel Kurulu dolayısıyla 

başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması, 

4. Güncel olaylar ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul 

edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız, toplantıyı rahatsız etmeyelim. Gündeme 

geçmeden önce, size arz etmek istediğim 3 konu var.  

İlk konu, kulübümüzle ilgili iki sevinçli haberle alakalıdır. Birincisi, kürek takımımız bu yıl 

rakiplerini geçerek Türkiye şampiyonu olmuştur. Bu başarıda emeği geçen yönetici, şube 

kaptanı, antrenör ve sporcularımızı candan kutluyorum efendim. Ayrıca bu şampiyonluğa 

katkısı olan eski kürekçilerimize de teşekkür borçluyuz. Kürek şubemiz her türlü bürokratik 

engeli de yenerek bu başarıyı kulübümüze kazandırmıştır. Başarılarının devamını dileriz. 

İkinci başarı haberi de, bu hafta sonu kadın basketbol takımımızın üst üste ikinci defa Türkiye 

şampiyonu olmasıdır. Bu önemli başarıda payı olan tüm yönetici, antrenör ve sporcularımıza 
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teşekkür ederiz, başarılarının devamını dileriz. Efendim, spor kulübü olmamızı da hiçbir 

zaman unutmuyoruz. Bu tür başarılar hepimizi çok gururlandırıyor.  

İkinci konu, Divan Kurulu seçimleriyle ilgilidir. 8 Nisanda yapılan seçimde bana ve çalışma 

arkadaşlarıma gösterdiğiniz güven için müteşekkiriz. 110 yıllık şerefli kulübümüzün başarıyla 

yönetilmesi için, kulübün kıdemli üyeler topluluğu olan, Divan Kurulu üyelerinin tekliflerini, 

tavsiyelerini ve eleştirilerini dile getirecekleri bu saygın platformu aynı ciddiyet ve disiplin 

içinde yöneteceğimizden emin olunuz. Tüzüğümüzün verdiği önemli görevler, gerekli titizlikle 

takip edilecektir. Bütün bu çalışmalarda siz değerli üyelerimizin katkılarını beklediğimizi de bu 

vesileyle ifade etmek isterim.  

Son konu, 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan kulüp yönetimi seçimi ile ilgilidir. 

Seçimlerin düzenli, dürüst ve kulübümüzün geleneklerine uygun şekilde gerçekleşmesini 

sağlamak için pek çok idarî işlem, tüzüğümüz vasıtasıyla kulübümüzün yegâne bağımsız, 

seçimlerde tarafsız ve özerk kurulu olan Divan Kurulu yönetimine verilmiştir. Tüzüğümüzün 

61. maddesi uyarınca, başkan adayları yönetim ve diğer kurullara ait listelerini 30 Nisan 2015 

Perşembe günü, süresi içinde Divan Başkanlığına teslim etmişlerdir. Listeler Sicil Kurulu 

tarafından aynı gün sicil ve kıdem yönünden incelenmiş, netice yazıyla Divan Başkanlığına 

bildirilmiştir.  

Bu incelemeye göre, Sayın Dursun Özbek’in listesinde bir eksiklik tespit edilmemiştir. Sayın 

Turgay Kıran’ın bir Yönetim Kurulu yedek üyesinin yıllık aidatını süresinde yatırmadığı için 

seçim listesinde yer almadığı; Sayın Ahmet Özdoğan’ın listesinde ise 1 Sicil Kurulu aday 

üyesinin ve 2 Disiplin Kurulu aday üyesinin kıdem yönünden yetersiz olduğu tespit edilmiş ve 

derhâl başkan adaylarına, sicil ve kıdem yönünden yetersiz aday üyelerin yerine yeni aday 

üyelerin bildirilmesi yazıyla talep edilmiştir. 4 Mayıs 2011 Pazartesi günü, yeni aday üye 

isimleri Divan Başkanlığına bildirilmiş ve tüm aday listeleri aynı gün, Divan Başkanlığı 

duyurusu ile kulüp resmî internet sitesinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  

11 Mayıs 2015 Pazartesi günü, tüzüğümüzün 64. maddesi uyarınca renk çekme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre, Sayın Dursun Özbek kırmızı oy pusulası, Sayın Ahmet Özdoğan 

sarı oy pusulası, Sayın Turgay Kıran gri oy pusulası ile seçime katılacaklardır.  

Son olarak, kulübün güncel malî durumunun başkan adaylarına bilgi olarak sunulması 

konusunu izah etmemde yarar var. Pek çok üyemiz, beni arayarak bilgi istedi. Divan başkanlık 

seçiminden sonra Sayın Başkan Duygun Yarsuvat’a müracaat ederek medya ve basında 

başkan adaylarının çok farklı malî bilgiler açıkladıklarını, bu durumun kulübe zarar 

verebileceğini ifade ettim. Bu nedenle, güncel malî durumun başkan adaylarına bir 

bilgilendirme toplantısı ile verilmesinin uygun olacağını ifade ettim. Sayın Başkan da uygun 

gördü ve Muhasip Üye Sayın Mete İkiz’in bir hazırlık yapmasının gerekli olacağını söyledi. 6 

Mayıs tarihinde yapılması Başkan adaylarına yazı ile duyurulan bu toplantı, 5 Mayıs 2015 

tarihli Yönetim Kurulu kararı ile iptal edildi. Yönetim Kurulu kararı, halka açık şirketimiz olan 

Sportif A.Ş.’ye ait bilgi ve belgelerin Kamu Aydınlatma Platformu’na (kısa adı KAP) 

bildirilmeden açıklanmasının mümkün olamayacağını ifade etmekteydi. Bu nedenle, 

bilgilendirme toplantısı iptal edildi. Bilginize sunuyorum.  
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Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, 31 Mart 2015 itibarıyla düzenlenmiş olan ilk 3 aylık 

malî, idarî, sportif rapor Yönetim Kurulunca hazırlatılmış ve dün Divan Başkanlığına 

gönderilmiştir. Öncelikle başkan adaylarına sunulacaktır. Ayrıca incelemek isteyen değerli 

Divan üyeleri, Divan sekretaryasından raporu talep edebilirler.  

Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, Mart ve Nisan 

aylarına ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Görüldüğü gibi, girişte 

tutanakları hazırladık, sizin görüşünüze sunduk. Hazırlandığı şekliyle toplantı tutanaklarını 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Teşekkür 

ederim.  

İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Efendim, şöyle söyleyeyim. İki 

ayrı yazı var. Birisi Sayın Ahmet Şenkal’ın, birisi Sayın Mitko Staymenof’un. Ancak bu yazılar 

burada okunabilmeleri açısından epeyce uzun. Yani burada sizin sürenizi almak istemiyorum. 

Eğer bu arkadaşlarım çok arzu ediyorlarsa kendi yazılarını kendileri okurlar, size takdim 

ederler. Ama Divan Başkanlığı bu hizmeti yapmaz. Sayın Turgay Kıran’ın bir yazısı var 

efendim. Onu okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Hazirun,  

Başkan adaylarımızdan 6272 sicil numaralı Sayın Turgay Kıran’ın 11 Mayıs tarihli bir dilekçesi 

var. Aynen okuyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına,  

11.5.2015 günü, saat 18.00’de, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde, Divan Başkanı huzurunda 

yapılan renk seçme işlemi dernek tüzüğünün 64/2. maddesinde öngörülmeyen bir prosedür 

izlenerek icra edilmiştir. Kendileri adına ve namına yazılı olarak kendisini temsille 

görevlendirilmiş temsilciler tarafından başkan adaylarının sicil numarasına göre renk seçme 

işleminin yürütülmesi yerine, gönderilen temsilcilerin sicil numarası esas alınarak seçme 

işlemi yapılmıştır. Başkan adayları arasında sicil bakımından en kıdemlisi Sayın Turgay 

Kıran’dır. Bu nedenle, Turgay Kıran temsilcisinin ilk olarak renk seçme işlemini yerine 

getirmesi gerekirdi. Kaldı ki, renk seçme işleminden önce yapılan kimi özel ve gizli 

konuşmalar, renk seçiminin adil bir uygulama olmasını sorgulanabilir bir duruma 

getirmektedir. Şunu da eklemek gerekir ki, renk seçme işlemini düzenleyen, tüzüğün 64. 

maddesinde anılan işlemin nasıl yapılacağına ilişkin bir yazılı düzenleme olmamakla birlikte, 

her uygulamanın Galatasaray etiğine ve hukuka aykırı olmaması gerekir. Yapılan seçim bu 

ilkelere aykırıdır.  

Bu konuda gereğinin yapılmasını arz ederim.  

Turgay Kıran ve imzası. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Kıran’ın dilekçesini okuttum. Bu renk seçme işlemi tüzüğümüzün 64. maddesinde 

düzenlenmiştir ve ifade edildiği gibi, belli bir sarahat yoktur. Burada Galatasaray’ın 
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gelenekleri, geçmiş uygulamaları ve etiğine dikkat ederiz. Mesela 2014 Ekim ayında 

yaptığımız seçimde, renk seçmek üzere Sayın Duygun Yarsuvat gelmişti. Diğer temsilci de 

Nasuhi arkadaşımdı. Tabii ki o toplantıdaki efendim, Galatasaray’daki hizmetleri dolayısıyla 

Sayın Duygun Yarsuvata ilk seçimi yaptırdık. Ayrıca, o seçimde Alp Yalman daha kıdemli bir 

üyeydi. Burada da aynı şekilde, gelen temsilcilerin arasında Sayın Cengiz Özyalçın gibi 

kulübümüzde sporcu, yönetici, Galatasaraylı Sporcular Derneği başkanlığı gibi önemli 

görevlerde bulunmuş olan bir arkadaşımızın temsilci olarak geldiğini gördük. Bu nedenle, 

gelen temsilcilerin kıdem sırasına göre ben seçimi yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi, bu 

konuyla ilgili bir sarahat yoktur. Bu o seçimin, o andaki görülen şekline göre uyguladım. Ben 

burada Galatasaray etiğine ve geleneklerine aykırı bir husus görmüyorum. Gelen temsilci 

arkadaşlarımızın hepsi Sayın Cengiz Özyalçın’dan çok daha genç, çok daha hizmetlerinin 

başında olan arkadaşlarımızdı.  

Bir de şunu hatırlatayım. Hepimiz gayet iyi biliriz, Galatasaray Kulübü Genel Kurul üyeleri oy 

pusulasının rengine göre değil, o pusuladaki başkan adayı ve çalışma arkadaşlarının 

Galatasaray Kulübü’nün sorunlarına önerdikleri çözümlere göre oy kullanırlar. Oy pusulasının 

rengi tamamen ikincil bir konudur. Ancak tüzük değişikliği esnasında, Sayın Turgay Kıran’ın 

talebi doğrultusunda, 64. maddede bir düzenleme yapılarak bunu daha başka bir şekle 

sokabiliriz. Onun için, sırası geldiğinde ele alırız efendim.  

Efendim, şimdi gündemimizin üçüncü maddesine geçeceğim. Üçüncü maddemiz, Yönetim 

Kurulunca tespit edilen 16-23 Mayıs 2015 tarihli Seçim Genel Kurulu dolayısıyla, başkan 

adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması.  

Efendim, sayın başkan adayları muhtelif platformlarda, çeşitli sosyal tesislerimizde toplantılar 

düzenliyorlar. Gayet tabii, bu seçimin gereğidir. Ancak Galatasaray Kulübü’nün resmî 

platformu olan Divan toplantısında kendilerine söz verilmesi ve sizin burada kendilerini 

dinlemeniz bizim için önemli olduğundan bunu gündem maddesine koyduk. Sayın başkan 

adaylarına sırasıyla söz vereceğim. Başkan adaylarına konuşmalarında süre kısıtlaması 

uygulamayacağım. Ancak sayın adaylardan, mevcut hazirunun sabrını zorlamamalarını rica 

edeceğim. Evet efendim, birinci sırada Sayın Turgay Kıran var. Buyurun efendim, söz sizin.  

Turgay Kıran 

Değerli Başkanım, Değerli Sevgili Galatasaraylılar,  

Sözüme başlamadan evvel, biraz evvel verdiğim dilekçeyle ilgili birkaç cümle söylemek 

istiyorum. Biliyorsunuz, Galatasaray’da bazı teamüller vardır. Sevgili Divan Başkanım, geçen 

dönemde Alp Bey’le Duygun Bey’in durumunu anlattı. Ama bir evvelki dönemde de, 

hatırlarsınız, Sevgili Mehmet Helvacı adaydı ve yine o sırada Ünal Aysal’a bu hak verilmişti, 

sicil yaşı genç olduğu için. Ama Mehmet buna itiraz etti ve ilk kart seçimini yaptı. Dolayısıyla, 

artık bundan sonra inşallah bu maddeleri tüzüğe koyar, kimseye yorum yapmadan, taraflı 

olma imkânı vermeden... Çünkü bizim açımızdan, bir anda Sayın Divan Başkanımız taraf 

tutarmış gibi olduk ve biz buna üzüldük tabii. Ama inşallah tüzüğü değiştirir, artık 

Galatasaray’da bu tür sıkıntıları yok ederiz.  

Konuyu bu teamülden açmışken, ilginç bir konuyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz, bir grup 

arkadaşımız Çanakkale zaferini kutlamak için Sayın İnan Kıraç başkanlığında, yanında lise 
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müdürümüz, diğer yanında rektörümüz ve de öbür yanında sevgili başkan adayımız Dursun 

Özbek’le beraber geziler yaptılar, demeçler verdiler ve bir algı operasyonu yarattılar. Yanında 

taraflı basından birkaç tane arkadaşımız da, dikkat ederseniz, sanki Galatasaray Spor Kulübü, 

Galatasaray Vakfı tarafından yönetiliyor, sanki onların söylediklerine göre de başkan adayı, 

vereceği oy da Dursun Özbek... Aklıma yakın tarihten bir örnek geldi, paylaşmak istiyorum 

sizlerle. Biliyorsunuz, rahmetli Kenan Evren 1980’de bir ihtilal yaptı. Sonra demokrasiyi 

açacağını söyledi, açmak için de kendisi bir Demokrasi Partisi kurdu. Onun başına da, 

hatırlarsınız, silah arkadaşı Turgut Sunalp’i koydu. Ve de başbakanlığı kazanmış gibi de her 

tarafa bir algı operasyonu yaydı. Ama halkın seçtiği Sayın rahmetli Turgut Özal oldu. 

Dolayısıyla, bu tür algı operasyonları, bu tür metotlar Galatasaray’da artık son bulmalı. İşte 

bizler çıkarız kürsülere, ne arkamızda biat kültürünün bir temsilcisi vardır, ne başka bir şey 

vardır. Anlatırız, siz de bizi dinlersiniz. Dolayısıyla, biz de bu seçimlere girer, sizlerin oy 

güvenine göre de bu görevi alır veya almayız. Onun için, ben bunu paylaşmak istedim sizlerle. 

Teşekkür ediyorum.  

Efendim, tabii ki sorunları hepimiz biliyoruz, çünkü yıllardan beri Galatasaray’ın içinde, 

yakınındayız. Özellikle ben 25 senedir Galatasaray’ın içindeyim, yönetici olarak. Dolayısıyla, 

biraz evvel Sevgili Divan Başkanımın söylediği gibi, ekonomik konuları çok iyi biliyoruz, çok iyi 

takip ediyoruz. Ama son toplantıyı iptal etmeleri tabii bize biraz garip geldi, çünkü sadece 

Ahmet Özdoğan ile ben bunun dışında kaldık. Neyse ki, bugün lütfetmişler, bu raporları 

vermişler. İnceleyeceğiz, ama sanırım çok farklı bir değişiklik olmadığına inanacağız. 

Dolayısıyla, hepimiz Galatasaray’ın ekonomik durumunda sıkıntı olduğunu çok iyi biliyoruz. 

