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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 13 Şubat 2013 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Şubat 2013 Divan Kurulu olağan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

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

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

içinde vefat eden 2844 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Halit Gazioğlu, 3741 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Mehmet Ali Birand, 4872 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Celalettin Emir Som, 5177 

sicil numaralı kulüp üyemiz Nuray Erciro, 6612 sicil numaralı kulüp üyemiz Tufan Kuriş, 8622 sicil 

numaralı kulüp üyemiz Ferit Hoşgör ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizlerisaygı 

duruşuna davet ediyorum.  

(Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Bugünkü toplantımızın gündemini 

okutuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim tarafından ‘’bütün yönleriyle futbol’’ 

konusunda bilgilendirme, 

4. Güncel konular, dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kuruluİç Tüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Kulüp Divanına duyurulmasında zaruret görülen 

olağanüstü acil hâllerde, 5 dakikayı geçmemek üzere gündem dışı söz verme hususunda Divan 

Başkanına takdir yetkisi tanınmıştır. Divan Kurulunun değerli üyesi, eski Yönetim Kurulu üyemiz ve 

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Sayın İnan Kıraç’a talebi üzerine bu madde uyarınca gündem dışı söz 

veriyorum.  
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Sayın Kıraç, buyurun efendim, söz sizin. 

İnan Kıraç 

Sayın Başkanım, Sayın Kurul Üyeleri,  

5 dakika içinde size Galatasaray Üniversitesi’ndeki yangınla ilgili bilgileri vermek için karşınıza çıktım. 

Maatteessüf ayın 22’sinde, 22 Ocakta Galatasaray Üniversitesi’nin 142 senelik büyük binasındaki 

çıkan yangın neticesinde büyük bir hasara uğrattık binamızı. Aynı gün, gördüğümüz manzaraların 

hitamında bir toplantı yaptık ve bu toplantı gereğince de, bu binanın tekrar en kısa zamanda restore 

edilmesi için 2 talepte bulunduk. Birinci talep, doğrudan doğruya rektörlüğe ait olan bir taleptir. 

Rektörümüze dedik ki, idare heyetinizi toplayın, buranın yapılması için Galatasaray camiasının 

yapacağı gruba buranın inşaat imkânlarını sağlayın. Bu müracaat yapıldı ve bu müracaata 

rektörlükten müspet bir cevap geldi.Tabii ki her şeye rağmen bunun müsaadesini YÖK’ten alması 

lazım.  

Yangının büyüklüğü ve bugünkü itibarıylane kadar bir rakam çıkacaktır diye bir hesap yaptık. Takriben 

20 ila 22 milyon TL’ye burası restore edilebilecek. Şöyle bir hesap yapmanızı isterim. Yanan kısmımız 3 

kat olarak 9 bin metrekaredir. 9 bin metrekare için, metrekaresine 2 bin lira gibi bir rakam koysanız, 

öyle zannediyorum ki, bu rakam bu restorasyon için yeterli olacaktır.  

Bazı sorular çıktı, bazı konular tartışıldı. Bu sorulardan bir tanesi, niye sigortalamadınız sorusu. 

Devlete ait olan herhangi bir malî  sigorta etme imkânımız yok,çünkü devlet bunu bir şekilde 

hesaplamış ve sigorta primleri vereceğine, çıkan yangınları tek başına devlet olarak ödemesinin daha 

hesaplı olduğunu görüp böyle bir karar almış. Galatasaray Üniversitesi ve zaman zaman da 

Galatasaray Lisesi için -ki onun hakkında henüz o bilgi yok- herkes zanneder ki, Galatasaray 

Üniversitesi, Galatasaray Eğitim Vakfı’nın üniversitesidir.Hâlbuki Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray 

Lisesi ile beraber Türk devletinin bir üniversitesi ve Türk devletine ait bir lisedir. Lise ve üniversite tek 

şapka altında toplanmıştır. Bunu, bundan evvelki toplantıda da sizlere bir nebze anlatmıştım. Coşkun 

Kırca tarafından çıkarılan,enteresan bir kanunu vardır. Her iki meclisten, Fransız ve Türk 

meclislerinden geçtiği için, bu kanuna Türk tarafı tek başına, Fransız tarafı tek başına dokunma 

imkânına sahip değildir. Dolayısıyla, Galatasaray’ı koruyan bir sistemdir. Ve bütün bu mal birikimimiz, 

hepsi Galatasaray Üniversitesi üzerine kayıtlıdır.  

Biz mektepliler olarak diyorum, o mektepte aşağı yukarı hepimiz en az bir senemizi okuduk. Çok 

hatırası olan, çok güzel bir yerdir. Burayı hiçbir şekilde hiçbir yere devretmek istemiyoruz. Kaçırmak 

istemiyoruz. Böyle bir de endişemiz bir devre oldu, çünkü burada bir otel yapılması bir devre 

konuşuldu, hatta bakanlık buna yetki verdi. Fakat Anıtlar Kurulu burada böyle bir otel yapılamayacağı 

için ona o tarihte müsaade etmedi. Bugün ne noktadayız ve niye sizin karşınızdayım, onu anlatmak 

istiyorum.  
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Bugün aldığımız kararlar şunlar. Bu 18 ila 20 milyon liraya mal olacak yapının 10 milyon liralık kısmını 

Galatasaray Eğitim Vakfı üstüne aldı. Galatasaray Eğitim Vakfı içinde istediğimiz parayı, istediğimiz 

şekilde kullanma imkânımız yoktur. Fakat boş olan, yani doğrudan doğruya Eğitim Vakfı idaresi 

emrine bırakılan paraların toplamı aşağı yukarı 9 milyon civarında olduğu için, biz 10 milyon lirayı 

taahhüt ettik. Yine gazetelerde çıkan haberlere göre, bugüne kadar da Galatasaray’ı seven, mektepli, 

mektepsiz aşağı yukarı 1500 değişik kişi açılan hesaba aşağı yukarı 1 milyon 700 bin lira gibi bir para 

gönderdi. Benim bugün sizin karşınızda olmamın nedeni ise, bugün sizlerle bu işin başlangıcını 

yapıyoruz. Çünkü bütün kurumlarımız kendi bünyeleri içinde toplantılar yaptılar ve bu toplantıda, 

kendi bünyeleri içinde nasıl para toplayacaklar, ne kadar para toplayacaklar, onun çalışmasını 

yapıyorlar. Bugün ise ben sizin karşınıza geliyorum,çünkü burası Galatasaray’ın, Galatasaray’ımızın en 

mühim kurumlarından bir tanesi, en eskilerinin bulunduğu bir kurum.  