Herkes konuştu bir yerlerde, ama bu sıkıntı nedir? Yaklaşık 1 milyar bir borç. Bu borcun 220 

milyon doları banka borçları, bir kısmı ise diğer futbolculara ödenecek borçlar. Ve diğerleri 

diye hesapladığınız zaman, bizim oraya gelmemiz anında bir sıcak paraya ihtiyaç olduğunu 

hepimiz biliyoruz. Bunu da her platformda konuşuyoruz. Dolayısıyla, ben de Galatasaray’ın 

bu ekonomik durumunu çok yakın takip ettiğim için, listeme tam 7 tane ekonomist arkadaş 

aldım. Bunların kimisi banka müdürü, kimisi yurt dışındaki bir bankanın Türkiye temsilcisi, 

kimisi borsa ile ilgilenen bir kardeşim, kimisi hesap uzmanı, yeminli malî müşavir. Dolayısıyla, 

oraya geldiğimiz anda sıcak para ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı, ondan sonraki Galatasaray 

kapitalini ve Galatasaray’ı nasıl düzlüğe çıkaracağımızı hep beraber etüt ederek konuştuk, 

ettik. Onlardan sizlere kısa kısa başlıklar arasında bilgiler vermeye çalışacağım.  

Bir kere, arkadaşlarım, kardeşlerim borçlarımızı yeniden yapılandırarak döviz riskini azaltıp, 

vadeyi uzatmaya çalışacak. Galatasaray’ın marka değerini, bilanço ve katma değer yaratmak 

için aktif olarak eklemeyi düşünüyoruz. Fonlama araçlarını ve yükümlülüklerini, riski azaltmak 

için çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Şu anda çok önemli iki sermaye var dünyada: Çin 

sermayesi ve Körfez sermayesi. Dolayısıyla, bunların da konuşularak, uzun vadeli stratejiler 

yaparak bu iki çok önemli finans devini Türkiye’ye çekip Galatasaray’la işbirliği yapmaya 

çalışıyoruz. Ki bu çalışmanın hepsi, bu konuşulanların hepsi ön anlaşması yapılmış, 

konuşulmuş işlerdir. Alternatif düşük maliyetli ve uzun vadeli borçlanma stratejilerini, yerli ve 

yabancı, kredibilitesi yüksek sermaye sahipleriyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle de 

bu Körfez sermayesi, biliyorsunuz, bir sukuk, yani faiz değil, kâr ortaklığı ile ilgili 150 milyon 
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dolarlık bir tahvil yönetmeye çalışacağız onlarla beraber. 3 sene içerisinde Galatasaray’a 

sukuktan çok ciddi bir rakam bekliyoruz.  

Bunları daha çok çeşitlendirebiliriz. Tabii ki en büyük sıkıntı olan har vurup harman savurma 

dönemi bitmiştir. Dolayısıyla, bizler hem idarî konularda, hem malî konularda çok ciddi olmak 

durumundayız. Bunları yaparken, bugüne kadar hep borçla borç yapılandırmaya çalıştık. 

Bankalardan borç aldık, sağdan soldan borç aldık, yapılandırdık, ama hiçbir ürün 

hazırlamadık. Biz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı adı altında -ki böyle bir A.Ş.’miz var- kendi 

assetlerimizi -ki bunların neler olduğunu hepimiz ezbere biliyoruz artık- devlet teşviği ve de 

uluslararası fonlarla bir torbaya koyacağız ve yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir ürün sergilemeye 

çalışacağız. Nedir bunlar? Örnek konuşuyorum. Zaten projesi ve izni olan Riva’mızı en kısa 

zamanda devreye geçirip, ondan gelecek paralarla da öncelikle Genel Kurula gidip, onların 

izni ile de evvela borçlarımıza paramızı yatıracağız. Borçlandıktan sonra ne yapacağımıza 

beraber karar vereceğiz.  

Yine yönetimde bulunan eski bir tapu müdürü kardeşim bize çeşitli belediyelerden 6 adet çok 

büyük arazi getiriyor. Bu arazileri de değerlendireceğiz. Kimisini tatil köyleri yapacağız, 

kimisini akademi yapacağız, kimisini iş merkezleri yapacağız. Hep bunların çalışmaları yapıldı.  

Bu yatırım ortaklığının başına da, anonim şirketlerin başına da bizim çok değerli Kayı İnşaat’ın 

Başkanı Coşkun Yılmaz’ı, yine uluslararası bir inşaat şirketi sahibi ve başkanı olan Berin Atik’i, 

yine çok önemli bir inşaatçı olan Işık Gökkaya’yı, Fatih Fethi Gürsoy’u, bu konunun uzmanı 

arkadaşlarımızı bunların başına koyarak Galatasaray’daki gayrimenkulleri değerlendirmeye 

çalışacağız. Bunları yaparken bir taraftan da, yine devletle olan işbirliğimiz sonucunda, bize 

çok ilginç bir alternatif sundu devlet büyüklerimiz: Altyapı Yatırım Ortaklığı. Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı. Bu nedir? Devlet bize Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde -7 bölgede- arazi, vergi 

teşviki, artı fon ve yabancı fonlarla, genç sporcularımızı yetiştirmek üzere bir ortaklık 

kuracağız. Bu ortaklıkta Galatasaray markası ile olimpiyatlara 22 branşta oyuncu ve sporcu 

yetiştireceğiz. Dolayısıyla, bundan gelecek paralarımızla yine borçlarımızı kapatmak için 

çalışmalar yapacağız.  

Bunu yaparken, yine özellikle burada... Dursun benim sınıf arkadaşım olur, ona kardeşim 

diyeceğim, Sevgili Başkana. Biliyorsunuz, benim ilk önce eski proje vardı, bir Ali Sami Yen İş 

Merkezi projesi vardı. Sevgili Duygun Yarsuvat ekibi gelince, bir otel konusu çıktı o projede. 

Ama biz şu anda Galatasaray’a çok verim sağlayacağına inanmadığımızdan, bu otel konusu 

yerine orada bir Ali Sami Yen’in sembolü olsun istedik. Orayı Galatasaray Spor Kulübü’nün 

merkezi hâline getirelim. Altlarında kafeler, restorantlar olsun ve maç günleri de 

arkadaşlarımız gelsinler, eğlensinler ve maça gitsinler istiyoruz.  

Stat, sorunumuz var biliyorsunuz. Stat sorunumuzdan bir tanesi de üstünün kapatılması. Bu, 

devletle aramızın da bozuk olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi. Burada biz çalışma 

yaparken, Sevgili Adnan Öztürk kardeşimiz bir proje hazırlatmış, o projeyi getirdi bize, 

lütfedip verdi. O projeye göre de, stadın üstünün kapanması 7 milyon dolar karşılığında ve de 

son derece hafif, şeffaf bir şekilde, 4 ay gibi bir zaman içinde halledilecek. Ondan sonra biz de 

Ali Sami Yen konusunda, Arena konusunda oturup devlet büyüklerimizle sıkıntılarımızı 

paylaşacağız ve eksik yapılanları onlardan rica edeceğiz. 
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Arena’nın, Ali Sami Yen’in bir kompleks olmasını sağlamak için de yine yönetimde var olan 

projeler vardı, biliyorsunuz. Hemen karşıdan baktığınız zaman, solda 10 bin kişilik bir 

basketbol salonu vardır. Yine onun altında 3 bin kişilik bir voleybol salonu, altında da fitness 

salonu yapacağız Galatasaraylılar için. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da, biraz evvel söylediğim 

gibi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın içine sokup, onlarla beraber oluşturacağız.  

Genel Kurul üyelerimizi biz yıllardan beri hep saygıyla izliyoruz. Onlar Galatasaray Kulübü’ne 

girerken ciddi bir para ödüyorlar. Her sene de bir aidat ödüyorlar. Biz üyelerimize ne 

veriyoruz diye düşündük arkadaşlarımızla. İşte seçim sırasında veyahut malî genel kurullar 

sırasında güzel bir dönerli sandviç veya pilav üstü döner veriyoruz. Biz daha çok borçlu 

olduğumuza inanıyoruz sizlere, Genel Kurul üyelerine. Onun için, şöyle bir şey düşündük. 

Bunu Genel Kurula getireceğiz, izin alırsak sizlerle yapacağız. Amacımız, 25 senelik üyelerden, 

yani Divan Kurulu üyeliğini kazanmış kardeşlerimizden, Galatasaraylılardan bugün 300 lira 

olan aidatın % 50’sini almak. 30 seneyi geçmiş üyelerimizden ise 1 liralık sembolik bir ücret 

alacağız. Bunu, onları Galatasaray’dan uzaklaştırmak için değil, Galatasaray’a dahil etmek için 

yapacağız. Neden? Çünkü hakikaten, 30 senesini geçirmiş bu kardeşlerimiz hem yaşlılık, hem 

ekonomik koşullar, hem de teknoloji eksikliğinden dolayı sıkıntılara düşüyorlar ve şu anda 4 

bin tane kardeşimiz ne yazık ki katılamıyorlar. Hâlbuki biz onların katılımının çok önemli 

olduğu düşüncesindeyiz. Onlar Galatasaray’a yıllarca aidiyet duygusu ile bağlı oldukları için, 

biz de onlara böyle bir karşılık verme düşüncesindeyiz.  

Yine üyelerimiz maçlara girerken, yağmurda, soğukta, sıcakta taraftarımızla beraber aynı 

çileyi çekerek giriyorlar. Hâlbuki biz şöyle bir çare bulduk. Özellikle Arena’da onlara ayrı bir 

giriş, ayrı bir lounge olsun ki, lounge’ta oturup sohbet etsinler, Galatasaray’ı tartışsınlar, 

çaylarını, kahvelerini içsinler, maça girsinler. Maçtan sonra da hemen o trafik felaketine 

girmeden, yine oturup Galatasaray’ı sohbet etsinler istiyoruz. Bu aynı olayı Galatasaray 

Florya Tesisleri’nde de yapacağız. Biliyorsunuz, Florya Tesisleri’ne girmek son derece zor. 

Florya Tesisleri kimin? Sizlerin, Genel Kurulun, bizlerin. Dolayısıyla, orada bir lounge yapıp, 

her an 12 saati açık olmak üzere, kardeşlerimizin, üyelerimizin oraya gelip camekanlı bir 

panodan maçları izlemelerini, antrenmanları izlemelerini, sohbetlerini yapmalarını ve 

Galatasaray’ı tartışmalarını istiyoruz.  

Bunu yaparken, bir tane yerimiz var. Artık o bizim yerimiz de değil gibi, ama biz o yeri de 

Galatasaray’a kazandırmak istiyoruz. Galatasaray’ın olduğunu bildiğimiz için, Ada’mızı da 

hukuki süreç sonunda sulhen veyahut hukuken alıp yine Galatasaray’ın iletişimine açmak 

istiyoruz. Kalamış’ta, eksik olmasınlar, geçmişteki yöneticilerimiz zaten bayağı güzel şeyler 

yaptılar. Orayı da biz tamamlamak istiyoruz, yani bir açık havuz yapabilme şansı. Bu açık 

havuz için illa imar izni alınıp alınmaması, tabii ki çok daha iyi bilirler, ama bunu bir başka 

metotla yapmak için de bir çalışmamız var. Orada bir havuz yapıp, orada daha nezih bir 

ortam yaratmaya ve de bütün tesislerimize girenlerin, çıkanların Galatasaraylı olmasına özen 

göstermemiz gerektiğine inanıyoruz.  

Galatasaray’da en önemli şey ekonomik sorunlardı. Ama ikinci önemli sorun, iletişim 

sorunumuz. Dolayısıyla, biz bu Yönetim Kuruluna çok önemli 3 tane iletişimci arkadaşımızı 

getirdik. Bir tanesi, çeşitli üniversitelerde iletişim dekanlığı yapmış, TRT’nin eski Genel 
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Müdürü Tayfun Akgüner Bey. Bir diğeri, yıllardan beri hem medyada, hem büyük bankalarda, 

hem de Arçelik grubunun, Koç grubunun halkla ilişkiler ve basın başkanlığını yapmış Ömer 

Kayalıoğlu. Neden? Amacımız, iletişimi artık a’dan z’ye kadar doğru yapabilmek. Doğru haber 

üretebilmek ve bunları sizlere ulaştırabilmek. Bunun için de en önemli kaynağımız 

televizyonumuz. Ama bizim televizyonumuz zaten 3 milyon kişiye ya ulaşıyor, ya ulaşmıyor. 

Dolayısıyla, biz Türksat’la uydu konusunda anlaştık. Hazirana kadar da bir opsiyonumuz var. 

Bundan sonra Galatasaray Televizyonu’nu tüm Türkiye, tüm Körfez ülkeleri, Çin ve 

Avrupa’nın izleme şansı olacak.  

Bütün bunlardan gelecek olan, bizim de onlara verecek olduğumuz ürünlerle beraber 

Galatasaray gelirlerini pazarlama ve marketing’de çok fazla kullanma şansı bulacağız. 

Pazarlama ve marketing konusunda zaten o şirketlerin başına da Setur’un CEO’su Hüsnü 

Özbey, yine Bauhaus’un CEO’su Erol Yenmen, Okan Fenercioğlu gibi bu konuların uzmanı 

arkadaşları bu şirketlere yerleştirmeyi düşünüyoruz.  

Yine aynı şekilde, camiada iletişimi biraz daha toparlamak için Galatasaraylıları, Galatasaray 

sporcularını Arena’da sarı gece veyahut kırmızı gece diye iki kez, hep beraber toparlayıp 

eğlence düzenlemek istiyoruz. Özellikle de Galatasaray Store’larda amatör branşlarımızın 

özel koleksiyonlarını üreterek onları daha sponsorize etmek ve onlara daha kaynak bulmak 

için arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar.  

Evet, çok fazla zaman almayayım ve futbola, spora geleyim biraz da. Her zaman söylediğimiz 

gibi, bizim son derece kıymetli bir teknik direktörümüz var. Geçmişe baktığınız zaman, hem 

çok ekonomik, hem de çok başarılı. Sanıyorum 3 maç sonra da Galatasaray şampiyonluğunu 

ilan edecek, Hamza Hoca ile beraber. Biz Hamza Hocanın arkasında olmayacağız, çünkü 

arkasında olmak zaman zaman tehlikeli oluyor. Yanında olup, Hamza Hocanın yanına da, 

eskiden sportif direktör diyorduk, şimdi idarî direktör adını vereceğimiz Sevgili Bülent Ünder’i 

bir ağabey olarak getireceğiz.  

Sportif A.Ş.’ye bütün yükümlülükleri vererek, yönetimdeki arkadaşlarımızın orayla hiçbir 

ilişkisi olmamasını sağlayacağız, benim dışımda. Dolayısıyla, Sportif A.Ş.’nin başına da bizlerin 

dışında, ismini şimdi açıklayamayacağım, çok değerli iki arkadaşımı getireceğim, sorumlu 

olarak.  

Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum, çünkü İrfan Başkanım taraf tutar belki, bana 

bozuk atar yine. Onun için lütfederse, -artık İrfan Başkanımla tatlı sohbet yapıyoruz- izin 

verirse, ben Yönetim Kurulu arkadaşlarımı çağırayım, tanıtayım ve görevimi bitireyim. Sayın 

Başkan?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Buyurun efendim, ne demek! Tarizlerinizi duyuyoruz, ama cevap vermeyelim, sizi rencide 

etmeyelim. Siz buyurun, devam edin efendim. 

Turgay Kıran 

Estağfurullah. Biz birbirimizi rencide etmeyiz zaten Sayın Başkanım.  

Efendim, beni zaten 25 senedir tanıyorsunuz. Ben Turgay Kıran. Bilmiyorum arkadaşlarım 

burada ne yazdı, ama ben özellikle spor dünyasında 1985’te Futbol Federasyonu Yönetim 
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Kurulu üyeliği, yine 1990’da sevgili Remzi Tan’la beraber Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu 

üyeliği, bilahare Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği ve iki dönem olmak 

üzere de Galatasaray’da Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Dolayısıyla, sportif 

açıdan hakikaten belki Galatasaray tarihinde -iddialı konuşacağım- bu konuda uzman bir 

kardeşinizim.  

Ben sicil numarasına göre çağıracağım. Dolayısıyla, en eski kardeşim Ömer Kayalıoğlu. 

Ömerciğim, gel. Ömer Kayalıoğlu’nu biliyorsunuz, orada yazıyor mamafih. Biraz evvel de 

söyledim, iletişim konusunda hakikaten çok takdire şayan bir kardeşim. Bizle çalışmayı kabul 

ettiği için teşekkür ediyorum kendisine. Prof. Tayfun Akgüner. Tayfun ağabeyi biraz evvel 

söyledim. Zaten onun CV’si, özgeçmişi o kadar yoğun ki, nasıl kısaltacağız diye bilemedik. 

Ama sevgili oğlum Cenk Kıran halletti galiba onu da. Levent Karadeniz. Evet, bir Galatasaraylı 

kardeşim Taylan Özen. Bu arada, adı orada geçti ama biliyorsunuz, Levent Karadeniz bir iş 

adamı kardeşimiz, özellikle petrol dünyasının önemli isimlerinden. Onu da söylemiş olayım. 

Taylan ise, gördüğünüz gibi, bir bankacı, bir ekonomist kardeşimiz. Dolayısıyla, orada 

gördüğünüz gibi, ekonomi konusunda bizlere çok büyük katkıları olacak. İbrahim Bozan, 

bizim eski tapu müdürümüz. Bölgelerimizde tapu müdürlüğü yaptı. Dolayısıyla, bize yeni 

araziler kazandıracak. Aynı zamanda da, Sarıyer gibi kulüplerde başkanlık yaptı İbrahim. 

Onun için, hem spordan, hem de özellikle bizim için çok olmazsa olmaz, Galatasaray’a arazi 

kazandırmak gerekiyor. Dolayısıyla, ona bu görevi verdik. Şimdi de 6 arazi sözü verdi bize. 

Doğru mu hatırlıyorum? Evet, peki. Ozan Korkut. Ozan Korkut, ilk NBA’ye giden basketbolcu 

kardeşimiz. Aynı zamanda iş adamı ve ekonomist, gördüğünüz gibi. Ulvi Süvarioğlu. Evet, 

bugün onun bir genel kurulu vardı. Biliyorsunuz, Ulvi Süvarioğlu çok önemli bir şirketin 

Türkiye’deki CEO’su. Dati diye bir şirketin CEO’su. Ataköy, Galleria gibi yerlerin başında. Aynı 

zamanda, eskiden de voleybol şubemizi yönetiyordu. Orhan Sürek. Orhan da bir ekonomist. 

Menkul değerler konusunda uzman. Aynı zamanda, göründüğü gibi sporcu. Tabii ki, 

Galatasaray yönetiminin bayansız olma şansı yok. O da bir eski basketbolcumuz, Vildan 

Taştop. Hakikaten Vildan’ı çok sevgiyle izliyorum. Bir de Vildan’ın bir özelliğini yeni öğrendim 

ben de. Meğerse Tevfik Fikret Bey’in torunuymuş. Onun için, ayrıca bir sempati duydum 

kendisine. Erdal Aslan. Yok. Erdal Aslan, biliyorsunuz, daha evvel Adnan Polat döneminde 

Galatasaray Spor Kulübü’nde muhasebe ve malî işler sorumlusuydu. Daha sonra da, geçen 

dönem Alp Bey’le beraber yönetime katılmak için girdiler. O da bir yeminli malî müşavir ve 

çok değerli bir kardeşimiz. Okan Böke var. O da bugün izinli. Okan Böke de yine bir yabancı 

bankanın Türkiye temsilcisi. Dolayısıyla, o da yurtdışında şu anda. O da bizim ekibimizde. 

Adnan Mete burada, geldi. Evet, Adnan Mete çok önemli bir iş adamımız. Para konusunda 

hep ona danışıyoruz, haberiniz olsun. Evet, kızlarımızı ikiledik bu sefer, biliyorsunuz. Pelin 

Atik. Pardon, Pelin Atik diye yazmışım buraya. Pelin Atılgan. Pelin Atılgan Çobanoğlu. 

Biliyorsunuz, eşi de çok sevgili kardeşim Ahmet Özdoğan’ın listesinde. Pelin aynı zamanda 

Ağabeyler, Ablalar Grubu’muzun yönetiminde. Bir iletişimci, halkla ilişkilerci ve benim de 

neredeyse genç kızlığından beri beraber çalıştığım kardeşim. Hâlâ genç, peki. Edip Önder 

kardeşim burada. Edip Önder, hukukçu bir kardeşim. Aynı zamanda, bizim çeşitli 
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derneklerimizde de görevde, yönetimde. Saruhan geldi mi? Saruhan Sarman diye bir iş adamı 

kardeşim daha var. Sanıyorum o da işlerinin yoğunluğu dolayısıyla gelemedi.  

Ben ve ekibim, 23 Mayısta olacak seçimlerde oylarınızı bekliyoruz. Oy vermeniz hâlinde, 

buradan mütevazi bir şekilde ayrılıp, sevgili ve rahmetli Ali Sami Yen Bey’in Galatasaray Spor 

Kulübü’nü kurduğu sınıfta hemen bir toplantı yapacağız, onları anacağız ve küllerinden 

yeniden doğacağımızın ve Galatasaray’ı artık gençlere emanet edeceğimizin sözünü 

vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Turgay Kıran arkadaşımıza açıklamaları için çok teşekkür ediyoruz. Fikriniz 

olsun diye söylüyorum, konuşması 28 dakika civarında toparlandı. Evet, bir toplu fotoğraf 

alsınlar, bilahare ikinci adayımıza geçelim. Evet efendim, arkadaşların hepsine teşekkür 

ediyoruz. Efendim, daha önce de söyledim. Galatasaray platformunda arkadaşlarımın 

verdikleri açıklamalar hepimiz için önemli, çünkü Divan Kurulunun âdeti ve çalışmaları gereği, 

bunlar zapta kaydediliyor. Bilahare icap ettiğinde, geri dönerek bakabiliriz. Efendim, ikinci 

adayımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özdoğan.  

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Kurulu Başkanlığı, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Hanımefendiler, 

Beyefendiler ve Basın Emekçileri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Şimdi bir seçime giriyoruz. Bu seçimde, biliyorsunuz, 

hepimizin sevdası Galatasaray. Sevdamız Galatasaray olduğuna göre, ilk önce diğer başkan 

adaylarına veya onların listesinde yer alan arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. 

Ayrıca, yeni seçilen Divan Başkanlığına da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir 3 yıl geçirirler.  

Ben Prof. Dr. Ahmet Özdoğan’ım. 6442 numaralı üyeyim. Bugüne kadar 1996-2000, 2004-

2006 yıllarında Galatasaray’da Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Ayrıca 100. Yıl Komitesi’nde 

çalıştım. Galatasaray Yardımlaşma Vakfı üyesiyim. Ve Türkiye’nin -çeşitli üniversiteler de 

dahil olmak üzere- federasyonlarında görev yaptım. Şimdi değerli arkadaşlarım, birlikte olan, 

rehberlik yapan arkadaşlarım kendilerini tanıtacaklar. Şimdilik saygılar sunuyorum.  

Varol Dereli 

İyi günler, ben Varol Dereli. Galatasaray Lisesi, sonra da İktisat Fakültesi mezunuyum. 1994 

ve 1998 yıllarında Alp Bey ve Faruk Süren kardeşimin yönetimlerinde bulundum. 

Galatasaray’ın 50 yıllık üyesiyim. 21 yıllık Divan üyesiyim. Galatasaray Vakfı Mütevelli Heyeti 

üyesiyim. Galatasaray’da tekrar görev almak için genç kardeşlerimle beraber buraya geldim. 

Çok teşekkür ederim. 

Ömer Tümay 

Sayın Başkanlarım, Değerli Galatasaraylı Büyüklerim, Kardeşlerim,  

Ben 6081 Ömer Tümay. Saint Benoit Lisesi ve Marmara Üniversitesi mezunuyum. Hâlen doğa 

turizmi ve kurumsal eğitim alanlarında faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve yöneticisi 

pozisyonundayım. Galatasaray formasını giyen, terini akıtan, bugün de Galatasaray’da Genel 

Kurul üyesi olan, gurur duyduğum bir oğlum var. Teşekkür ederim. 
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Muzaffer Oflaz 

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,  

11909 Muzaffer Oflaz. 1947 Kayseri doğumluyum. Kayseri Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 

İnşaat Fakültesi mezunuyum. Müteahhitlik yapmaktayım. İstanbul Eğitim Vakfı’nın 

başkanlığını 25 senedir yapıyorum. Türk Mühendisler Birliği yöneticiliği yaptım. Türkiye 

İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası’nın genel başkanlığı 20 seneye yakın. Karşıda, Anadolu 

yakasında, Fenerbahçe hariç herhâlde tüm sosyal derneklerin üyesiyim. Kartalspor, 

Çengelgöy, Kayserispor’da yöneticilik yaptım. Beylerbeyi Spor Kulübü’nde 1991-95, tabii 

Özhan ağabey zamanında da yine Beylerbeyi Spor Kulübü’nün başkanıydım. Hamza 

Hamzaoğlu da benim kaptanımdı. Son yıllarda Kayserililer Derneği başkanlığı yapmaktayım. 

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde taahhüt işi, yap-sat işlerim var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Emin Eminoğlu 

Saygıdeğer Başkanlarım, Saygıdeğer Üyeler,  

12638 sicil numaralı Emin Eminoğlu. İskeçe, 1958 doğumluyum. İskeçe Türk Azınlık Lisesi’ni 

bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. 1982 yılından 

itibaren denizcilik sektöründe çalışmaktayım. 1992’de kurucusu olduğum, yine denizcilik 

sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu üyesi olarak başında bulunmaktayım ve 

çalışmalarıma devam etmekteyim. 3 dönemdir Deniz Ticaret Odası Meclis üyeliği, yine en 

eski kuruluşlarımızdan Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin bu dönem genel 

sekreterliğini yürütmekteyim. Türkiye’de denizcilik sektöründe uluslararası düzeyde iş gören 

takriben 300’e yakın firmanın Türkiye temsilciliğini yapmaktayım. Hepinizi saygı ve 

hürmetlerimle selamlıyorum efendim. 

Fatih Akgün 

Saygıdeğer Başkanım, Değerli Büyüklerim,  

12675 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesiyim. Adım Fatih Akgün. Sanayiciyim. Evli 

ve 2 çocuk babasıyım. Ankara, İstanbul ve Sofya merkezli bir sanayi kuruluşu sahibiyim. 

GSYİAD ve Genç İşadamları Konfederasyonu kurucu üyesiyim. Vakit ayırdığınız için, bizlere 

değer verip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler. 

Ahmet Tuncay Çobanoğlu 

Sayın Başkanlarım, Değerli Üyeler,  

Ahmet Tuncay Çobanoğlu, 13311. Galatasaray Spor Kulübü üyesiyim. 1964 İstanbul 

doğumluyum. Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ekonomi 

mezunuyum. Daha sonra aynı üniversiteden uluslararası ilişkiler yüksek lisans mezunuyum. 

Türkiye Futbol Adamları Derneği üyesiyim. Sigara ile Savaşanlar Vakfı kurucusuyum. Ve aynı 

zamanda, İnovasyon Derneği’nin de kurucu başkan yardımcısıyım. Mesleğim olarak da 

uluslararası siyaset, uluslararası halkla ilişkiler ve bir sanayi şirketinin de sahibiyim. Saygılar 

sunuyorum.  
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Ali Fatinoğlu 

13936 Ali Fatinoğlu. 1962 İstanbul doğumluyum. Ben Ataköy Muhittin Üstündağ İlkokulu, 

Ortaokulu, Bakırköy Lisesi, daha sonra Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yüksek lisans yaptım. Ben tribünden gelen bir 

Galatasaraylıyım. Dedem Galatasaray Lisesi mezunu olduğu için, dededen başlayarak, dede, 

baba, ben, çocuklarımız, tüm Fatinoğlu, bir tane fire vermeden fanatik Galatasaraylıyız. 

Bugün bu görevi bana layık görüp davet ettiği için Sayın Başkanıma huzurlarınızda önce 

teşekkür etmek isterim.  

Efendim, ben sanayiciyim, Sanica Boru sahibiyim. 3 ana branşta üretim yapıyorum. Banyo 

grubunda, küvet, jakuzi, duşakabin, kompakt mini havuz, gömme rezervuar, iç takım gibi 

ürünler üretiyor. İkinci grubum, metal grubu, panel radyatör üretiyoruz. Bu fabrika ile 

Manisa’da başlıyor ve üretim kapasitesi olarak şirketimiz dünya birincisi. Üçüncü grubumuz, 

plastik grubu. Bu grup biraz medyatik oldu. Elazığspor’un isim sponsoru olduk, Sanica Boru 

Elazığspor olarak. O yüzden, boru grubu öne çıktı, ama üç ana grupta da 78 ülkede ihracat 

yapıyoruz. İstanbul Beylikdüzü’nde 5 fabrikam, Avcılar’da 1 fabrikam, Elazığ’da ve 

Akhisar’daki 9 ayrı tesiste üretim yapıyorum. Bunların dışında, yurt dışında da, İran’da ve 

Macaristan’da üretimimiz var. Kanada’da ve Çin’de de satış ofislerimizden, hesaplarımızı, 

kitaplarımızı iyi bilmemizle tanınıyoruz. İnşallah Galatasaray’da da hesaplarımızı, kitaplarımızı 

sizlerin desteğiyle toparlayacağız. Saygılar sunuyorum efendim.  

Zafer Pınarcık 

Sayın Divan Kurulu, Sayın Üyeler,  

14314 Zafer Pınarcık. Hepinizi selamlıyorum. 1961 İstanbul doğumluyum. Marmara 

Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim. İstanbul Üniversitesi’nde muhasebe denetim 

alanında master yaptım. Son dönemlerde bütün hayatım profesyonel alanda geçti, finans 

alanında geçti. Çokuluslu, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesinde 20 sene boyunca 

çalıştım. Türkiye operasyonunda malî ve idarî işlerden sorumlu genel müdür yardımcısıydım. 

Son 6 yıldır da, cirosu 6 milyar dolar olan, piyasa değeri 10 milyar doların üzerinde olan bir 

şirketin finans üst düzey yöneticisiyim. Çok teşekkür ederim. 

Dinçer Azaphan 

Sayın Başkanım,  

15120 Sicil Kurulu üyesi Dinçer Azaphan. Saygılarımla. Akaryakıt, turizm ve inşaat sektörü ile 

uğraşıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.  

Mehmet Yıldırım 

9792 Mehmet Yıldırım. 1970 Nazilli doğumluyum. 1989 Galatasaray Lisesi ve 1994 yılı 

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Bölümü’nden mezun oldum. Yıllar sonra Tevfik 

Fikret’te, burada olmak da bana çok büyük gurur ve mutluluk veriyor. Bunu da paylaşmadan 

edemem. Daha sonra yaklaşık 20 yıl kadar uluslararası şirketlerde profesyonel olarak -ki 6 yılı 

Zafer Bey’le beraber- çalışarak geçti. Son 7 yıldır da bir şirketin kurucu genel müdürü olarak 
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sağlık sektöründe faaliyet gösteriyorum. Herkese seçimde başarılar diliyorum. Önemli olan 

Galatasaray’ın kazanması. Teşekkür ediyorum.  

Mehmet Akif Aygün  

Sayın Divan Başkanı, Değerli Galatasaraylılar,  

Öncelikle, ben biraz heyecanlıyım. Burası Tevfik Fikret. Ben bir mektep mezunu olarak, ilk 

defa bu tarafındayım. Onun için, heyecanım için kusura bakmayın. 1973 İstanbul 

doğumluyum. 1992 Galatasaray Lisesi mezunuyum. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi 

İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunuyum. Yıllar içerisinde çeşitli ihracat 

sektörlerinde, ihracat, dış ticaret üzerine çalışma yaptıktan sonra, 2006 yılından bu yana, 

kurucusu ve yöneticisi olduğum Lita Dış Ticaret firması ile ticari faaliyetlerimi devam 

ettirmekteyim. Teşekkür ederim. 

Serhat Özalemdar 

Sayın Başkanım, Sayın Üyeler,  

7376 Serhat Özalemdar. 1957 Sarıyer doğumluyum. 1979’da İstanbul Ticari İlimler Akademisi 

İktisat ve Muhasebe Bölümü’nden mezun oldum. 1972-80 yılları arasında Galatasaray’da 

yıldız takım, genç takım ve A takımında voleybol oynadım. 1979-94 yılları arasında Ulusoy 

Turizm’de muhasebe müdürlüğü görevini yaptıktan sonra, 1994 senesinde kendi kurduğum, 

gıda sektöründe çalışan bir firmam var. Voleybolla ilgili de, burada Divandaki üyeler beni bilir. 