Gelmeden evvel, Başkanımın bu toplantıya katılamayacağını duydum. Kendisiyle görüştüm ve 

kendisinden bir müsaade aldım. Şimdi bu müsaadeleri, müsaade ederseniz, sizlere belirtmek 

istiyorum. Başkanım 250 Bin, Kıraç ailesi 250 Bin TL gibi rakamlarla katılacaklar bugün bu toplantıda 

bunu deklare ediyoruz. Bu başlangıçtır. Eğer sonunda bir eksiğimiz kalırsa, yine bizler bu hizmeti 

yapmaya devam edeceğiz. Fatih Hocam, yangından 3 gün sonra takımı ile beraber gidip üniversitesini 

gezdi ve kendisi de her bakımdan bunu destekleyeceğine dair bize söz verdi.  

Şunu söylemek istiyorum. Galatasaray’da, biliyorsunuz, mektepli, mektepsiz denilerek bizi bir şekilde 

yıpratmak isteyen kişiler zaman zaman çıkıyor. Kendi bünyemizden çıkıyor, yahut bunu bir şekilde 

çıkartmaya çalışıyorlar. Galatasaray bir bütündür. Galatasaray, seyircisi ile, mektebi ile, üniversitesi 

ile, dernekleri ile ve her türlü kurumu ile bir bütündür ve bütün olduğu müddetçe Galatasaray’ın gücü 

vardır. Bunu bugün tekrar etmek istiyorum. Dolayısıyla, bu gücü kaybetmememiz lazım. Bu güçte 

mühim olan, böyle bir durumda Galatasaray’a katkı yapacak insan adedini Türk toplumunun görmüş 

olması lazım, çünkü Galatasaray Türk toplumuna daima örnek olmuştur. Dolayısıyla, bu örnekliği yine 

göstermek mecburiyetindedir. Hele kritik bir dönem geçirdiğimiz şu devrede, Galatasaray’ın tümüyle 

bir olması gerekecektir.  

Atatürk’ün bir küçük hikâyesiyle Galatasaray hakkında konuşmamı bitireceğim. 1930 senesinde, 

Galatasaray Lisesi’ne saat 2.40’ta gelen Atamız, 6. sınıfı geziyor, 7. sınıfı geziyor. 8. sınıfta imtihanlar 

var. İmtihan kâğıtlarına bakıyor. Mektep müdürünün odasında bir kahve içtikten sonra mektebin her 

tarafını geziyor ve mektebi beğeniyor. Diyor ki, “Burası hakikaten Batıya açılan bir pencere ve 

Türkiye’de 1868’den beri müspet ilmi okuyan bir yapı.” Galatasaray’ın özelliği bu. Türkiye’de müspet 

ilmi ilk okumaya başladığımız yer İstanbul Üniversitesi’dir. Tarih 1933’tür. Çıkarken, Ruşen Eşref 

“Efendim, bir de küçücük bir müzemiz var, görmek ister misiniz?” diyor. Oraya giriyor ve kendi 

büstünü görüyor. Bu, İtalyanheykeltıraşın, Taksim Meydanı’ndaki anıtı yapan sanatçınınyaptığı bir 

büst. “Bu büst nasıl sizin elinize geçti?” diyor. Diyorlar ki, “1928 senesinde yapılan Türkiye Kupası’nı, 
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Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Galatasaray Fenerbahçe’yi 4-0 yenerek aldı. Dolayısıyla, o nedenle bu 

burada.” Diyor ki Ruşen Eşref’e, “Dönüşümde Galatasaray’a bir resmimi vereceğim.” Bu resim 

değildir. Mektep müdürünün odasında bulunan ve kulüpte olan resimdir. Bana hatırlatın. Dikkat 

ederseniz, o resimde yazdığı şey Galatasaray’a.Ne Galatasaray Lisesi’ne, ne Galatasaray Kulübü’ne. 

Galatasaray’ı bir bütün yapan Atatürk’tür. Örnek olmamız lazım.  

Bugün pek çok arkadaşımız burada. Eğer imkânınız varsa, para, rakam mühim değil.  Mühim olan 

katkıdır. Bu katkıları yaparsanız çok mutlu olacağız. Böyle bir gruptan da iyi bir para çıkmasını 

istiyorum, ki örnek olsun. Çünkü ağabeyler, en büyükler buradasınız. Bu akşam da Galatasaray 

Üniversitesi gençleri kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile yine para toplayacaklar.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Kıraç’a biz de teşekkür ediyoruz. Bu, ailemizin içindeki önemli bir yara. Her zaman 

dediğimiz gibi, Galatasaray olarak biz büyük bir aileyiz. Yani lisesi, üniversitesi, ilkokulu, dernekleri, 

vakıfları ve milyonlarca taraftarı olan Galatasaray Spor Kulübü’yüz. Bu ailenin içinde maalesef böyle 

bir sıkıntı olduğu zaman, beklenen şey, dayanışmanın ve birlikteliğin topluma ifadesidir. Onun için, 

Sayın Kıraç’a ifadeleri için teşekkür ediyorum. Bu meyanda, bu konuyla ilgili olarak, kulübün eski İkinci 

Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Işın Çelebi’ye de özel bir teşekkür borçluyuz. Sayın Çelebi, 

yazdığı son kitap olan ‘‘Türkiye’nin Dönüşüm Yılları’’adlı eserinin tüm gelirini yangın felaketi 

dolayısıyla Galatasaray Eğitim Vakfı’na bağışlamıştır. Bu nazik ve yardımsever davranışı için Sayın Işın 

Çelebi’ye şükranlarımızı sunarız efendim.  

Bir ikaz yapmam gerekiyor. Sayın Rektörden bu toplantı, her toplantı için müsaade alırız. Özellikle 

üzerinde durdu. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Üniversitemizdeki yangın, bizi dikkatli hareket 

etmeye yöneltmelidir. Burası da 100 yılı aşkın geçmişi olan bir bina. Onun için, ısrarla hepinizden rica 

ediyorum. Lise dahilinde sigara içilmemesini özellikle rica ediyorum.  

Gündeme geçeceğim. Geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Lütfen cep telefonlarınızı sessize alınız 

veya kapatınız.  

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

ay uzunca bir toplantı yaptık. Daha ziyade, üyelerimiz söz aldılar. Bu toplantıya ait zabıt 35 sayfa 

olarak düzenlendi ve size takdim edildi. Sunulduğu şekliyle, toplantı zaptını oylarınıza arz ediyorum 

efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. Teşekkür ederim.  

Gündemin 2.maddesi,Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Sırasıyla okuyacağız. Bugün biraz 

fazla evrakımız var.  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  

Konu: Divan Kurulu üyesi Sayın Hayrettin Kozak’ın soruları.  

Divan Kurulu üyesi Sayın Hayrettin Kozak’ın Yönetim Kuruluna yönlendirdiği soruların cevapları 

aşağıda takdim edilmiştir.  

Soru 1:Galatasaray Adası. Kulübümüz Genel Kurulunun, sözleşmesinin iptali yönünde almış olduğu 

karar gereği kiracı aleyhine açılmış olan tahliye davasının kulübümüz lehine sonuçlanması hâlinde 

yönetimimizin alacağı karar ne olacak? Nasıl bir prosedür uygulanacak?   