Tevazu etti Başkanım, voleybol şubesinde bana görev vermek istediğini söyledi ve 

yönetimine aldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bütün gayretimle 5 senedir 

hazırlandığım şeyleri yapabilirsem, yeni Oral Yılmaz’lar, yeni değerler, yeni Alev’ler, yeni 

Haldun’lar yaratmak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğime şimdiden söz 

veriyorum. Teşekkür ederim. 

Metin Tayfun İşeri 

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler,  

Ben 11530 Metin Tayfun İşeri. 20 yıl Amerika’da yaşadıktan sonra liseyi Virginia’da okudum. 

Teksas A&M Üniversitesi’nde makine mühendisliğini bitirdim. Daha sonra, endüstri 

mühendisliğinde master yaptıktan sonra, 3.5 yıl Entouka Production diye bir petrol şirketinde 

çalıştım ve 1982 senesinde Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Kesin dönüş yaptım mı, 

bilmiyorum. Ama eşimle tanıştım. İki de kızım olunca, bir baktım, aradan 35 sene geçmiş ve 

hâlâ buradayım. Bu dönem içinde, Türkiye’ye döndükten sonra, Borusan Şirketler Grubu’nda 

3 ayrı şirkette, Borusan Amortisör, daha sonra Borusan Makine, Caterpiller ve daha sonra 

Borusan Manesman Boru’nun genel müdürlüğünü yaptım. 5 sene evvel emekli olduktan 

sonra, şimdi Çolakoğlu Metalurji, yeni yaptıkları 1 milyar dolarlık yatırımın ardından yeniden 

yapılanması ile ilgili grupta koordinatör olarak görev alıyorum. Hepinize şimdiden çok 

teşekkür ederim.  

Oben Aybars Kuday 

Sevgili Başkanlarım ve Değerli Galatasaraylılar,  
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Ben Oben Aybars Kuday. 1977 İstanbul doğumluyum. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonra Amerika’da University Kogod School of Business’da 

pazarlama ve uluslararası ticaret masteri yaptım. Yaklaşık 12 senedir, Galatasaray Genel 

Kurul üyesiyim. Bununla gurur duyuyorum. 11 senedir de çokuluslu bir firmada, Orta Asya, 

Türki cumhuriyetler ve Türkiye’yi kapsayan coğrafyada, inovasyondan ve iletişim 

kampanyalarının proje müdürlüğünden sorumluyum. Değerli Başkanım ve Yönetim Kurulu 

arkadaşlarımla beraber Galatasaray’ımıza hizmet etmek için hazırım. Çok teşekkürler. 

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan  

Efendim, yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ama onların dışında size arz edeceğim 

başka bir şey daha var. O da şudur. Ben basın toplantısında söz verdim, sizin önünüzde de söz 

veriyorum. Neye söz veriyorum?  

Değerli Disiplin Kurulu: Sayın Cevdet Dayıoğlu Bey, Yıldırım Baysal Bey, Emir Turgan Bey, 

Hatice Günay Hanımefendi, Ersan Erkam Bey, Vedat Alpaslan Bey, Ahmet Kalafatoğlu Bey, 

Hikmet Recep Evci, Metin Evrim Bey, Toros Hakgör Bey, Füsun Kantemir Hanımefendi, Cem 

Emiroğlu.  

Denetleme Kurulu: Gözde Büyükeroğlu, Emel Çabukoğlu, Hakan Akbaş, Ömer Mapa, 

Mehmet Sedat Samver, Abdullah Köroğlu.  

Sicil Kurulu: Hasan Durcan Kumcuoğlu, Serol Acarkan, Bedii İlhan Tüzün, Zeynep Nilüfer 

Sanvar Hanımefendi, Melike Beyhan Tüzün Hanımefendi, Aziz Başdoğan, Tuncay Pulcu, Nur 

Alemdar Hanımefendi, İbrahim Haluk Nural, Faik Naci Özdere. 

Huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve söz veriyorum. Bütün kurullar bağımsız çalışacak. 

Kuvvetler ayrılığı prensibine uyacak.  

Şimdi efendim, ben ve değerli arkadaşlarım niye aday olduk? Galatasaray Spor Kulübü’nün 

bir beyni var. Beyni 12 bin üyeden oluşuyor. Bunun adı ortak akıl. Bu ortak akılda neler oldu 

son yıllarda, birlikte bir bakalım, birlikte karar verelim. Bu ortak aklı ne kadar 

kullanabiliyoruz? Ne yapıyoruz? Ayrıca şunu unutmayın, biz yönetimimizde hiçbir 

Galatasaraylıya para için gitmeyeceğiz, ama aklı için daima birlikte olacağız. Toplam üye 

sayımız 12 bin. Bakalım ne olmuş.  

Biliyorsunuz, ben tıp profesörüyüm. Beynimizin % 25’i çalışmıyor, çünkü kaydı kapalı 3 bin 

üyemiz var. Niye kaydı kapalı, kimse bilmiyor. Gidip sormuş muyuz? Hayır, sormamışız. Şimdi 

bir başka şey göstereceğim size. Son Malî Genel Kurulu alalım. Son Malî Genel Kurulda 

katılımımız 1.350. Yani biz beynimizin % 11’ini kullanıyoruz. Peki, bütçeye, 2015 bütçesine 

beynimizin sadece % 1’i ile karar veriyoruz. Bu Galatasaray’a yakışmıyor dedik ve o nedenden 

dolayı aday olmaya karar verdik.  

Şimdi efendim, malî aklımız ne durumda? Biz ne yapacağız? Biraz sonra değineceğim, ama 1 

Ocak-31 Aralık 2014’ün dışında, bizim elimizde bir veri yoktu. O nedenden dolayı, 

baktığımızda şunu gördük. Net borç-alacak farkımızı zaten Malî Kuruldan biliyorsunuz. 

Giderimizin 552, gelirimizin de 453 olduğunu ve ortalama 100 milyon lira zarar ettiğimizi 

gördük. Peki, acaba biz bunu niye zarar ediyorduk? Sadece ve sadece 2014 ara transfer 

döneminde tam 135 milyon lira para harcadık. Yani Galatasaray 450 milyon lira zaten 

kazanıyor. Parası var Galatasaray’ın. Ama kaynağımızı yanlış harcıyoruz.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Bir başka örnek göstereceğim size. Her yerde söylüyorum. Üniversitedeki ekonomi 

hocalarına da söylüyorum. İki tane tez olacak konumuz var, 2014 için. Kusura bakmasın hiç 

kimse, taraftarınızın cebinden 58 milyon lira para çıkıyor, siz 15 milyon zarar ediyorsunuz 

formada. Böyle bir şey olma şansı yok. Ama öyle. O zaman 100 milyon lira açık verirsiniz işte. 

Bir başka nokta, Galatasaray Adası. 2014 yılında 58 bin zararla kapatmışız. Bakın, bakın, 

kitaba bakın.  

Şimdi gelelim şeffaflık konusuna. Şeffaflık lafını kullandığımızda bir önemli hadise vardır. Lafı 

kullanırsınız da, acaba yapıyor musunuz? Şimdi bakın, Sayın Divan Başkanı İrfan Aktar Bey 

bize bir yazı yolladı. Yazı burada. Yazı burada efendim. Sayın Divan Başkanı İrfan Aktar Bey 2 

gün sonra bir yazı daha yolladı. O da burada efendim. Şimdi bakalım ne olmuş? Diyor ki, 

Sayın İrfan Aktar Bey, -ki çok haklı, kendisine de teşekkür ediyoruz Divan Kurulu olarak- adil 

bir seçim yarışına katılmaları için 6 Mayıs 2015 günü, Galatasaray Spor Kulübü malî işler 

sorumlusu Mete ikiz size bilgi verecek, diyor. Peki, 6 Mayısta ne oluyor? Alınan Yönetim 

Kurulu kararı gereğince, bilgilendirme toplantısı iptal ediliyor. Şimdi bakın, o zaman adil bir 

yarış olup olmadığı zaten Divan Başkanının söylediği laflarda var. Ama bizim için fark etmiyor. 

Biz Galatasaray’ın sevdalısıyız. Şimdi, soruyu şöyle soruyorsunuz bize, çok da haklısınız. Ben 

de Galatasaray Divan Kurulu üyesi olarak, bir başkan adayına şu soruyu sorardım. Arkadaş, 

güzel konuşuyorsun da, geldiğinde ne olacak, derdim. Biz de demin tanıttığımız Galatasaray 

Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla birlikte, sizin huzurunuzda, kısa vadede 50 milyon dolar, 

yani 135 milyon lira kasa kolaylığını sağladığımızı söylüyoruz. Bu yetmiyor, sene sonuna kadar 

bir 50 milyon dolar daha sağlıyoruz.  

Şimdi bu olaylara baktığımızda, bu 50 milyon doları nereden bulduk diyeceksiniz. Efendim, bu 

soruya şöyle yanıt verdik. Malî Kurulda yayınlanan bilançoda, 31.12’de -çünkü başka bir şey 

yoktu bizde- baktık ki, 96 milyon TL gecikmiş personel ve sporcu ücreti gözükmekteydi. Bu da 

41 milyon dolar yapıyordu. Ve Sayın Yarsuvat Başkanımın, başkan adaylarından Sayın Dursun 

Özbek’in malî konularda son derece iyi yönettiğini, Galatasaray’ın sıkıntı çekmediğini belirten 

demeçleri oldu. Hepiniz okudunuz. Mevcut Galatasaray Başkanının, “tarafsızım ama” diyerek, 

başkan adayı olan Sayın Özbek’in finansal konulardaki maharetlerini anlatması vesilesiyle 

Galatasaray’ın kısa vadeli finansal sıkıntısının ve gecikmiş borçlarının kalmadığı düşüncesinde 

olduk. Ama mevcut yönetimde 7 aydan fazladır yer alan ve Galatasaray sevdalısı olan 

yöneticilerin, kendi devamlılıkları için değil, kurumsal devamlılık için gerekli hazırlığı yapmış 

olmaları zaten sorumluluklarının gereğidir. Kısacası, Galatasaray’ın yönetim değişiklikleri 

nedeniyle kısa vadede zorda kalmamasını sağlayacak adımların atılmış olması gerekir. Büyük 

bir memnuniyetle, medya aracılığıyla, Sayın Özbek’in başkanlığını desteklemek adına yaptığı, 

Galatasaray’ın finansal sıkıntılarının ortadan kalktığı bilgilendirmesini okurken, bir yandan da 

Sayın Ünal Aysal Başkanın zamanında yapılan hesapsız harcamalar yüzünden finansal 

konularda kulübün sıkıntı yaşadığının söylenmesi bizleri ciddi tereddüte düşürüyor.  

Elimizden kaçan basketbolcular, parası ödenmeyen futbolcular... Bunu nereden biliyoruz? 

Çünkü bir gece televizyona bağlanan başkan yardımcısı, gece uykularım kaçıyor, futbolculara 

ödemeyi nasıl yapacağız, diyor. Morali bozan gerçekler nedeniyle, kamuoyu nezdinde 
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yaşanan itibar kaybını camiamıza tekrar yaşatmamak, meşgul etmemek ve üzmemek adına, 

verilen tüm olumlu mesajlara rağmen, ne olur ne olmaz diye temkinlilik prensibi ile hareket 

ederek, yine de biz 135 milyon kasa kolaylığını düşündük.  

Şimdi biz malî olarak, malî aklımız olarak söz veriyoruz. Neye söz veriyoruz? Kulüp ve şirketler 

şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile yönetilecektir. Denk bütçe ile değil, artı bütçe temel 

prensibimiz olacaktır. Kulüp ve şirketlerde bütçe disiplini temel şarttır. Kaynak kullanımında 

etkinlik ve efektiflik esas alınacaktır. Denetleme Kurulu tam bağımsız çalışacaktır. Malî ve 

İdarî Genel Kurul yılda bir kez değil, iki kez toplanacaktır. Tüzük için dersiniz, ama yönetim 

bilgilendirme toplantısı da yapar, Olağanüstü Malî Kurul toplantısı da yapar. 3 yıl sonra, borç 

yükümüz, özellikle Hayri ağabeyin burada söylediği laflara göre, TL bazında azalacaktır. 

Dönem sonunda daha fazla varlıkla yönetimi devredeceğiz. Hesap vereceğiz, hesap soracağız. 

Ne demek bu, söyleyeyim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Futbol Federasyonuna yılda 3 milyon lira para ödüyoruz. Futbol Federasyonuna ödediğimiz 

bu para veya başka paralar, başka federasyonlara ödediğimiz paralar nedeniyle, siz hiç Futbol 

Federasyonunda veya başka bir federasyonda malî konularda konuşan bir Galatasaraylı 

biliyor musunuz? Sadece, ben bu federasyonu istemem, diyorsunuz. Peki, nasıl bir model 

koydunuz? Neye göre istemem diyorsunuz? Şimdi bunların hepsini size arz edeceğim. 

Geldik sportif aklımıza. Efendim, 40 ayda 45 yeni futbolcu aldık, 114 milyon euro da 

bonservis ödedik. Sayın Başkan Duygun Yarsuvat, menajer komisyonu ücretlerinden kendisi 

yakındı. Kurumsal yapıda pardonu gördük, tarihsel olarak. Şimdi biz söz veriyoruz. Diyoruz ki, 

futbol aklımız, bütün Türkiye’nin gurur duyacağı bir spor tarihi yazmaya; her zaman 

şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen bir yapılanmaya; Sportif A.Ş.’nin tam 

profesyonellikle, ama hesap verme sorumluluğuyla yönetilmesine; transferlerde akılcılık, 

ihtiyaca ve ederine göre transfere; Avrupa piyasasında değer kazanabilecek genç futbolculara 

yatırım yapmaya; altyapıya yatırıma; Galatasaray’ın oyun felsefesine göre oynayan pilot 

takımlara; liyakata dayalı istihdam diyoruz.  

Bakın, yönetimdeyken, uçaktan Ribery indi. Basın mensuplarına sordum, hâlâ soruyorum. 

Ribery’yi hiç kimse tanımıyordu, o günkü antrenörlerin hiçbiri. Bugün tabii ki farklı. % 99’u 

Ribery’yi tanımıyordu. Ama bugün nereden bakarsanız bakın, Ribery dünyanın 3 yıldızından 

biri. Araştırırsanız, Galatasaray’ın kaynaklarına sahip çıkarsanız her şeyi yaparsınız. Bütün 

mesele, kaynağınıza sahip çıkacaksınız ve doğru yapmaya çalışacaksınız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Altyapıya yatırım dedik. Biraz sonra göstereceğim, Büyükçekmece’ye gittik, kendi Yönetim 

Kurulu değerli arkadaşlarımla. Emir Turgan ağabeyim de lütfetti, bize eşlik etti. Bütün 

mensupların önünde, Sayın Hasan Akgün ne dedi, biliyor musunuz? “Bu stat Galatasaray’ın 

emrinde. 3 tane de altyapı sahası Galatasaray’ın emrinde.” dedi. Şimdi bakın, 39 tane ilçesi 

var İstanbul’un. Bütün belediye başkanlarına gidersiniz, herkes size her türlü yardımı yapar, 

çünkü marka sizsiniz. Siz pilot takımlar yaparsınız, kaynağınızı da israf etmezsiniz. Ama bunun 

için çalışmanız lazım, ter dökmeniz lazım.  
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Şimdi, futbol akademisi. Bizim kaynaklarımıza bakarsanız, çok iyi kaynaklarımız var. 

Bakıyorum, Sayın Turgay Renklikurt burada oturuyor. Bakın, size bir şey söyleyeyim. 

Biliyorsunuz, ben üniversite hocası ve tıp profesörü olduğum için ve altyapı ile birebir 

ilgilendiğim için şunu söyleyeyim. Artık eskisi gibi değil. Bir çocuk geldiği zaman, voleybolcu 

mu olacak, yüzücü mü olacak, basketbol mü yapacak, her şeyi biliyorsunuz. Daha fazlası, 

futbolcu olduğunda nerede oynayacağını da biliyorsunuz. Çok ciddi bilimsel çalışmalar var. 

Özellikle Almanlar bu çalışmaları çok iyi kullanıyorlar. Bizim İspanya’da bir sunumumuz oldu. 

İspanyollar bizim yanımıza geldiler, dediler ki, böyle bir şey yok. Ama bilimselliği 

Galatasaray’a sokamadık biz. Sokamayız, çünkü ortak aklımızı kullanmıyoruz. Hepinizin aklını 

kullanmıyoruz. Sadece bir başkan ve iki yönetim, bazen de bir CEO ile gitmeye çalışıyoruz.  

Şimdi basketbol ve voleybol aklımız. Bir kere şunu söyleyeyim. Hepiniz rahat olun, eğer biz 

gelirsek, basketboldaki sponsorumuz hazır. Onu söyleyeyim. Rahat olun yani. Ama nasıl 

yöneteceğiz? Şöyle yöneteceğiz. Geleceğiz, değerli Divana diyeceğiz ki, lütfedin, içinizden bir 

kişiyi basketboldaki yönetime verin. Gideceğiz Genel Kurula, diyeceğiz ki, bir kişiyi siz verin. 

Sponsora da döneceğiz, diyeceğiz ki, siz de gelin, İcra Kuruluna girin. Biz de yönetim olarak, 

Galatasaray’ın değerlerine sahip çıkacağız, çünkü Galatasaray’ın değerlerindeki anlayış 

sadece sponsorun anlayışı değildir. Galatasaray’ın ayrı değerleri vardır. Sponsorun 

anlayışındaki değerlerle Galatasaray’ın değerlerini ölçüştürmemiz lazım. Diyeceksiniz ki, 

Türkiye’de sponsorlar kaçıyor. Bakın, isim vermeyeceğim size, isim vermeyeceğim. Bir kulübe 

sponsor olan çok büyük bir firma, önümüzdeki sene o kulübe bir daha sponsor olmak için 

çabalıyor, kendini yok ediyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü ürünleri % 70 artmış, 3 tane 

ürünü % 70 artmış. Galatasaray markası var. Biz bunu kullanamıyoruz. Galatasaray hakkında 

bu konuda yayınlanan her olumsuz haber emanetten çalınan değerdir, onu söyleyeyim.  

Geldik amatör sporlara. Biliyorsunuz, benim yöneticiliğim döneminde, amatör sporlarla çok iç 

içeydik. Ama amatör sporlardaki anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Nedir? Şimdi bakın, 

olimpiyata bir şey yetiştirmeye çalışıyoruz. Devlet kaynak aktarıyor, üniversite kaynak 

aktarıyor, belediyeler kaynak aktarıyor, kamu kuruluşları kaynak aktarıyor, kulüpler kaynak 

aktarıyor, ama olimpiyatta bir şey olmuyoruz. O zaman, dönüp sistemi sorgulamamız lazım. 

Hep birlikte olmamız lazım. Devlet, kamu kurumları ve üniversitelerle mutlaka işbirliği 

hâlinde çözeceğiz bunu. Bu da yetmez. Her spor branşına mutlaka Genel Kuruldan ve Divan 

Kurulundan birer üye alarak yöneteceğiz. Şampiyonluktur hedefimiz bizim, ondan hiç 

vazgeçmeyiz. Ama ruhumuz amatör olacak. Peki, diyeceksiniz ki, siz bunlara ne yaptınız? 

Benim yöneticiliğim esnasındaki durumumuz bu. Herhâlde 5 lig, 3 Türkiye var. Herhâlde 

bizim de biraz katkımız olmuştur ve biz inanıyoruz bunları yapacağımıza. 

Gelelim Galatasaray’ın idarî aklına. Kurumsallaşma yönünde, söz veriyorum bunu, kendim 

söz veriyorum arkadaşlarımla birlikte, SMS ile hoca yollamam. Aynı zamanda, arkadaşlarımın 

birbiri ile tabii ki farklı fikir tartışmaları olabilir. Ama çatıştırmayız birbirimizi, çünkü biz ortak 

aklız. Sadece başkan aklı değiliz ve bir insanı bir göreve getirdiğimiz zaman, işte başkan 

danışmanı, sportif direktör, Almanya’da altyapı koordinatörü yapmayız. Bir hanımefendiyi de 

bu kadar önemli bir hukuk camiasında böyle hemen Galatasaray Hukuk Kurulunun başına 

getirmeyiz. Kurumsallaşma yolunda söylemiştim, kuvvetler ayrılığı prensibine söz vermiştim. 
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Ukrayna’ya gidip stadı görmeden gelen bir profesyonelle ben çalışmam. Ayrıca, kulübe hem 

çalışıp, hem fatura kesenle hiç birlikte olmam. Galatasaray Sportif A.Ş.’de Yönetim Kurulu 

kararı olmadan Tahkim Kuruluna yapılan başvuru geri çekilmiştir. Ne zaman? 24 Şubat 

2015’te. Bu bir temsiliyet krizidir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu benim içimde uktedir. Böyle bir şey olmaz. Ben Sayın Ünal Aysal Başkanı eleştiririm, sizler 

eleştirirsiniz. Farklı şeyler olabilir. Yönetim Kurulundaki arkadaşları da eleştirebiliriz. Ama 

saygı çerçevesinde ve proje bazında eleştiririz. Böyle kişisel şeyler olmaz ve bu bir Yönetim 

Kurulu üyesi. Hâlâ ben bunun kim olduğunu bilmiyorum. Hâlâ bizim içimizde olabilir. Böyle 

bir şey olmaz. Bu derhâl ve derhâl Galatasaray’dan uzaklaştırılması gereken insandır.  

Biz şimdi söz veriyoruz. Neye söz veriyoruz? Katılımcı, şeffaf, hesap verme sorumluluğunu 

taşıyan, akılcı bir yönetime; Galatasaray’da güven ve inancın yeniden tesis edilmesini 

sağlayacak ve başarıya giden yolun önünü açacak bir yönetime. Bu çok önemli bizim için. En 

önemli projem de bu. Başkan ve iki Yönetim Kurulu aklıyla ben bu kulübü idare etmem. Çok 

net söylüyorum size. Böyle bir şey yok.  

Galatasaray tüzüğü... Tüzük yapan, tüzük için çalışan başkan ve değerli üyelere çok teşekkür 

ediyorum, çünkü Galatasaray için ter akıtmışlardır. Galatasaray için kim ter akıttıysa benim 

başımın tacıdır çünkü. Gitmişlerdir, zamanlarını ayırmışlardır, konuşmuşlardır, bir şeyler 

yapmışlardır. Ama daha fazla ortak akıl yapmamız lazım tüzük konusunda.  

İletişim konusunda ise master plan yapacağız. Öyle tek başına bir iletişim anlayışımız asla 

olmayacak. En önemli şeylerden bir tanesi kulüp-üye ilişkileri. İletişimde herkes Galatasaray 

Kulübü üyesi olduğunu hissedecek.  

Biraz sonra, sizlerle ilgili, Divan Kurulu ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim. Sosyal medya ise 

daha gelir getirici olacak. Galatasaray TV ise Pravda olmayacak. Söz veriyorum buna, Pravda 

olmayacak.  

Şimdi geldik arazilere. Burada belki hüzünlenirsiniz. Şimdi efendim, burası Büyükçekmece 

arazisi. 106 dönüm bize verilmiş. Öyle veya böyle, bir değerli belediye başkanı bize bunu 

vermiş. Ama biz hiçbir şey yapmamışız ve 2015’te geri alacağım bunu diyor. 106 dönümlük 

yer gidecek. Diyecekler ki, şunu yaptık, şuraya da şu yazıyı yolladık. Armamız silinmiş, 

armamız. Bakın, gidin Büyükçekmece’ye, armamızın olmadığını göreceksiniz. Demek ki, 

emanete sahip çıkamıyoruz. Bütün gayrimenkuller bize emanettir, her şey bize emanettir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Özdoğan, konuşmaya başlayalı 40 dakika geçti. Bunu ben size hatırlatıyorum. 

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan  

Efendim, kusura bakmayın, özür dilerim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Devam edin siz. Buyurun, toparlayın. 
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Prof. Dr. Ahmet Özdoğan 

Hayır efendim, kusura bakmayın. Ben burada Galatasaray başkan adayıyım, Sayın İrfan Aktar. 

Bakın, bir kelime söylediniz, Galatasaray başkan adaylarına istediği kadar süre vereceğim, 

dediniz. Bu bir. İki, ben aynı zamanda Divan Kurulu üyesiyim. Estağfurullah, estağfurullah... 

Ben öyle bir şey... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Özdoğan, dediklerinizde haklı olabilirsiniz. Ancak değerli üyelerimizin sabrını 

sınamamanızı başta rica etmiştim. Söz sizin. Buyurun, devam edin. 

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan 

Geleceğim, geleceğim. 2015 aklı ile diyorlar ki, Büyükçekmece’deki araziye Florya’yı taşı. 

Tamam, taşıyalım. Ama ortak akıl ne diyor, biliyor musunuz? Florya’yı Büyükçekmece’ye 

taşıdığınızda yanlış bir şey yaparsanız, çünkü havaalanı kalktığı zaman Florya akıl almaz bir 

arazi olacağı için çok yanlış yaparsınız diyor. Ama tek bir akla kalsak, biz bu hatayı yaparız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geldik Mecidiyeköy arazisine. Şunu iyi bilmek lazım. Mecidiyeköy arazisinde emeği olan 

herkese teşekkür ederim. Onda hiçbir şeyimiz yok. Yalnız, yalnız, ben tıp doktoruyum, 

hastane mi, otel mi, AVM mi veya otopark mı kuralım, buna hep birlikte karar vermek 

durumundaydık. Çünkü Galatasaray’ın gayrimenkul aklı var, çünkü uluslararası piyasada bir 

aklımız var. O nedenden dolayı, bu tekrar bütün fizibilite olarak elden geçirilir, eğer otelse 

zaten otel yapılır.  

Riva konusu... Demin söylediğim gibi, biz Riva konusuna hep birlikte karar vereceğiz. Tek 

başımıza bir başkanla karar vermeyeceğiz.  

Geldik bir başka konuya. Türk Telekom Arena’yı alacağız. Mülkiyetini alacağız. Parası hazır. Bu 

kadar açık. Ama şunu unutmayın, uluslararası ve ulusal çevrelerde belirli değerler vardır. Bir 

apartman dairesi 500 bin lira ise siz bunu 1.5 milyon liraya alamazsınız. Onun için, belirli 

değerlere varsa, biz bunu alacağız, onu da söyleyeyim.  

Sosyal tesislere geldiğimizde, Taçspor, Kalamış, Maslak Binicilik, Hasnun Galip, Galatasaray 

ortak aklıyla daha iyi duruma getirilecek, değerlendirilecek, hizmete sunulacak, bizim olacak 

demişim. Yani Büyükçekmece’deki armaya sahip çıkacağımız gibi bizim olacak. Galatasaray 

Adası’nda, biliyorsunuz, bir karar aldık. Olağanüstü Genel Kurul yapılacak ve siz karar 

vereceksiniz ne olacağına. Biz karar veremeyiz. Galatasaray’da son söz Genel Kurulun olacak. 

Efendim, Olağanüstü Kurulda karar alınmadı. Peki, üyelerimize Avrupa yakasında bir sosyal 

tesis kullandıracağız.  

Gelelim Galatasaray’daki tüzük olaylarımıza. Biz 70 yaş üzerindeki üyelerimizden yıllık aidat 

almayacağız. Bunun sponsorluğunu yapacağız ve almayacağız. Divan Kurulu üyesi olduğunuzu 

hissedeceksiniz. Ne demek bu? Bu, şu demek. Türk Telekom Arena’ya gittiğinizde, ziyaretçi 

kartınız olmayacak. Divan Kurulu üyesi olacaksınız. Galatasaray Lisesi mezunlarının hakları 

korunarak, sırada bekleyen Galatasaraylıların zenginliklerinden yararlanılacak.  

Galatasaray’da çok önemli bir şey daha var. Galatasaray bir rehberdir. Galatasaray kadına 

karşı şiddeti söyledi. Şiddetin her türlü şeyine ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Ama biz 
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Galatasaray Kulübü’nden rehberlik yaparak, bütçeden bir kuruş harcamadan, Galatasaray 

kadın sığınma evini ve Galatasaray kız öğrenci yurtlarını kuracağız. Bu arada, burada çok 

önemli bir şey var. Biliyorsunuz, Galatasaray Lisesi’ne hanımefendilerin girişinin 50. yılı. 

Onların da adının olduğu, bütün Galatasaraylı hanımların adının olduğu bu sığınma evi ve 

yurtlar, tuğlalardan olacak. O tuğlaların da isimleri olacak. Sarı kırmızı renklere aşık, 

Galatasaray sevdalısı çocuklarımızı göreceksiniz.  

Son olarak, evet Tuncay Bey. Efendim, son olarak... (Slayt gösterisi yapıldı.)  

Hoşçakalın efendim, sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, teşekkür ederiz. Üçüncü adayımız Sayın Dursun Özbek. Buyurun efendim.  

Dursun Özbek  

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Büyüklerim, Değerli Kardeşlerim, 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu salonda bulunmak her Galatasaraylının en büyük 

onurudur. Okul yıllarından beri hatırlıyorum, Tevfik Fikret Salonu’nda bir şekilde olmak 

Galatasaraylıların en büyük hazinesidir, en büyük sevgisidir, en büyük ihtiyacıdır. Bu kürsüde 

olmaksa hem büyük bir gurur kaynağı, taa Ali Sami Yen ağabeyimden gelen emaneti taşımak 

üzere, hem de çok ağır bir sorumluluktur. Ben bugün bu önemli sorumluluğun bilincinde 

olarak karşınızdayım. Sizlerin de bana vereceği destekle, bu sorumluluğu sırtlayıp, ortak 

aşkımız olan Galatasaray’ı daha aydınlık yarınlara taşımak için, Galatasaray Spor Kulübü’nün 

36. başkanlığına aday olarak huzurlarınızdayım.  

Sizler Divan Kurulu olarak, Galatasaray’a ait bütün rakamların, bilgilerin en çok farkında olan 

kişilersiniz. Her ay periyodik olarak düzenlenen toplantılarda, tarafınıza verilen bilgiler 

çerçevesinde, nereye gittiğimizi, ne durumda olduğumuzu herkesten çok daha iyi siz 

biliyorsunuz. Bu nedenle, sizlere borçlardan, ödemelerden, sorunlardan, yaşadığımız 

zorluklardan bahsetmeyeceğim. Sizlere eksiklerin değil, eksilerin değil, artıların yer aldığı, 

madalyonun diğer yüzünü göstermeye çalışacağım.  

Hepimizin kuruluş ilkelerine, renklerine aşık olduğumuz, pek çok konuda da duygusal 

yaklaştığımız Galatasaray aslında 400 milyon dolar hacminde büyük bir holdingtir efendim. 

Gerek kulüp, gerek iştirakleri bu kadar büyük bir hacme ulaşmıştır. 2013 ve 2014 sezonunda, 

162 milyon euro geliriyle, dünyanın en büyük gelir elde eden 18. kulübü olmuştur. İngiliz, 

İspanyol, Alman, Fransız gibi kulüpler dışında, ilk 20’ye girmeyi başaran tek Türk takımı 

olmuştur. Bu durum, ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen Beyefendi’nin, saygıdeğer ağabeyimin 

“Türk olmayan takımları yenme” ilkesi ile kurduğu takımın, bunu sadece sahada değil, kasada 

da başardığının kanıtıdır aslında. Üstelik bu anıtı Galatasaray ilk defa 2013-14’de elde etmedi. 