Cevap: Şu an itibarıyla tahliye davası henüz sonuçlanmamıştır. Kiracı aleyhine açılmış davanın 

sonuçlanması ile mahkemenin aldığı karar değerlendirilecek ve hukuki çerçevede hareket edilecektir.  

Soru 2: Galatasaray Sportif A.Ş. sermaye artırımı: Bu şirketimizin 13 Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu 

toplantısında, sermayenin -tamamı nakden karşılanmak suretiyle- 55 milyon 761 bin 687 TL’ye 

çıkartılmasına ve bu artışa izin için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar verilmiştir. 

Başvurudan 75 günden fazla bir süre geçmesine rağmen, bugüne kadar cevap çıkmamış olmasının 

sebebi nedir? Olumsuz bir cevap hâlinde şirketimizin uğraşacağı herhangi bir zarar var mıdır? 

Cevap: Dış mihrakların ve medya kampanyalarının bürokraside yarattığı tereddüt nedeniyle, işlem 5 

ay geciktirilmiştir. Birtakım odakların kamuoyunu yanlış yönlendirerek oluşturulan yargının aksine, 

sermaye artırımının küçük yatırımcının zarara uğramasına yol açan doğrudan bir etkisi olmayacaktır. 

Küçük yatırımcı birinci sermaye artırımında da zarara uğratılmamıştır. Bilakis, tam tersine olmuştur ve 

korumuştur. Süreçte SPK’nın yönlendirdiği şekilde ilerlenmiş ve gelen bütün taleplere hızla cevap 

verilmiştir. SPK’nın 1 Şubat 2013 tarihli bültenindeki yeni karar doğrultusunda, süreci hızla 

tamamlamak amacıyla ilerlenecektir.  

Soru 3: Yeniden yapılanma ve profesyonelleşme projesi.Deloitte firmasının yapmış olduğu bu proje 

kapsamında kaç adet idarî, sportif, profesyonel yönetici ve danışman istihdam edilmiştir ve bu 

kadronun şirkete yıllık brüt ücret maliyeti nedir?  

Cevap: Kurumsallaşma projesi kapsamında, Haziran-Aralık 2012 döneminde 8 idarî  personel ve bir 

danışman istihdam edilmiş, aynı ve farklı pozisyonda 8 personel işten ayrılmıştır. İstihdam edilen ve 

işten ayrılan personelin yıllık brüt maliyet farkı 1.3 milyon TL’dir. Ek olarak, bir defaya mahsus olmak 

üzere, yıllık 360 bin TL’lik danışman ücreti maliyeti mevcuttur. Mevcut finansal büyüklüğü ile 

Avrupa’daki kulüpler arasında 29. sırada yer alan Galatasaray’ın, 2020 yılına kadar ilk ona girmesi 

hedeflenmiştir. Yani mevcut büyüklüğünü ikiye katlamak ve başarıyı sürekli kılmak esastır. Dolayısıyla, 

böyle bir kurumun sağlıklı yönetilebilmesi için diğer müesseselerle mukayese edildiğinde son derece 

makul bir harcama yapıldığına inanıyoruz.  
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Üyenin bilgilendirilmesi için gereğini arz ederiz.  

Saygılarımla.  

Aka Gündüz Özdemir 

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Hayrettin Kozak 3 önemli soruyu tevcih etmişti. Yönetim Kurulu konuyu incelemiş, bugün bana 

da cevapları geldi. Aynı cevapları Sayın Kozak’a da iletmişler.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bizim Divan Kurulumuzun çalışma düzeninde bu olağan bir şey. Biz 

başka kulüpleri örnek almıyoruz. Galatasaray Kulübü ile ilgili her türlü hassas konu, icap ediyorsa, 

usulüne uygun şekilde sorulur ve usulüne uygun şekilde de cevaplandırılır. Bu genel bir teamülümüz. 

Buyurun efendim. Devam edelim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Sayın Başkanlığına, 

Konu: Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliğini iktisap etmiş sporcu üyelerimizin vefatlarında 

verilen gazete ilanlarında, spor yaptığı branşın zikredilmesi talebim hakkında. 

Divan Kurulu üyeliğini iktisap etmiş ve Galatasaray Spor Kulübü’nün sportif başarılarında faal 

sporculuk yapmış olduğu kulüp üyelik başvurusu formlarında belirtilmiş olan Divan Kurulu üyesi 

sporcu büyüklerimiz ve arkadaşlarımızın vefatları hâlinde, Galatasaray Spor Kulübü adına verilmekte 

olan vefat ilanlarında, spor yaptığı branş da zikredilerek, örneğin 5239 sicil sayılı Divan Kurulu 

üyemiz,kürek şubemiz sporcularından örneğin Emir Turgan ibaresi ile verilmesi hâlinde uzun yıllar 

önce en büyük Galatasaray’ın başarılarının devamı için birlikte hizmet etmiş, eski takım 

arkadaşlarımıza son bir vazifede bulunabilmemize yardımcı olunması hususunda keyfiyeti Sayın Divan 

Başkanlığımız delaletiyle, Sayın Divan Kurulumuzun bilgi ve tensiplerine arz ederim.  

Saygılarımla.  

Basketbol Şubesi Sporcusu, 7316 sicil sayılı Divan Kurulu üyesi Lemi Öke  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Kıymetli üyemiz önemli bir şeyi hatırlatmış. Diğer kulüplerin ilanlarında bunu görüyorum. Ancak biz 

burada eksik bir iş yapıyormuşuz. Doğru, haklıdır. Bazen insanlar isimleri, soyadları 
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hatırlayamayabiliyorlar. Ama şu takımda beraber hizmet yapmıştık, o benden ilerideydi, 

şöyleydi,hatırlatma yönünden önemli olabilir. Bir de topluma da verilmiş bir mesaj olarak uygun olur 

kanaatindeyim. Divan yönetimi olarak ilanları yayınlarken bu hususa dikkat edeceğiz. Buyurun devam 

edelim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Sayın İrfan Aktar  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı  

Sayın Başkanım, Değerli Ağabeyim,  

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmem dolayısıyla göndermiş olduğunuz nazik kutlama 

mesajınız ve beni onurlandıran ifadelerinizden çok mütehassıs oldum. TÜSİAD’ın ülkemizde rekabet 

gücü yüksek bir ekonomiye ve gelişmiş refah toplumuna ulaşılması için sürdürdüğü çalışmalarına 

elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım. Bu önemli sorumluluğun gereğini yerine getirirken, siz 

değerli ağabeylerimin ve Galatasaray camiasının desteklerini yanımda hissetmek bana güç 

vermektedir. Göstermiş olduğunuz teveccüh ve iyi dilekleriniz için teşekkür eder, derin saygı ve 

selamlarımı sunarım. 