Deloitte para liginde üst üste 3 yıldır ilk 20 içinde yer alıyoruz. Dolayısıyla, borç, borç 

denilerek kamuoyu nezdinde yaratılan algı doğru bir algı değildir. Hatta rakiplerimize 

kıyaslayacak olursak, pek çok noktada onlardan daha iyi olduğumuzu rahatlıkla 

söyleyebilirim. Önemli olan, bu gelirleri nasıl sarf ettiğiniz, nereye harcadığınızdır. Har vurup 

harman savurursan, iki katını da kazansanız yetmez. Doğru bir şekilde, disiplin, dayanışma ve 
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denetim mekanizmalarını işleterek yol alırsanız maddi sıkıntı yaşamazsınız. Borçları belli bir 

kademede eritirsiniz.  

Burada bir sloganım var benim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 3D sloganı disiplini, 

dayanışmayı ve denetimi öngörüyor. Denetim burada çok önemli bir mekanizma. Bunu biraz 

açmak istiyorum. Biliyorsunuz, malî kongrelerde Galatasaray’ın bütçesi, hesap verme şekli 

konsolide olarak yapılıyor. Rakamlar konsolide olarak yansıyor. Eğer seçilirsem, Sayın Genel 

Kurul bana bu yetkiyi verirse, Galatasaray Spor Kulübü ayrı, iştirakleri olan anonim şirketlerin 

hepsinin ayrı ayrı malî kongreleri yapılarak, şeffaflığın, denetimin en güzel örneklerinden 

birisini vereceğiz efendim. Dursun Özbek olarak, size şunun garantisini veriyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü’nün yeni başkanı olma şerefine erişmem hâlinde, en geç 2 yıl içinde 

borç diye bir sorun kalmayacak. Galatasaray’da borçlar değil, her manada elde ettiğimiz 

başarıların konuşulmasını sağlayacağım. Adama göre iş yaratılmayacak, işe göre en uygun 

adam bulunarak görev verilecektir. Verilen görevin gereği olan yetkilerle donatılıp, bu görevi 

yerine getirip getiremediği denetlenecek. Bunu sağlayacak kararlı, genç ve dinamik bir ekiple, 

Galatasaray’ın büyüklüğünü temsil eden bir kadro ile yola çıkıyorum. Biraz sonra huzurunuza 

davet edeceğim kendilerini, bana hak vereceksiniz. Bunu söylerken, şunu kastetmiyorum. İki 

sene içinde Galatasaray’ın bütün borçları sıfırlanacak, borçsuz bir kulüp hâline geleceğizi 

kastetmiyorum. Kabul edersiniz ki, 400 milyon dolar gibi bir hacme ulaşmış bir holdingin 

büyüklüğü... Forbes dergisinde, Türkiye’deki ilk 500 firma yayınlandı. Spor kulübü olduğu için 

girmiyor, ama girse 140 veya 150. sırada yer alacak büyük bir holding efendim. Böyle bir 

holdingin elbette ki borcu olacak. Ama dikkat edilmesi gereken konu, yönetilebilir bir borç, 

harcadığından daha fazlasını kazanan bir Galatasaray olarak karşınızda olacak.  

Divan Kurulunun Kıymetli Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar,  

Ben huzurlarınızda, 35 farklı başkanıma, yani 1905’ten günümüze gelene kadar hizmet veren 

bütün başkanlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Basit bir örnek vermek istiyorum. 

Çocukluk yıllarımda, İstanbul’da mahalli lig vardı. Mahalli ligde Emniyet, Adalet, Yeşildirek, 

Beykoz, Beyoğluspor, Vefa bizim ezeli rakiplerimizdi. Yani Türk futbolunun, Türk sporunun 

geçirdiği aşamada, Galatasaray her seferinde öncü ve ilkleri başarma konusunda başarılı 

olmuş, bugünkü geldiği yapı ve durum itibarıyla da Türkiye’nin medarıiftiharı, parlayan bir 

yıldız olarak zaten huzurlarınızdadır. Galatasaray bugün dünyada en çok bilinen, tanınan ve 

sevilen Türk markasıdır. Ortada böyle bir gerçek varken, sürekli yanlışları konuşmak, 

Galatasaray’ı kamuoyunun önünde zor duruma düşürmekten başka bir fayda sağlamıyor 

bizlere. Bizim görevimiz, o yanlışlardan ders çıkartmak, tekrarını sağlamamak. Bu nedenle, 

seçimlerde “Yeni” Değil, “Yine” Galatasaray! sloganını kullanıyoruz efendim.  

Bizler Galatasaray camiasına zaten sahip olduğu değerleri hatırlatmak, hayata geçirmek, 

yöneticisi, üyesi, sporcusu, çalışanı ve taraftarı ile bir bütün olmak için yola çıktık. 

Mazimizden aldığımız güçle, kurumsal hafızamızın getirdiği bilgi ve birikimle ve illa ki çağın 

gerektirdiği dönüşümleri gerçekleştirerek, Galatasaray’ı bugün olduğundan daha yukarılara 

taşımak için huzurunuzdayız. En büyük gücü, Galatasaray’ın eşsiz birikiminden, 

tecrübesinden, dayanışma kültüründen alıyoruz. Yönümüzü de bu anlayışla çiziyoruz. Bu 

nedenle, başkanlığa aday olur olmaz ilk yaptığım işlerden biri, Galatasaray’da başkanlık 
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yapmış, Galatasaray’a hizmet etmiş herkesi ziyaret etmek oldu. Onların fikirlerini aldım. 

Şurası bir gerçek ki, daha iyi bir Galatasaray için devamlılık ne kadar gerekliyse, sürekli 

kendini yenileme ve değişim de aynı oranda önemli bir faktördür. Değişimi sağlamanın 

anahtarı da demokratik yönetim anlayışından geçiyor. Ortak aklı devreye sokmak, 

konuşmaktan çok dinlemek gerekir. Bu amaçla, başkan seçilmem hâlinde, Sayın Genel 

Kurulun bu hizmeti bana vermesi hâlinde, hayattaki başkanlarımızın yer alacağı bir 

Galatasaray Yüksek Danışma Kurulu hayata geçireceğim. Başkanlarımızın deneyimlerinden 

faydalanarak, Galatasaray adına atılacak yeni adımları siz değerli Divan Kurulu ile ve Genel 

Kurulla paylaşacağız efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’ın şu andaki en büyük sıkıntısı ne malî, ne de idarîdir. Şu andaki en büyük 

sıkıntımız bölünmüşlüğümüzdür. Oysa Galatasaray’da taraf tutma, kutuplaşma olamaz, 

olmamalı. Bizim taraf olduğumuz tek güç var, o da Galatasaray. Hedefimiz fikrî koalisyon 

oluşturmak, uygulamada tek vücut olmak, uyum içinde çalışmak, hesaplarda ve denetimde, 

biraz önce bahsettiğim gibi, şeffaflığı sağlamaktır. Hukuki manada, Denetim Kurulunun 

sağlıklı ve bağımsız çalışması da çok önemlidir. Kulüple iştirakler arasındaki bağlantıların 

sadece yönetsel açıdan değil, denetim açısından da, biraz önce ifade ettim, Genel Kurul 

çerçevesinde ayrı ayrı ele alınması söz konusudur. Yani iştiraklerimizin nasıl yönetildiği, ne 

kadar başarılı olduğu tek tek görülmeli, buna göre tedbirler alınmalıdır. Ülkümüz, her geçen 

gün bir önceki günden daha güçlü bir Galatasaray yaratmak. Geçmişine bağlı, çağın ve spor 

endüstrisinin gereklerine uyarlanmış bir yönetim anlayışımız olacaktır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi, son yıllarda spor kadar ilgi gören, sık sık gündeme gelen bir 

konu var. Gayrimenkullerimizi nasıl değerlendireceğimiz konusu. Evet, bu uzun zamandan 

beri konuşulan, herkesin bir tarz ifade ettiği bir konudur. Ben Dursun Özbek olarak, 

huzurlarınızda size şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz, bizim amblemimiz GSK 

harflerinden müteşekkil. Kısaltmanın tek bir açılımı var bizim açımızdan, bu Galatasaray Spor 

Kulübü’dür. GSK’nın taraftar ve kamuoyu nezdinde gayrimenkul satış kulübü olarak 

algılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Riva, Ada, Mecidiyeköy, Florya, Beyoğlu, Hasnun Galip 

binamız ve sahip olduğumuz diğer mülkler daha önce başkanlık yapmış isimlerin vizyonu 

sayesinde kulübe kazandırılmış çok önemli değerlerdir. Amacımız, günü kurtarmak adına 

bunları satmak, Galatasaray lehine en iyi şekilde değerlendirerek kulübün yarınlarını 

garantiye almaktır. Düzeltiyorum, bunları satmak değil, Galatasaray lehine en iyi şekilde 

değerlendirmek üzere, kulübümüze çok uzun vadede hizmet edecek gelir noktaları 

yaratmaktır. Hatta bu manada Galatasaray’a yeni tesisler kazandırmak da söz konusudur. 

Çünkü Galatasaray o kadar büyük bir marka ki, yönetimde bulunduğumuz bu kısa süre içinde, 

muhtelif belediyelerden sportif tesis yapmak, buna ilaveten ticari manada da onu 

destekleyecek birçok projeler önümüze geldi. Bunlarla ilgili temaslarımız sürüyor, ama 

yönetimin kısalığı sebebiyle bazılarını sonuçlandıramadık. Eğer Genel Kurul lütfedip bize bu 

görevi tekrar verirse, çok kısa sürede sonuç alacağımız bazı projelerimiz var.  
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Şimdi 6 aylık dönemde, Yönetim Kurulu olarak bu döneme sığdırmaya çalıştığımız, 

Mecidiyeköy’deki arazi üzerinde bir otel projesi yaptık. Otel projesi nereden aklımıza geldi? 

Nereden şey yaptık? Otel projesi yönetim olarak, benim şahsen inandığım, kulübe çok uzun 

süre hizmet edebilecek bir tesis olarak görüldü. Zaten Genel Kuruldan, Mecidiyeköy 

arazisinin geliştirilmesi için yetki almıştık. Bu yetkiye dayanarak, biz daha önce de yapılan bir 

araştırmayı gündeme getirdik. Bizden önceki yönetim, söz konusu arazi üzerinde bir ofis 

binası yapmak üzere projelerini yapmış, ruhsatını almıştı. Hatta bu arada muhtelif 

firmalardan teklifler de alınmıştı. Demek ki, geçmişteki yönetim konuyu araştırmış, bu 

konuda en fizibl projenin bir ofis binası olarak yapılması gereğini görmüş, hatta bu manada 

bir de arsanın iksa projesini yaptırmış, iksaları yaptırmış, hafriyatını da yaptırmıştı.  

Şimdi Galatasaray’a hizmet etmek demek ne demek? Galatasaraya hizmet etmek şu demek. 

Ele aldığımız zaman, illa ki Galatasaray’a yeni bir kaynak yaratmak arzusuyla yandığımıza 

göre, şunu irdeledik Yönetim Kurulu olarak. Dedik ki, peki, burada alternatif bir proje var mı 

geçmişte? Hayır. Sadece ofis üzerinde çalışılmış ve buna bağlı olarak bir fizibilite 

hazırlanmıştı. Fizibilite son derece net. 1 milyon 200 bin dolar yıllık getirisi olan, garantisi 

olmayan tahminî bir gelirle bu projeye karar verilmiş. Ben mesleğim olması hasebiyle ve 

Galatasaray’a iyi bildiğim konularda hizmet etme arzusunda olduğuma göre, bunu irdeleyip 

Yönetim Kurulu arkadaşlarımla paylaşmak gereğini hissettim. Bu manada yaptığım fizibilite, 

yaptırdığımız fizibilite çerçevesinde, orada inşa edilecek 200 odalı, 5 yıldızlı bir otelin yıllık 

getirisi, Galatasaray’a -kira bedeli olarak söylüyorum- 5 milyon dolar civarındadır. Bu itibarla 

da, Galatasaray’a 3 misli daha fazla, 4 misli daha fazla fayda yaratacak bir projeyi bu manada 

değiştirdik. Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu manadaki çalışmalarda 

bana son derece destek oldular. Sevgili Başkanım Duygun ağabeyime huzurunuzda tekrar 

teşekkür ediyorum. Burada, bu projenin yapılmasında bana destek vermişlerdir. Konunun 

tabii bu kadar fizibl olduğunu ben de kendilerine anlattım, onları ikna ettim.  

Şimdi Mecidiyeköy projesindeki durum şudur. Bu projeyi ben muhtelif bankalara verdim. 

Öyle ya, projeyi yapmak yetmiyor, aynı zamanda kaynak da yaratmak lazım. 4 banka ile 

görüştük ve proje son derece fizibl bulundu. Hatta 35 milyon dolara kadar finanse 

edilebileceği bize söylendi. Aynı zamanda bunu bir teminat olarak alacaklarından, otelin 

bitmesi hâlindeki gayrimenkul değeri -yine bankaların ekspertizine göre- 140 milyon dolardır. 

Peki, biz burada kaç para harcayacağız? Bu benim işim. Ben buradaki harcanacak paranın 

maksimum 15 milyon dolar olduğu konusunda eminim. Biz bankalara, 35 milyon doları 

istemiyoruz, dedik. Siz bize 15 milyon dolar verin, biz bu projeyi 15 milyon dolara bitireceğiz, 

dedik. Biz bir bankadan bu krediyi aldık, inşaata da zaten başladık. Yavaş yavaş yükseliyoruz. 

Çok enteresan, bankalar birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Daha doğrusu, bizi sıkıntıya 

soktular. Niye benden kullanmadın, niye o bankadan kullandın gibi, Galatasaray’ın bugünkü 

durumunda bize enteresan gelen bir durum da oldu. Biz tabii en fizibl olanı, bize en hesaplı 

olanı tercih ettik. Bu da bir bankadan aşağı yukarı 10 yıllık vade ile bu krediyi sonuçlandırdık 

ve harcamaya devam ediyoruz. Zaten kredinin tümünü de kullanmayacağız herhâlde. 

Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, şimdi 6.5 milyon TL’ye her şey dahil, yani kaba inşaatı, 
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betonu, demiri, işçiliği, yükseliyor. Dolayısıyla, öyle umuyorum ki, harcanacak para bundan 

biraz daha aşağıda olacak.  

Diğer bir konu, bizim Hasnun Galip’te bir binamız var. Herkes yerini bilir. Oranın, senelerden 

beri Beyoğlu’nun yapısının değişmesine bağlı olarak, gelen yönetimlerden biraz üvey 

muamelesi gördüğünü zannediyorum. Çünkü Beyoğlu, geçtiğimiz yıllarda yapısal konumunu 

değiştirmiş, bir cazibe merkezi hâline gelmiştir. Bütün idarî pozisyonlarımızı, bütün idarî 

çalışmalarımızı zaten stadımızda toparladığımıza göre, orasını ticari bir maksatla, yani 

Galatasaray’a kaynak getirebilecek bir maksatla kullanma arzusundayım. Bu itibarla, son 

derece kıymetli bulduğum Hasnun Galip’teki bina ile ilgili, yeniden yapmak üzere... Çünkü o 

bölgede yapının üstündeki mekânlar kadar, bodrumlar, aşağı katlar da çok değerlidir. 

Dolayısıyla, daha fazla bir metrekareye sahip, son derece şık, güzel bir binayı Galatasaray’a 

orada da kazandıracağım efendim. Bu Hasnun Galip’teki proje son derece basit bir projedir, 

metrekaresi itibarıyla. Bunu yaparken, buradaki faaliyetimizin hangi yönde olacağı... Şu anda 

plan çalışmaları yapılıyor. İmar durumunu aldım. Sizin onayınıza sunacağız. Genel Kuruldan, 

Hasnun Galip’teki yer için özel yetki isteyeceğim, eğer seçilirsem tabii. Bütün bunlar, Genel 

Kurul bize lütfederse, Galatasaray’ın bu emanetini yönetmek üzere bize bu yetkiyi verirse 

efendim.  

Şimdi gelelim stada. Statta emeği geçenlere ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, 

son derece güzel bir yerde, son derece güzel bir stadımız var. Statta her şey yapılmış, bugün 

oynuyoruz da içinde. Fakat eksik bir kısmı var. Biliyorsunuz, bu tip yapılarda, yani devlete ait 

olan arazi üzerinde bazı haklarınız vardır. Bu haklar nelerdir? Yap, işlet, devret gibi, 

yaparsınız, süresi geldiği zaman sahibine, devlete geri iade edersiniz. Ama sizin bu haklarınız 

intifa hakkı diye adlandırılan bir kavramla tescil edilmiştir. İntifa hakkı tam manasıyla tapu 

değildir. Ama o arsanın kullanımına yönelik hakları size verir. Malın sahibi Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü’dür. Bugüne kadar bu stadın yapımında emeği geçen ağabeylerimiz, 

kardeşlerimiz, evet, bu stadı inşa etmişler, fakat bir tarafını eksik bırakmışlar. Eksik bırakılan 

taraf nedir? İntifa hakkı tapusunun alınması. Bu alınamamıştır. Alınamama sebebi de, Sevgili 

Duygun Hocamın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü ile yaptığı toplantıda ortaya çıktı. 

Bize diyorlar ki, “Kardeşim, iyi güzel, bak bu stat yapıldı. Siz de burada oynuyorsunuz. Ama 

sizin bize taahhüdünüz var, bu stadın üzerini kapatmak üzere. Siz öyle istediğiniz için biz bunu 

böyle yaptırdık. Siz acele ettiniz teslim almak için, biz size verdik. Stadın üzerinin kapanması 

için gereken parayı da verdik size. Siz ne yaptınız? Stadın üzerini kapatmadınız. Para nerede, 

Allah bilir. Peki, bu taahhüdü yapmadığınıza göre, -çünkü bu bir protokolle de tescil edilmiş- 

siz şimdi intifa hakkı tapusunu istiyorsunuz. Peki, bu protokol ne olacak? Bu protokolün 

gereği ne olacak? Bu varken, bu olur mu?” dendi bize. Duygun ağabeyim şu sözü aldı 

kendisinden. Eğer stadın üzeri kapanırsa, intifa hakkı tapusunu verecek devlet.  

Peki, bu ne ifade ediyor? Yani stadın üzerinin kapanması. Muhtelif yerlerde şeyler çıkıyor. 

Kimisi 10 milyon euro diyor, kimisi 7 milyon euro diyor. Muhtelif değerler var.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben bir iş adamı olarak, bazı şeylerin detayına girmek zorundayım. Başarı odaklı birisiyim. 

Şimdiye kadar hiçbir işimi yarım bırakmadım, kendi hayat çizgimde. Bunu bütün sevenlerim, 
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arkadaşlarım, dostlarım, herkes bilir. Şimdi burada yapılması gereken, behemehâl stadın 

üzerinin kapanması ve intifa hakkı tapusunun alınması. İntifa hakkı tapusunu aldığınız zaman 

da, portföyünüzde 350 milyon değerlik bir gayrimenkulün tapusunu koyar gibisiniz. Çünkü 

intifa hakları bankalarda, finansman kuruluşlarında bir garanti, bir teminat niteliğindedir. 

Galatasaray bugün zaman zaman ihtiyacı olduğu finansmanı, gayrimenkullerini ipotek 

vererek bulabilmiştir. Ben bunu şu manada söylemiyorum. Galatasaray’a tekrar bir 

gayrimenkul yaratalım, onu da ipotek verelim, kolay bir para bulalım. Hayır, onun için 

söylemiyorum. Fakat, hepimizin bildiği, özellikle Türkiye’de yaşayan insanların bir sevdası 

vardır. Herkes oturduğu evin kendisinin olmasını, çalıştığı işyerinin tapusunun da kendisinin 

olmasını ister. Bu bir güven meselesidir. Bu karşınızdaki kişilere bir duruş meselesidir. 

Galatasaray’ımızın zaten güçlü olan duruşunun daha kuvvetli, marka değerinin daha yüksek, 

daha başarılı olması için bu intifa hakkı tapusunun alınmasına ihtiyaç vardır. O sebeple 

diyorum, stadın üzerini kapatalım.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Şimdi yine önemli bir değerimizden bahsedeceğim. Konuşmamın başında söyledim ya, size 

bardağın boş tarafını değil de, dolu taraflarını anlatmaya çalışıyorum. Biraz medyada ve 

piyasada söylenenlerin dışında, Galatasaray’ın ne kadar pozitif olduğunu, malî yapısının 

söylendiği kadar kötü olmadığını biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim bir Mağazacılık 

A.Ş.’ miz var. Bugünkü dünyanın geldiği koşullar itibarıyla, mağazacılık çok önemli bir assettir. 

Göreve geldiğimiz birinci gün bu görevi üstlendim. Mağazacılık A.Ş.’nin bugünkü yapısının 

değiştirilmesi, kârlı bir hâle gelmesi için çok çaba sarf ettim. Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve 

Yönetim Kurulu Başkanım Sevgili Duygun ağabey bu manada bana büyük destek verdiler. 

Peki, biz ne yaptık? Yani biz mağazacılık, mağazacılık diyoruz da, mağazacılıkta ne oldu? 

Mağazacılıkta şu oldu. Kendi işimi yapar gibi, Galatasaray’ın bu emanetini bu manada 

değerlendiriyorum ben. Kendi işimde ben her istediğimi yapabilirim. Zarar da ederim, kâr da 

ederim. Fakat Galatasaray Genel Kurulunun emaneti olan bu yöneticiliği böyle 

değerlendiremem. Ben Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi olarak veya lütfeder Genel Kurul 

verirse başkan olarak, tamamen başarıya odaklanmak zorundayım. Başka bir alternatifim 

yok.  

Mağazacılıkta ne yaptık? Geldik, birinci gün, mağazacılığın deposu Çatalca’da bir yerde. Bilen 

var mı? Yok. Giden var mı? Yok.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Allah aşkına, bir dakika düşünün. Bir işletmeniz var, bir anonim şirketiniz var. Mallarınız var, 

nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Gidip sayan var mı? Yılbaşı geldi, sayalım dedik. Saymaya 

giden yok, nerede olduğunu bilen yok. Gerisini söylemiyorum, siz hayal edin. Ayrıca, 

Çatalca’nın en ücra yerindeki depoya da yaklaşık 3 milyon lira kira ödüyoruz yıllık bazda. Tabii 

insanın içi acıyor yani bazı şeyleri dile getirirken. Yaptığım ilk şey, stadın altında müsait yerler 

vardı, orada 5 bin metrekare bir depo yaptık. Yönetim Kurulu arkadaşlarım destek verdiler. 

Çatalca’nın ücra bir köşesindeki depomuzu buraya taşıdık. Daha ne yaptık? Otomasyon 

sistemini değiştirdik. Otomasyon sisteminde, çok rahatlıkla içine girip stokla, satışla oynama 

imkânı olan bir sistem vardı. Onu da değiştirdik. Bunları niye anlatıyorum? Bunları yani 
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yönetimimi, Yönetim Kurulu arkadaşlarımı, kendimi övmek için anlatmıyorum. Yani biz şu 

şiardayız. Eğer işe ilgi duyuyorsanız, eğer işi yapmak istiyorsanız, eğer işte başarılı olma 

arzunuz varsa, başka bir niyetle yönetime gelmediyseniz, her zaman başarılı olma şansınız 

çok yüksek. Özellikle Galatasaray gibi 500 yıldan fazla sürede kökleri olan, marka değeri çok 

yüksek olan bir markanın gücünü arkanıza aldığınız zaman başaramayacağınız, 

yapamayacağınız hiçbir şey yok efendim. Şimdi mağazacılık ne oldu, biliyor musunuz? 

Mağazacılık 2014-15 senesi itibarıyla, yani yıl bazında baktığınız zaman, 120 milyon lira ciroya 

gidiyor. Aylık göstergeler bunu gösteriyor ve ilk defa hayatında, Ocak, Şubat, Mart aylarında 

kâr etti. 2015 bütçesine de amatör sporlara yönelik 12.5 milyon TL’lik sponsorluk koyduk. 

Yani kazandığı paranın 12.5 milyon liralık kısmını amatör sporlara destek olarak, sponsorluk 

olarak verecek.  

Şimdi mağazacılık sadece bu seviyede kalmayacak tabii. Yaptığımız bir projeksiyonda şunu 

çok rahat fark ettik. Biliyorsunuz, mağazacılık Galatasaray’ı sevenlerin, Galatasaraylı olanların 

her manada istifade edeceği bir şey, bir asset, bir değer. Onun için, cirosunu daha 

yükseltmek üzere, yeni ürün yelpazesi ile mağazacılığı destekleyeceğiz.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Şimdi malî disiplin. Parayı harcamayacağız, yani disiplinle harcayacağız derken bir konuya 

dikkatinizi çekmek istiyorum: Sportif başarı. Biz bir spor kulübüyüz. Sportif başarıyı ihmal 

etmemiz, ötelememiz söz konusu olamaz. Futbolda en başarılı ülke ve kulüplerin altyapı ve 

scouting sistemlerini temel alarak, kısa vadede altyapıdan yıldızlar yetiştirmeyi düşünüyoruz. 

Ayrıca, yıldızlar topluluğu olan Galatasaray’a yeni yıldızlar katmak üzere de faaliyetlerimiz 

olacak efendim. Türkiye sathına yayılan futbol okullarını bir yetenek havuzuna 

dönüştüreceğiz. Futbol, mümkün olan en kısa zamanda, sadece tüketen değil, üreten, sağlıklı 

bir mekanizmaya da kavuşacak. Basketbol, voleybol ve diğer branşlarda da benzeri sistemi 

devreye sokacağız.  

Tekrar gayrimenkullere gelirsek, Riva arazisi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Riva arazisi 1 

milyon metrekareyi aşkın, çok kıymetli, çok büyük bir arazi. Buradaki son gelişmelerde, 

üçüncü köprünün yapılması ile yeni yapılan otoyol çok yakın bir mesafeden geçiyor ve otoyol 

çıkışları da tam arsamızın yanına denk geliyor. Yani yeni yapılaşma arsamızın değerine bir kat 

daha değer katmıştır. Bu şekilde değişen konumu çerçevesinde, ben de Riva’daki projeyi çok 

detaylı inceledim. Riva’daki projenin tekrar ele alınması, yani sadece konut yapılan bir yer 

değil, bir miks proje şeklinde düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü arazi bundan 6 

sene evvel yapılan projedeki keyfiyetini kaybetmiştir. Yani o günkü konumdan çıkmış, yeni 

yapılan yolla, bağlanan üçüncü köprü ile son derece daha büyük bir değer ifade eden bir arsa 

hâline gelmiştir. Dolayısıyla, bu manada Riva arazisini tekrar değerlendirmek üzere 

çalışmalarımız var. Eğer Genel Kurul bize bu yetkiyi verirse, bunu zaten en kısa sürede 

gerçekleştirmeyi düşünüyorum.  

Başka bir tesisimiz, Taçspor Tesisleri. Taçspor Tesisleri bizden önceki yönetim döneminde, 

işletmeyi sağlayan şirketin % 51 hissesi alınmak suretiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne 

kazandırılmış. Şu anda orada bir dernek var. Üst kullanım hakkını elinde tutan bu derneğin 

Yönetim Kurulu ve üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü’nün üyelerinden oluşmaktadır zaten. 
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Yani biz bir şekilde kullanımı elde etmişiz orada. Kadıköy gibi bir yerde Galatasaray bayrağını 

dalgalandırmayı, Galatasaray’ın bir sosyal tesise sahip olmasını da çok önemsiyorum. Burası 

40 dönüm üzerine yayılmış, tenis kortları, kapalı salonu, yüzme havuzu, fitness bölümü olan, 

yani çok mükemmel bir tesis. Bugün yapmaya kalksanız ya da almaya kalksanız alamazsınız. 

Bu çok sarih. Burada bu sene yeni bir branşı da başlatacağız. Daha önce Genel Kuruldan 

yetkisi alınmış tenis branşını da burada başlatacağız. Yani Galatasaray’ı bir spor kulübü olarak 

düşünürsek, güncel sporlara, olimpik sporlara önünü açacak şekilde buna devam edeceğiz. 

Taçspor bir sosyal tesis niteliğindedir aynı zamanda. Karşıda oturan üyelerimizin, 

Galatasaraylıların ziyaretinde onlara ev sahipliği yapacak çok güzel bir tesistir. Fırsatınız 

olursa, vaktiniz olursa ziyaret etmenizi tavsiye ederim.  

Sosyal manadaki tesisleri gündeme getirirken, Galatasaray Adası’ndan da bahsetmek 

istiyorum. Galatasaray Adası, biliyorsunuz, geçmiş yönetimler tarafından kiraya verilmiş. 

Duygun ağabeyle yönetime geldiğimiz zaman ilk icraatlarımızdan bir tanesi, kontratın sonuna 

yaklaşıyoruz ve buranın tahliye edilmesi için karşı tarafa yazı yazdık, mahkemesini açtık. 

Geçen gün de, çok kısa bir süre önce de, bu manada ihtarname çektik. Yani Galatasaray 

Adası’nın Galatasaray’ın bir sosyal tesisi olma niteliğini kaybetmemesi için, bugünkü 

görüntüsünden sıyrılarak Galatasaraylılara hizmet eden bir sosyal tesis olması için, seçilirsem 

eğer, Genel Kurul bana bu yetkiyi verirse, bugün de yaptığımız gibi, bu çalışmaların arkasında 

duracağım ve devam edeceğim. Bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerekir.  

Bizim en büyük amacımız, Türkiye’nin dünya üzerindeki en güçlü sportif markasını tüm 

branşlarda, yönetimde, iletişimde, malî ve sosyal konularda örnek alınacak noktaya 

taşımaktır efendim. Bu manada geliştirdiğimiz bir başka proje akıllı telefonlar. Bu manada, 

web sayfamızdan akıllı telefonlar vasıtasıyla sergileyeceğimiz çalışmalarda çok büyük bir 

kazanç, çok büyük bir kârlılık öngörüyoruz. Bunun için de bu seçim süresinden evvel 

açıklayacağımız bir proje var. Çok yüksek seviyede gelir getirici, Galatasaray’ın iletişimini, 

günlük çalışmalarını yansıtabileceği, bunu taraftarı ile, seyircisi ile paylaşabileceği bir proje. 

Çok önemsediğimiz bir proje. Rakamsal boyutu itibarıyla da çıkıyor. Zannediyorum 

önümüzdeki hafta başında da bunun tanıtımını yapacağız.  

Galatasaray geçmişte UEFA ve Süper Kupa gibi önemli başarılara imza attı. Onlar bizim için 

bir basamaktı. Şimdi ben veya gelecek yönetimler, bunun daha üzerinde, daha büyük 

başarılara imza atmak için gerekli yapıyı kurmak zorundadırlar. Ben bu iddia ile geliyorum, 

bunun için de parolam belli: Daha güçlü, daha başarılı, daha büyük bir Galatasaray, daima 

Galatasaray. Tevfik Fikret’in, Ali Sami Yen’in, Baba Gündüz’ün, Metin Oktay’ın da bizi 

izledikleri yerden gurur duyacağı bir Galatasaray efendim.  

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum efendim.  

Eğer müsaade ederseniz, size Yönetim Kurulu arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kısa bir 

tanıtım olacak.  

Sevgili Başkanım Cengiz Özyalçın. Lütfen sahneye gelin efendim. Cengiz ağabey, eski milli 

futbolcu, Kadıköy Belediye Başkanı, İstanbul milletvekili olarak ülkemize son derece değerli 

hizmetler verdi. Cengiz ağabey, isterseniz orada durun, ben de oraya geleceğim. Evet. Nasuhi 

Sezgin, Galatasaray’da sembol bir devre arkadaşım, Galatasaray’a çeşitli branşlarda hizmet 
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eden tekstilci bir arkadaşım. Eşref Alaçayır, yine çok sevgili bir kardeşim, avukat. Cüneyt 

Tanman, Galatasaray’ın milli futbolcusu ve kaptanımız Sevgili Cüneyt. Fatih İşbecer. Fatih 

İşbecer, demin anlatmaya çalıştığım, akıllı telefonlar vasıtasıyla Galatasaray’a büyük gelir 

getirecek projenin mimarı. Kendisi çok önemli bir yazılım şirketinin, Pozitron’un sahibi ve 

şimdi yabancılarla ortaklık yaptı. Ama bu manada iftihar ettiğimiz, çok kıymetli bir kardeşim. 