Muharrem Yılmaz  

TÜSİADYönetim Kurulu Başkanı 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bahsettiğim Galatasaray ailesinin içinden çok değerli insanlarımız yetişmişler, çıkmışlar, toplumda 

önemli yerlere geliyorlar. Bu insanlarımızı hepimizin iyi tanıması, iyi hatırlaması da gerekiyor. 

Kulübümüzün bir üyesinin TÜSİAD gibi bir kurumun başına geçmesi hepimize gurur verir. Onun için 

bu yazıyı okuttum. Buyurun, devam edelim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına,  

Galatasaray Spor Kulübü Dernek Tüzüğü’nün 135. maddesinin ikinci paragrafında, ‘‘Kulübün 

yararlandığı spor tesislerine, kulüpte simge olmuş gerçek kişiler hariç, kalıcı olarak herhangi bir 

gerçek kişinin ismi Genel Kurul kararı olmadan verilemez.’’ ifadesi yer almaktadır.Hâl böyle olunca, 

Genel Kurul onayı alınmadan isimlendirilmiş binicilik spor tesisimizin adının tüzük hükümlerine uygun 

hâle getirilmesi için ilk Genel Kurul toplantımızda gündem maddesine eklenmesi hususunun Yönetim 

Kurulumuzun dikkatine sunulmasını istirham ederim.  



8 
 

4928 Sami Çölgeçen  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Çölgeçen haklı. Kıdemli üyelerimiz hatırlayacaklardır, Florya Metin Oktay Tesisleri 

ibaresinin kullanılması için Genel Kurulda enine boyuna konuşulmuş, Genel Kurul kararıyla öyle bir 

isimlendirme yapılmıştır. Onun için, Yönetim Kuruluna ben konuyu arz edeceğim. Hangi prosedür 

içinde yapıldığını inceleyecekler. Ne gerekiyorsa yaparlar. Buyurun, devam edelim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Sayın Divan Başkanlığına, 

3 Şubat 2013 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan, “Öğrencilere Küfürlü Atkı” başlıklı yazıyı ekte 

sunmaktayım. Galatasaray’ımızla ilgili bu çirkin ifadelerin nereden ve ne maksatla hazırlanarak 

kullanıldığının gereğinin yapılmak üzere araştırılmasını tensiplerinize arz ederim.  

Saygılarımla  

7463 Arslan Aydoğdu 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Fotokopiyi gördüm. Gayet saygısız ve terbiyesiz bir resim ve ifade. Bir yerel gazetede çıkmış bir şey 

ama bilgi sunulması uygun olmuş. Ne yapılması gerektiği hakkında da şu anda tereddütteyim. 

Herhâlde gerekli girişimi yaparız.  

Şimdi gündemin 3. maddesine geçiyorum, Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Sayın Fatih 

Terim tarafından bütün yönleriyle futbol konusunda bilgilendirme. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Fatih Terim’i size tanıtma gereği yok. Ancak hatırlatma gereği var. Sayın Fatih Terim 14 yıl 

kulübümüzde futbol oynamıştır. Büyük kısmında da takım kaptanıdır. Bilahare, kulübümüzün şimdiye 

kadar kazandığı 18 tane şampiyonluğun 5 tanesinde Fatih Terim’in imzası vardır. Ayrıca, UEFA 

Kupası’nda da imzası vardır. Geçen hafta yapılan Bursaspor maçında 350. maçına çıkmış olduğunu da 

size hatırlatırım. Ayrıca, Fatih Terim arkadaşımız hepimiz gibi bu kulübün Divan üyesidir. Yani 25 yıllık 

kıdemi olan bir üyesidir. Kendisine her zaman kulübümüzün hakiki evladı olarak bakmaktayız. Sayın 

Terim, buyurun, söz sizin. 

Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Fatih Terim 

Değerli Başkanım, Kurul Üyelerim, Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Divan Kurulunun Çok Değerli 

Mensupları, 
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Gittikçe sesim yükselecektir, heyecanıma bağışlayın. Divanda böyle bir konuşmayı yapmayı Sayın 

Başkanımdan ben rica ettim. Sayın Başkanımdasağ olsunlar, kabul ettiler. Sadece sebebi şuydu. 

Galatasaray’ın en önemli organlarından biri olan Divan Kurulunun üyeleriyle özellikle altyapıda 

Florya’da ne yapıyoruz,neler yapmaya çalışıyoruz, bugün neydi, yarın ne olabilir, bunları en yetkili 

ağızdan çok samimi bir şekilde paylaşmak için bunu istedim. Değerli basın mensuplarının olmamasını 

da ben istedim. Bu samimiyeti beraberce yaşayalım istedim, benden duyun istedim.  

Geldiğimiz günden bu tarafa aşağı yukarı 19-20 ay geçti. Bu konuyla ilgili de hiç kimseyle bir şey 

paylaşmadık. Bugün paylaştığım şeyleri sadece sizle ve ilk defa paylaşıyorum. Ne kamuoyunda, ne 

basında, ne de Yönetim Kurulumuzda bunu henüz bir araya gelip konuşmadık. Bunun için, bazı 

slaytlar göstereceğim uygun görürseniz.Çabuk çabuk geçmeye çalışacağım,sizi sıkmadan. 

Galatasaray’ın alt tarafında neler yapıyoruz, arkadaşlarımızla beraber hangi projelerimiz var? Sizin 

Galatasaray’ın her konusuyla çok yakından ilgilendiğinizi bildiğim için, birinci elden bunu tüm 

samimiyetimle sizle paylaşmak istedim.  

Söylemeye gerek yok, zaten kurucumuzun neler söylediği ve ne için kurulduğu açık olan bir 

Galatasaray’dayız. Bu zaman zarfında, 54 sezonda Galatasaray 18 tane şampiyonluk yaşamış. Bu 

arada, Türkiye kupaları, spor yazarları kupaları, lig kupaları, cumhurbaşkanlık kupaları ve de UEFA 

şampiyonlukları, lig şampiyonlukları yaşamışız. Bu zamana kadar yaşadığım başarılar... Bunu niye 

gösteriyorum? Her şeyi gördüğümü ifade ediyorum. İnşallah çok daha güzel şeyleri hep beraber 

göreceğiz. Ancak buradaki en önemli vurgu, kendi ürünlerimiz ile dünya futbolunda söz sahibi olmayı 

istiyoruz. Onları göstermemin sebebi budur. Yani bu seferki gelişimde tabii ki şampiyonluklar çok 

önemli, tabii ki başarılar çok önemli,ama daha da önemlisi, kendi altyapımızdan yetiştireceğimiz 

oyuncularla Galatasaray Kulübü’nün önemli yerlere gelmesidir. Bunun için, bunun inşası için daha çok 

çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi,futbol artık sadece bir oyun değil, çok önemli bir endüstri. Müthiş 

rakamların döndüğü, ürkütücü şekilde büyüyen, çok önemli bir oyun oldu futbol. Ekonomisi var, 

yönetim modelleri var, marka değeri için çok önemli bir araç ve de ülke tanıtımı için çok müthiş bir 

araç. Basit olarak Avrupa futbolunun değeri şu anda 53 ülkede 17 milyar Euro. Türkiye’deki futbolun 

pastası yaklaşık 600 milyon euro. Avrupa’daburadan bize düşen rakam % 3.5. 2000 yılında, yani UEFA 

Kupası’nı kazandığımız zaman 7. sıradayız. Şu anda, 2013 yılında UEFA’da 11. sıradayız. Gerilemişiz. 

FİFA’da 23. iken 40’a düşmüşüz. Demek ki finansal girdileri yeterli şekilde başarıya dönüştürememişiz.  

Onun için, ben diyorum ki, kendi imkânlarımızla zenginliğimizi üretmek zorundayız. Büyük başarıların 

altında, özellikle UEFA Kupası’nın altında -ki sonunda bir daha hatırlatacağım-kendi yetiştirdiğimiz 

oyuncuların payı çok büyüktür, ki daha burada o gün için daha önceki katkısı olan, sonradan 

İngiltere’ye giden Tugay veya ona benzer isimler de yok. Dolayısıyla, baktığımızda böyle bir tablo 

görüyoruz. A takımımıza altyapımızdan ne kadar oyuncu gelirse, evvelemirde bir defa Galatasaraylılığı 

anlatmayacağız. Otomatik olarak, Galatasaray kültürü ile yetişecek. Başarı imkânının daha çok olduğu 



10 
 

ortamda, ekonomik olarak da çok önemli girdisi olacak. Şu anda gördüğünüz son Sabri’yi daha önceye 

sayarsak, son A takımımızla çıkan arkadaşlarımız. Bunun içerisinde kalecilerimiz de artık mevcut. 

Galatasaray altyapısı sadece kendi üst yapısına oyuncu yetiştirmekten ibaret değil. Bugün Türkiye 

Birinci Ligi’nde oynayan birçok oyuncunun alt yapısı, kökeni bizim Florya’ya ait. Türkiye Süper 

Ligi’ndeki oyuncular Galatasaray’dan gelme. Birinci Lig’deki birçok eski yavru aslan diye tabir ettiğimiz 

şimdi futbolcu olmuş arkadaşımız Türkiye liglerinin birincisine de, ikincisine de yön veriyor. 96’da ve 

2002’de ayrı ayrı başlattığımız bu hareketten sonra -sayıda yanılabilirim ama- çok önemli bir sayıyı 

Türkiye liglerine vermiş bulunuyoruz. Bizde devam edenler, artı Türkiye Birinci Ligi’nde, artı ikinci 

ligde, amatör kulüplerde Türk futboluna çok önemli hizmetleri olmuştur Florya’nın.  

Yalnız, enteresan bir çelişki var. O günler için 51 tane milli oyuncumuz varken, Mayıs ayında bu 10 

tane milliye düşmüştür. Şimdi burada şöyle bir soru var. Elit futbolcu yetiştirirken, bizim rakiplerimiz 

kimler? Normal Türkiye liginde oynadıklarımız mı, yoksa kurucumuzun da söylediği gibi, Avrupalılarla 

yarışmak mı? Doğal olarak, bunlar olması lazım ve biz bunlarla çarpışmak, bunları yenmek, çok önemli 

yerlere gelmek için, onları alt etmek için uğraşıyoruz. Bunların altyapılarındaki durumunu çok çabuk 

size şöyle bir anlatırsam... 

Barcelona’nın 250 sporcusu, 15 takımı var. Bunun % 10’u yabancı, yani demek ki 25 tane dünyanın 

her tarafından oyuncu alıyorlar. Bu,Bayern Münih’te değişik, İnter’de değişik, Ajax’da değişik. Bizimde 

12 takımımız, 236 sporcumuz var. Şu an bir tane yabancı kökenli oyuncumuz yok. Olmalı mı? Eğer 

yetenekli bulursak -ki arkadaşlarımız çalışıyor-olmalıdır tabii. Ama bizdeki tablo da bu.  

Antrenör sayısı ve profili nedir,dünyada ve bizde? Barcelona’da 36 tane antrenör çalışıyor. 22 genç 

akademisyen, 14 de futboldan gelmiş teknik adam var. Oyuncu izleme grubu 25 kişi. Dikkat ederseniz, 

-bu rakamlarsadece altyapı-İnter’de 37 kişi ve de Ajax’da 55 kişi. Demek ki, bu rakamların bizde de 

yükselmesi lazım geliyor. Scout grubumuz 4 kişi. 17 antrenörümüz var. Bunun 13’ü eski 

sporcularımızdan gelme, 4 tanesi de akademiden gelme. Bu sayılar gitgide yükselecektir.  

Tesis yönünden, Barcelona’da 5 tane doğal çim, 3 tane suni çim var ve 137 dönüm.Bayern Münih’de 

70 dönüm, diğer yerde 30. 140 derken, kendimize bakıyoruz, burada da 80 dönümde 5 çim saha, 2 

suni çim saha ile biz de bu kategoriler içerisinde önemli bir yere sahibiz. Onun için de gelmiş geçmiş 

emeği geçen tüm yöneticilerimize, başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de, müsaade 

ederseniz, benim yöneticiliğimi yapmış -kendisine son zamanlarda başöğretmenimiz diyoruz,çünkü 

her gün bizi kontrol ediyor Florya’da- Sayın Turgan Ece’ye bir alkış alırsak çok mutlu olurum. Hiçbir 

şansımız yok, her gün denetleniyoruz biz. Kendisine çok teşekkür ediyorum.  

Tabii ki ekonomik bölümünü de bir incelememiz lazım. U19 ve B takımı hariç 10 milyon euro,toplam 

20 milyon euro harcıyor her sene Barcelona altyapısına. Tabii bu rakamlar 21 olur, 19 olur, ama genel 

olarak böyle rakamlar. Diğer rakamları görüyorsunuz. Bizdeki son rakam takribi 2 milyona yakın. 

Geçen seneki transferler de dahil. Demek ki, biraz daha yol almamız lazım bu konuda.  
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Şimdi tabii alt yapıyı zorlaştıran faktörleri sıralayabiliriz. Ama bu zorlaştırıcı faktörlerden gideceğimize, 

önemli başarı faktörlerini sorgulamak daha doğru. Bir defa, akademi dediğimiz zaman, akademinin 

içini doldurmamız lazım.Akademi böyle sadece bir isim olarak kalmamalı. Bugün Galatasaray altyapısı, 

Galatasaray Akademisi onun içerisini doldurmuştur. Akademideki eğitmenlerin yeterlilikleri, 

bizimkiler kendi alanlarında uzman insanlardır;nitelikli, tecrübeli ve vizyon sahibi.Staff, çalışanlar, 

bugün herkes kendi alanında önemli icraatlar yapmış arkadaşlarımızdır.  