İsmail Sarıkaya, Galatasaray’a çeşitli dallarda hizmet etmiş, GSYİAD başkanlığı yapmış, inşaat 

mühendisi bir kardeşim. Can Topsakal yok herhâlde burada. Tayfun, onun da işi vardı 

herhâlde, gelmedi. Ural Aküzüm, Galatasaray’da yönetim dediğiniz zaman ilk akla gelen 

isimlerden birisi. Son derece büyük emekleri var yönetimlerde, takipçi. Basketbolda da, 

özellikle kızların şampiyon olduğu son dönemde çok büyük hizmetleri oldu. Kendisine bu 

manada da teşekkür ediyorum. Alper Narman, genç bir kardeşim, Galatasaray’a mal olmuş. 

Murat Atay. Murat Atay, cerrah, kesiyor, biçiyor. Çok değerli bir doktor kardeşim. Kendisi de 

su sporları ile ilgilendi. Özellikle su sporlarındaki başarının mimarıdır. Ali Yüce, otomotiv 

sektöründe, biliyorsunuz, Skoda ile ilgili çalışmaları mevcut. Çok değer verdiğim genç bir 

kardeşim.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Şimdi şuradaki manzaraya, insan dokusuna baktığımız zaman, genç bir yapı. Elbette ki, onlara 

ağabeylik yapacak, bizim gibi yaşı oldukça ilerlemiş birkaç kişiye ihtiyaçları var. Fakat bu 

yapıyı kurarken, bir hususa dikkat ettim. Bu yapının içinden -tarih şahittir, ileride 

göreceksiniz- en az iki tane başkan adayı çıkacak. Galatasaray’a hizmet etmek aşkıyla yanan 

bu kardeşlerim, bu dönemde aldıkları ve önümüzdeki dönemde alacakları görevler 

sonucunda, ileride Galatasaray başkanlığının en büyük adayları olacaktır. Kendilerine 

başarılar diliyorum. Hepinize yeni yönetim ve kendim adına saygılar sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Dursun Özbek’e açıklamaları için, heyetini tanıştırması için biz de teşekkür 

ediyoruz.  

Dursun Özbek 

Efendim, hazirundan çok özür diliyorum. Çok sevgili bir kardeşimin ismini söylemeyi 

unuttum. Tarık kardeşim, kendisi Çetaş firmasında Yönetim Kurulu Başkanı. Otomotiv 

sektöründe çalışıyor. Son derece iyi hizmetleri olacak. Tekrar özür diliyorum, hem 

kendisinden, hem hazirundan. Kendisini fark etmedim. Çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Özbek’e teşekkür ediyoruz. Arkadaşların yerini alabilir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemin son maddesi, güncel olaylar ve dilekler. Ancak gördüğüm kadarıyla, bayağı 

hareketli bir salonumuz var. Evet, buyurun efendim. Efendim, Sayın Başkan Duygun Yarsuvat 

bu maddede bir konuşma yapmak istiyor. Lütfen efendim, oturalım. Sayın Başkanımız son 

Divan toplantısına katıldığı için size hitap etmek istiyor. Buyurun efendim. 
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Yönetim Kurulu Başkanı Duygun Yarsuvat 

Saygıdeğer Galatasaraylılar, Dostlar,  

2014 Ekim ayı içinde, bana Galatasaray’ın 35. Başkanı sıfatını verdiniz. Sizin huzurunuzda 

burada görüşlerimi açıkladım ve kabul ettiniz. Emin olun, Galatasaray’la ilgili yapmış olduğum 

çalışmalarımın en zevk aldığım, en aşkla çalıştığım bir dönemiydi. Hatırlayacaksınız, ben size o 

zaman, 7 ay istiyorum, dedim. 7 ayı niçin istiyordum? Çünkü Galatasaray’ın tüzüğüne uygun 

bir şekilde düzene girmesini arzu ediyordum. Sizlere söz verdim, Galatasaray tüzüğüne uygun 

olarak 7 ay içinde seçim yapılacağını belirttim. Bugün çok mutluyum. 6 tane aday çıkmış idi. 

Nedense, üçü vazgeçti. 3 aday bugün huzurunuzda niçin aday olmak istediklerini anlattılar. 

Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımız. Ama bu 7 aylık süre içinde, bizim yönetimimiz, 

arkadaşlarımla beraber Galatasaray için çok olumlu işler yaptılar. Ama ben bu dönem aday 

değilim. Öyle bir niyetim de asla olmadı. Benim niyetim, Galatasaray’ı bir düzlüğe çıkarmaktı 

ve bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. İşte bu adaylar bir baskın seçimle değil, 7 ay 

boyunca hazırlanarak huzurunuza gelmiş olan adaylardır. Bir zamanlar tek adayı bulmak için 

uğraşırken, bugün 3 aday arasında bir seçim yapılacak.  

Ben aday değilim, ama beni hedef alıyorlar. Niye hedef alıyorlar, anlamıyorum. Ben tıp 

profesörü falan değilim, hukukçuyum. Meseleleri de hukuki açıdan değerlendiririm. Şimdi 

neler yapmışım, ne kabahatler işlemişim, ona bakıyorum. Evvela, Galatasaray’ın büyük bir 

marka olduğunu, yaşayan bir canlı olduğunu hepimize, bütün Türkiye’ye inandırmış 

bulunuyorum. Galatasaray bugün dünya üzerinde marka değeri olarak 17. sırada. Bunu 

hepiniz biliyorsunuz. Bu marka değeri hiçbir zaman ortadan kalkmamalı ve üst sıralara doğru 

çıkmalıdır. Bakıyoruz, bu süre içinde ne yaptık? Biz neyiz? Bir spor kulübüyüz. Bu spor kulübü 

ne ile meşhur olabilir? Sporcuları ile meşhur olabilir, sporcuları ile tanınabilir. Göreve 

geldiğimiz zaman herkesin üzüntü duyduğu futbol takımımız bugün şampiyonluğa oynayan 

bir futbol takımıdır. Biz oyuncularda hiç değişiklik yapmadık. Biz sadece sevgi verdik, biz 

sadece moral verdik, biz sadece onların yanında durduk ve bugünkü hâllere geldik. Ben 

beyinden anlamam, ama beynim vardır. Onu da biliyorum. Bu beyin, insan sevgisi ile doludur. 

İnsanı severseniz her şeyi yapabilirsiniz. Mühim olan insanı sevmek, insana değer vermek. 

Bakıyoruz, bir antrenör değişikliği yaptık, sanki bir magic touch, sihirli bir vuruş gibi değişti 

zannediyorsunuz. Amatör değişti. Dolayısıyla, hocamıza da çok teşekkür etmek istiyorum. 

Futbolcularımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda canıgönülden hizmet etmiş 

bulunan Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak kardeşlerime de huzurunuzda çok teşekkür 

etmek istiyorum ve onları alkışlamanızı istiyorum.  

Kadın basketbol takımımız Kayseri’de Türkiye şampiyonu oldu. Bu şampiyonada çok uzun ve 

güç bir yoldan geldiler. Onları da başlarındaki antrenörleriyle birlikte, Sayın Memnun’la 

birlikte alkışlamanızı istiyorum. Erkek basketbol takımımız kan kaybına uğramıştı. Evet, 

birçoğu bırakıp gitmiştir. 2013’ten, 2014’ten bize aktarılan ödemeler vardı. Bu ödemeleri 

yerine getirmek için uğraştık. Buna rağmen, bu kadar engele rağmen, erkek basketbol 

takımımız play-off’a katılmıştır. Bu bir başarıdır. Ve ilk maçı Ülker’le yapacaktır. Koçumuza da, 

Ergin Ataman’a da alkışlarınızı istiyorum.  



30 
 

Judo takımımız hiçbirinizin aklına gelmez, ama Galatasaray’ın çok önemli bir judo takımı 

vardır. Judo takımımız Avrupa Golden League şampiyonu olmuştur. Bu da önemli bir 

şampiyonadır. Onun başında da değerli arkadaşımız Ali Yüce vardır. Ona da alkışlarınızı 

istiyorum. Su topu takımımız Türkiye Kupası’nda finale kalmış, rakibi Enka’yı yenmiş ve 

şampiyonluğa doğru yürümektedir. Kürek takımımız Türkiye şampiyonu olmuştur. Onun için, 

bunlarda da arkadaşım Murat’a alkışlarınızı istiyorum. 2016 Rio Olimpiyatları’nda yelken, 

kürek ve yüzme branşlarında başarılı olmak için bütün sporcularımız çalışmaktadır. Ayrıca 

şunu da söyleyeyim. Spor Bakanlığı, amatör şubelerde istediğiniz yardımı yapabiliriz dedi ve 

bizden bir öneriler dizisi beklemektedir. Önümüzdeki hafta bakanlığa giderek bu meseleyi 

halletmek arzusundayız.  

Şimdi, bu kadar olaylar var. Belli bir başarıya gelmiş bulunuyoruz. Bunlar o kadar kolay değil, 

takdir edersiniz. Öyle bir tablo alınmış ki, gelirleri olmayan bir kulüp, dev bir kulüp. Ayda 5 

milyon liraya yakın, çalışanların maaşını ödeyen bir kulüp, büyük bir işletme. Danışmanları 

var. Bir sürü danışman var, gelmiş mi, gitmiş mi, belli değil. Bunları size hep anlattım. Bunları 

yaptık. Hepsinin altından da kalktık. Ama geçen gün baktım, bir gazetede, sanki ben yarışa 

girmişim gibi, yarıştan çekilen bir başkan adayı, “Yarsuvat’ın 70 milyon TL’lik sırrı” diyor. Hiç 

sır filan yok.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Biz ne yaptık bu 70 milyonu? Ne yaptık? Oturduk, gece 12’lere kadar Yönetim Kurulunda 

tartıştık, ne yapalım bu 70 milyonu diye. Sonra karar verdik. 15 kişiyiz, bir de ben, 16 kişiyiz. 2 

milyon lira verdik, bir villa satın aldık kendimize. Sonra geri kalanı ile ne yapacağız dedik, yine 

sabahlara kadar tartıştık. Hararetli tartışmalar oldu. Oy birliği ile, evet, bir uçak alalım dedik. 

Deplasmanlara giderken uçakla gideriz dedik. Geri kalanla da, şu 23 Mayıstaki seçimden 

sonra hep beraber dünya turuna çıkalım dedik. Biz ne yaptık bu parayı? Şimdi buna 

baktığımızda, siz de merak ediyorsunuzdur, nedir bu 70 milyonun sırrı diye. Acaba kendisi 

biliyor mu bu sırrı? Evet, biz 7 ay boyunca, 50 milyonu sizden aldık, ilave bütçeye ilave olarak 

Kasım ve Aralık aylarını tamamladık. Daha sonra, bugüne kadar da belli yerlerden krediler 

aldık. Ama bu kredileri nerelerde kullandık? Sırrı nedir bunun?  

Evvela şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar 192 milyon TL kredi bulduk. Bu büyük bir rakamdır. 

Ama bu kredileri almak da çok önemli bir olaydır. Kredilerin ana parası olarak 132 milyon TL 

ödedik. Aldığımız, eskiden gelen borçları kapatıyoruz, onu da söyleyeyim ben size. 37 milyon 

TL de faiz ödedik. Toplarsanız ikisini, 170 milyon eder. Demek ki 22 milyon kaldı. Biz 7 ayda, 

her ay aşağı yukarı 3 milyon lirayla bu kulübü döndürmüşüz. Bu hesap, işte bu 70 milyon 

TL’nin sırrıdır. Bu kardeşimizi, arkadaşımızı görürseniz lütfen kendisine söyleyin, inanmazsa 

gelsin. Kulüpte her şey açık olarak bulunuyor.  

Şimdi, eleştirenler oluyor bizi yine, şeffaf değilsiniz, bize hesapları vermediniz diye.  

Sevgili Galatasaraylılar, Dostlar,  

Bu kulübün yapısı içinde bir anonim şirket var. Bu anonim şirket, halka açık bir anonim şirket. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun da kontrolü altında. Onunla ilgili herhangi bir hususu 

kamuoyuna açıklamak bir suç olarak öngörülüyor ve devamlı bunu yaparsanız, para cezası 

geliyor. Biliyor musunuz, saat 5’ten önce yayınlamış iseniz bir açıklamayı, bu para cezası 
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olarak size dönüyor. Biz bunu düşündük arkadaşlarla, vermeyelim dedik. Sonra yasal süre 

içinde, bugün arkadaşlarım Divan Başkanlığına vermiş bulunuyor. Divan Başkanlığına gelip 

buna bakabilirsiniz.  

Yine ben başkan adayı değilim, niyetim de yok. Ama beni birisine benzetmişler. Ben başta 

gelemedim. Trafikte, yolda sıkıştık, gelemedik. Balo Sokağı’nı da kazmışlar. Beni Kenan 

Evren’e benzetmişler. Teşpihte hata olmaz, ama yanlış var. Bir, ben askerliğimi bahriyede 

yaptım. İki, askerliğimi yaparken, 37. dönem içinde en yaşlısı ben olduğumdan, bana amiral 

derlerdi. Dolayısıyla, ben korgeneral olamadım, olamam da. Ama iyi bir noktası daha var bu 

işin. Evren, 98 yaşında vefat etti. Ben de ona benziyorsam, sıkı durun, 20 sene daha beni 

göreceksiniz.  

Yine eleştirilerden bir tanesi, şahsıma yapılmış olduğu için cevaplamak istiyorum. Diğer 

kulüplerle ilişkilerim çok kötüymüş. Yok, federasyonda sadece tartışmıyormuşum. Niye 

tartışayım, problem olmazsa? Olduğu zaman tartışırsınız. Diğer kulüplerle de ilişkilerim 

kötüymüş. Hepsi ile iyi ve hepsinden de hüsnükabul görüyoruz. En son Mersin’e gittiğimde, 

bir kere kulüpler, misafir kulübün başkanını ve yönetim kurulu üyelerini gördükleri vakit çok 

mütehassıs oluyorlar ve her türlü hüsnükabulü de gösteriyorlar. Biz onları her gelişlerinde 

ağırlamaktan da zevk duyuyoruz. Bu konudaki arkadaşlarım, özellikle adını belirtmek 

istiyorum, İsmail Sarıkaya çok başarılıdır. Hiç kimse ile kavgamız yoktur. Galatasaray Spor 

Kulübü, spor kamuoyu nezdinde ve Türkiye’nin genel kamuoyu nezdinde çok iyi bir 

durumdadır. Eminim ki, bizden sonra gelecek olan arkadaşlar, bu görevi alacak olan 

arkadaşlar da bu konu üzerinde çalışacaklardır. Bu yükselmeyi aşağıya indirmeyeceklerdir.  

Bir projeyi daha hazırladık. Gerçi şey söyledi, ama onun söylediği ile benim söylediğim farklı. 

Hani bu sosyal medya konusu. İşte cep telefonları ile haberleşme konusunda bir proje 

hazırladık. Ben bunu şahsen, kendi arkadaşlarımla, danışmanlarımla hazırladım. Bu proje de 

hazır. Geldiğiniz vakit bunu değerlendirebilirsiniz diyorum. Hangi aday davayı kazanırsa, o, 

onu değerlendirir diye düşünüyorum.  

Bu arada, yine ben bir hukukçuyum. Ne zaman dava açılacağını, ne zaman dava 

açılamayacağını, hangi davanın kazanılacağını, hangi davanın kazanılamayacağını bilirim. Ama 

bana sorarsanız, kulağım ağrıdığı zaman neden ağrıdığını bilemem. Onun için, bu yapmış 

olduğumuz olayları da buna göre değerlendirmenizi istiyorum.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Sizlere minnettarım. Dnyanın en zevkli, hayatımın en zevkli günlerini bana verdiniz. 

Galatasaray’ı temsil etmek onurunu verdiniz. Ben de bu görevi layıkıyla yerine getirdiğimi 

düşünüyorum. Her şey Galatasaray için ve şen ola Galatasaray diyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen Hayrettin Kozak arkadaşımız da 

söz almak istemediğini beyan ettiği için toplantıyı kapatıyorum. Haziran ayında inşallah 

görüşmek üzere.  
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı          Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

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

     Sekreter          Sekreter 