A takımı ile akademi arasındaki ilişkiler. Futbol vizyonunu uygulama stratejileri, yeterli oyuncuların 

seçimi ve tabii en önemlisi de, kariyer planlaması. Genç oyuncumuz için eğitmenler her gün yeni bir 

şeyler geliştirerek A takıma geçiş ile ilgili tüm problemleri çözen bir eğitim sistemi yapmaktadırlar. 

Galatasaray Akademisi, UEFA’nın da bize gönderdiği normları ve kabulüyle şu andaki Müfit Hocanın 

başkanlığındaki altyapının şeması budur. Yani Bilimsel İşler Departmanı, Teknik İşler Departmanı,İdarî  

İşler Departmanı ve de bu dev kadro Galatasaray’ın geleceğini inşa etmek için çalışıyorlar. Bu Bilimsel 

Danışma Kurulumuz, Sayın Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu ve Sayın Prof. Dr. Dursun Buğra,Müfredat 

hazırlanması, antrenör-futbolcu - aile ilişkileri, aklınıza gelebilecek bilimsel, stratejik her türlü işleri 

danıştığımız, bizim bilimsel kurulumuzdur.  

Şu andaki Galatasaray altyapısı, sportif işbirliği artı bilimsel işbirliği şekliyle gidiyor. Sportif işbirliğinde 

iki tane kulüple içiçeyiz ve imza atmış durumdayız. Bir tanesi İstanbulspor, bir tanesi Küçükçekmece 

Amatör Sporlar.Bilimsel işbirliği olarak da, İstanbul Üniversitesi ile yönetimimizin de onayı ile karşılıklı 

imzaladığımız protokoldür. Bilimsel işbirliğinde, demin de söylediğim gibi, akademi kelimesinin içi 

doldurulmuştur. Türkiye’nin ilk ve gerçek akademisi Florya’dadır ve de her türlü işbirliğini her saniye 

yapıyoruz. Sağ olsun İstanbul Üniversitesi’ne de, çünkü Rektörümüz Yunus Bey de çok iyi bir 

Galatasaraylı. Büyük de yardımlarını görüyoruz. Spor hekimliğinden koruyucu hekimliğe, spor 

bilimlerinden teknik beceri, taktik, sevk ve idare dediğimiz her türlü konu başlığında üniversitemizden 

yararlanıyoruz. Artı stajyer talebeleri de buraya ücret ödemeden alarak, hem onların bilgilerini, 

birikimlerini, tecrübelerini artırırken, kendimize de önemli bir destek sağlıyoruz. Fazla bir ekonomik 

çıktı olmadan, bu işbirliğinin bize çok büyük katkısı var. Artı, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. En 

küçük yaşta giren oyuncunun her türlü sağlık ölçümleri, çok net olarak bunu arkadaşlarımız daha 

birinci gününden bütün testlerden geçirerek zaman içerisinde önümüze koyuyorlar ve ileride olması 

gereken muhtemel oluşumlara çok büyük yüzde ile yaklaşarak bize çok önemli bir veri sunuyorlar. 

Artık eskisi gibi el yardımıyla, göz yordamıyla değil, bilimsel bir şekilde oyuncularımızı Florya’da 

Galatasaray’ın ilerisine hazırlıyoruz.  

Mesela şu resimde gördüğünüz, bir koşu paneli, rampası. Türkiye’de kimsede yok. Avrupa’nın, çok 

kulübünde de yok. Hocanın gösterdiği gibi, değerli büyüklerim, koşu stili bir futbolcunun, bir 

sporcunun can damarı. Yanlış hareket ettiği müddetçe hızlı koşamaz, yanlış koşar, koordinasyonu 

bozulur. Hocamız küçük yaşlardan itibaren koşu stilini dahi öğreterek yukarıya gönderiyor. Bu rampa 
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Florya’dadır. Gerçi Ali Bey biraz direnmiştir bunun rakamına,ama sağ olsun, sonunda evet demiştir. 

Bu, şu anda Avrupa’nın da çok kulübünde yok. Çocuklarımız için de çok önemli bir unsur. O 

nedenle,üniversiteden gelen akademisyenler eşliğinde, bireysel performansı artıracak çok önemli bir 

koşu ergonomisi çalışması bu. Bu nedenle, birçok kulüpten de öndeyiz. Herkesin, hatta bazı Divan 

üyelerimizin özellikle sorguladığı beslenme konusunda birçoğuyla da görüştük. Haklı olarak, şu anda 

tüm yaş gruplarındaki oyuncularımızın beslenmesi, bizim Florya’da çalışan arkadaşlarımız ile İstanbul 

Üniversitesi’ndeki destek veren grup arasındaki koordinasyondan sonra, tüm yaş grupları vücut 

kompozisyonlarına göre ne yemesi lazım, ne içmesi lazım, ne kadar vitamin alması lazım, ne kadar 

kalori alması lazım,bu kadar alırsa ne kadar çalışması lazım ve daha birçok konuda ortak yapılan 

testlerden sonra çıkan kararlardan sonra -şu gördüğünüz üniversitenin beslenme uzmanlarıdır-  

arkadaşlarımız bu şekilde beslenmektedirler,en küçük yaştan en büyük yaşa kadar. Burada Barilla ile 

yapılan anlaşmada, makarnanın içine konan, hazır elit bir sporcunun gelişimi için tüm antrenmanlarda 

kaybettiği mineralleri bunu yiyerek otomatik olarak alan her gün bir makarna çeşidi Barilla’dan bir lira 

vermeden, onların bize katkısıyla -ki onlara da buradan teşekkür ederim-sporcularımız bu vitaminleri 

içeren, tüm eksiğini içeren gıdalarla beslenmektedirler. Her yaş grubundaki, gelişim çağındaki her 

çocuğun ihtiyacı Florya’da Aslan Yuvasında karşılanıyor.  

Spor psikolojisinin önemini, futbol psikolojisinin önemini bilen insanlar olarak, sadece oyuncularımızın 

değil, oyuncularımızın annelerinin, babalarının, yakınlarının da bilinçlendirilmesi ile, hocalarımız 

tarafından başlatılan hem psikolojik, hem pedagojik bilgiler zaman zaman Florya’mızın bahçesinde 

oturarak, yetenekli oyuncularımızın anneleriyle, babalarıyla birleşerek ortaya çok samimi, sıcak ve bu 

sıcaklık içerisinde eksikleri gideren bir yaklaşım içerisindeyiz. Sosyal Koordinasyon Birimi diye bir 

departman kurduk. Bu departman, sosyal gelişim konusunda uzman bir arkadaşımız tarafından 

planlanmış ve uygulamaya da başladık. Konuyla ilgili çalışmalar yaş gruplarına yönelik tabii ki. Orada 

uyku tulumlarıyla gece sahalarda yatmalar var, şiirler söylemeler var, şarkılar söylemeler var. Sosyal 

olarak her türlü aktiviteyi bu uzman arkadaşımız sezon başından itibaren yapmaya başladı ve de çok 

çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Ellerindeki yoğurt kabıdır, 

yedikleri yoğurdun kabıdır boş kaplar. Burada Cimbom Marşı’yla devam ediyor. Yedikleri yoğurt 

kabıdır o. Güzel bir atmosfer yaratıyorlar.  

Sportif işbirliğine gelince, biz Küçükçekmece amatör kulüplerin 24 amatör kulüple protokol imzaladık. 

Bunların aşağı yukarı sporcu sayısı 3 bin. Böyle bir havuzumuz var. Bu havuzda tüm oyuncuların 

büyümelerini, gelişmelerini takip ediyoruz. Eğer oyuncu bir seviyeye gelirse Florya’ya alma 

protokolünü imzalamış bulunuyoruz. Yani hiç kayıtsız şartsız, imzamızla Florya’ya alabiliyoruz, 

otomatik olarak bu 3 bin sporcudan istediğimizi bila ücret, para ödemeden. Diğer sportif işbirliğimiz 

İstanbulspor ile. Bunu da bir pilot kulüp olarak kabul edebilirsiniz. Profesyonel futbolcu adayı veya 

gelecek vadeden oyuncularımızıoraya gönderebiliyoruz, onlar oynatabiliyor. Bizde seviye az gelirse, 
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orası lig seviyesi olduğu için, tecrübelenmesi için oraya gönderiyoruz. Buradan da çok önemli 

ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ayrıca İstanbulspor’un kendi bünyesinde yetişen her türlü oyuncuyu 

da alma yetkisine sahipGalatasaray. Böyle güzel bir protokol imzaladık. Dolayısıyla, keşfettiğimiz 

yetenekli oyuncuların eğer bir kısmı bizde oynayamıyorsa veyahut da seviye lig seviyesi değilse, onları 

o seviyede yarıştırıyoruz.  

Kuruluş amacımız, Avrupa’da başarı. Bunu baştan da söylemiştim. Her alanda tarih yazacağımıza 

yürekten inanıyoruz. Birçok ilkler Galatasaray’da oldu. Şimdi burada da baktığınız zaman, iki tane 

bayan futbol okulumuz var. Kadromuz var. Dolayısıyla, bir bayan antrenör de benim 3. yardımcım. 

Yani Galatasaray futbol takımı, ilk defa 3. antrenör olarak bir bayan teknik direktöre sahip. Benim 

yanımda, o da beraberce grubumuzun içerisinde, bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu da herhâlde 

Türkiye’de bir ilk olsa gerek.  

Bu engelli arkadaşımız, fiziksel bir engeli var, ama kafası müthiş çalışan, beyni çalışan, birkaç lisan 

konuşan, çok değerli bir arkadaşımız. Hiçbir kompleksi olmayan, bize bu elektronik çağda, bu 

teknolojik çağda, scout grubumuza müthiş şekilde,inanılmaz katkıları bulunan bir arkadaşımız. Bu da 

önemli bir isim olarak bizim çalışmalarımızda bizimle beraber bulunuyor. Yeni bir proje başlattık. 

Biliyorsunuz, yeni aslanlarımızı arıyoruz. Burada hedefimiz şudur. Galatasaray futbol okulları... 

Açıkçası, yönetici arkadaşlarımızla da, İrfan ağabeyle de bazen konuştuk,acaba Galatasaray futbol 

okullarını kaldırsak mı, kaldırmasak mı diye. Açıkçası, birçok şikâyet geldi. Dünyanın, Türkiye’nin her 

tarafında var. Hatta Avrupa’da da birkaç tane var. İşte zemini iyi olmadığından şikâyet edenler, 

Galatasaray ismine yakışmadığını ifade edenler... Çeşitli çeşitli şikâyetler geldi. Biz arkadaşlarımızla 

oturduk, böyle bir imkânı kapatmamaya karar verdik. Sebebi şudur. Önünde Galatasaray yazısı olan 

her şey önemlidir. Bunda hemfikiriz. Geçenlerde bütün arkadaşlarımızı Florya’ya çağırdık ve dedik ki, 

“Biz Galatasaray adına yakışır bir eğitim istiyoruz. Bundan sonra da bunun denetçisi olacağız.” Peki, 

denetimi buradan Avustralya’ya nasıl yapacağız? Veyahut Elazığ’a nasıl yapacağız? Onun için, 

Florya’da yeni bir grup kurduk. Gerektiği zaman tek merkezden seyredebileceğimiz bir sistem kurduk. 

Bu sistem içerisinde tüm verdiğimiz, franchising olarak verdiğimiz -ki çok talep de arttı-aynı kalite 

standardını yakalamak için çok önemli mukaveleler koyduk önlerine. Burayı biz aynı zamanda bir 

futbolcu havuzu olarak da düşündük. Galatasaray’ın eğer dünyanın her tarafında, ülkenin her 

tarafında futbol okullarıyla ilgili ekonomik beklentimiz olan bir unsuru varsa, aynı zamanda yetenekli 

futbolcuları da bu tarafa aktarabilir miyiz diye arkadaşlarımızı da eğitime aldık gelen arkadaşlarımızı. 

Öyle baktığımız zaman, kulübümüze yakın bir gelecekte aşağı yukarı 7 trilyona yakın bir girdi 

sağlayacağı gibi, ben buradan az da olsa, çok az da olsa, bazı yetenekli oyuncuların çıkacağına da 

inanıyorum.  

Şu anda burası için hakikaten çok konuştuk. Semih ağabeyle de konuştuk, Ali Dürüst’le de konuştuk, 

acaba kaldırsak mı, kaldırmasak mı, Galatasaray’a zarar mı verir, değil mi diye. Ama hem Galatasaray’ı 
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genişletmek, hem Galatasaray’ın ismini her beldeye, her şehre, her ülkeye koymak, böylece 

genişlemek, orada en azından bir kontağımızın olmasını sağlamak, hem de ekonomik olarak bize bir 

girdi sağlamak, ki geçen seneki rakamları da vereceğim, onun çok üzerine çıkan rakamlar olacak. Hem 

de genel olarak futbolda, futbol okullarından bir şey olmazdiye, çünkü hafta sonları onlar sadece 

eğlenmeye gelir diyebir mantalite vardır. Hayır, biz oradan arkadaşlarımızı eğiterek, gelen oyuncuları 

da, eğer olursa, onları taltif ederek böyle bir yarış içine sokarsak buradan teknik olarak da 

faydalanacağımızı düşünüyorum. O nedenle, Galatasaray futbol okullarının tabii birçok hedefleri var. 

Bu hedeflerin içerisinde oradan bu tarafa gelecek olan, özellikle oyuncuların kişilik gelişmesi, toplum 

içerisinde kendini ifade eden terbiyeli, efendi çocukların yetişebilmesi de, bu Galatasaraylıların 

yetişebilmesi de bizim için önemli.  

Sonuç olarak, şöyle bir felsefemiz var. Hepimizin doğasında kazanma güdüsü var, ama genç futbolcu 

eğitiminde en doğru yaklaşım herhâlde maç kazanmaktansa insan kazanmak. Bunu bizim 

Florya’mızın, Galatasaray Akademimizin felsefesi olarak, öne çıkan en önemli yazı olarak oraya 

koyduk.  

Benim göstereceklerim bu kadar. Bundan sonraki göstereceklerim ancak şey olabilir. Allaha şükür, 

beraberce her şeyi yaşadık. Hayal ettiğimiz, hatta hayal etmediklerimizi de yaşadık. Allah, inşallah 

bize başkalarını da yaşatacak. Ama benim bu seferki gelişim, bir fazla şampiyonluk veya bir eksik 

şampiyonluk değil, benli veya bensiz, Galatasaray altyapısının, Galatasaray Akademisi’nin ömür boyu 

en doğru şekilde idame etmesidir. Sistemin oturmasıdır. Bu sistemin kişilerle kaim olmamasıdır. Bu 

sistemi size anlatmaktaki sebebim de şudur. Bu sisteme kimse sahip çıkmazsa, Divan Kurulu sahip 

çıkacaktır. Bundan eminim ben. Benim Galatasaray’da aldığım terbiye, benim Galatasaray’da 

geçirdiğim yıllar -ki başka kulüpte geçirmedim-bana bunu öğretti. Onun için, en önemli organlardan 

bir tanesi olan Divan Kuruluna bizatihi altyapıyı ve Galatasaray’ın geleceğini ifade etmek istememin 

sebebi budur.  

Sizle bu samimi ortam içerisinde konuşayım. Neler oluyor orada? Orada bir altyapı var, ama kimse bir 

şey anlatmıyor.Zaman zaman görsel veya yazılı basında bir şeyler çıkıyor. Ama bu ne kadar doğrudur? 

Ne kadar, nereye gittik? Muhakkak ki her gelen arkadaşımız bir tuğla koymuştur. Hepsinden Allah razı 

olsun, hiç itirazım yok. Hepsine teşekkür ederim. Ama dediğim gibi, öyle bir şey kuruluyor ve öyle bir 

şey uygulanıyor ki, bugün Avrupa’dan da bize stajyer hocalar geliyor. Biz izin veriyoruz ve bizim 

altyapımızda staj görüyorlar. Yani Aslan Yuvası, Florya deyip geçmeyin. Bugün dünyadaki çok önemli 

altyapılarla atbaşı gidiyor, hatta bazılarından öndedir. Bu nedenle, sizinle bu önemli projeleri 

konuşmak istedim. Kafanızı fazla şişirmemek için birçoğunu kestim, törpüledim. Ama inanın ki, çok 

kısa süre içerisinde...Ben geldiğim zaman da ifade etmiştim,birkaç sene maalesef oyuncu bazında bir 

şey beklemeyelim diye. Nitekim buna rağmen, bir iki tane çıktı, ama Galatasaray’ın geleneğinde hep 

çıkma var. Bizim bu geleneği tekrar tesis etmemiz lazım. Buradaki sonuçlar bizi ilgilendirmiyor. 2-1 
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yenmiş, 4-2 yenilmiş, bizim felsefemiz bu değil. Buradan A takıma çıkacak olan oyuncu bizi 

ilgilendiriyor. En büyük başarı bu. 

Değerli Kurul Üyeleri, 

Ben hiçbir gün bir teknik adamıma kaç kaç kaldınız diye sormadım. Sezon sonu bana bir oyuncu 

vermediler mi sordum, hatta külahları değiştik. Çok net, bizim anlaşmamız bu, altyapı ile. Bir tane, her 

sene bir tane. Öyle uçmanın manası yok. Bir tane, bizi çok önemli yerlere götürür. Bu felsefe ile 

devam ediyoruz. Bu felsefe ile Galatasaray devam etmek zorunda. Mesela Başkanımız dışarılarda etüt 

ediyor, inceliyor, idarî olarak emek veriyor, oradan geliyor. Biz de Başkanımız bize talimat verdiği 

zaman onların altını teknikle doldurarak bu birlikteliği sağlıyoruz. Sağlayacağız inşallah. Dolayısıyla, 

Başkanımız ve yönetimimizle benim birleştiğimiz çok önemli noktalardan bir tanesi de budur. 

Muhakkak Galatasaray kendi münbit toprağında Galatasaray’ın ilerisini kurtaracak, gerektiği zaman 

ekonomisine büyük katkıda bulunacak genç aslanları yukarıya atmalıdır. Muhakkak ki, büyük kulüpler 

başarı beklenen kulüplerdir. Başarı beklerken zaman zaman başka işler yapılmalıdır, yapılmıştır, 

yapılacaktır da. Bundan kimse kaçamaz. Mesela çok özel bir örnek vereyim size. Ben Milan’da da 

çalıştım, biliyorsunuz, Galatasaray’dan ilk Fiorentina’ya da gittim. Altyapılarda biz çok daha öndeyiz. 

Şöyle bir felsefe var orada. “Ben Milan’ım veya İnter’im. Eğer bir oyuncu yetenekli hâle gelirse, param 

var, veririm, alırım.” Bu bir anlayıştır, felsefedir. İtirazım yok. Ama bizim, bizim oralara ihtiyacımız var. 

Oraları hobi yerleri olmaktan çıkarıp, sistem yerleri, oraları kendi zevkimizi tatmin etmekten uzak, 

Galatasaray A takımına, piyasaya veyahut da platforma atacak bir fabrika hâline getirmek zorundayız. 

Bunun çalışmaları hepimiz tarafından yapılmaktadır. Her gün ben de oradayım, bundan emin 

olabilirsiniz. Galatasaray’ın ilerisi emin ellerdedir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi sunarım. Sağ 

olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Arkadaşlar, Değerli Galatasaraylılar,  

Kendi ailemizden birinin bizim insan sermayesini nasıl yetiştireceğimizi, nasıl yetiştirmekte 

olduğumuzu anlatması hakikaten hepimizi gururlandırdı. Fatih Terim arkadaşımıza çok teşekkür 

ediyorum. Sağ olsun, çok güzel bir sunum hazırlamış. Bütün arkadaşlarımıza da zannediyorum çok iyi 

bilgi verdi.  

Gündemimize devam etmeden önce, size bir hatırlatma yapmak mecburiyetindeyim. Tüzüğümüzün 

23. maddesi uyarınca, genel kurullara, icap eden seçimlere vs.lere katılabilmek içinŞubat sonuna 

kadar aidatların ödenmesi gerekmektedir.Buradaki konu şu. Sosyal tesislerimizde, yani Kalamış, 

Galatasaray Adası ve Hasnun Galip’te ödeyebilir miyiz diyehep soruyorlar. Ödersiniz efendim. Ayrıca, 

bizim Divan sekreteryasına, yani 2670763 veya 2670862 numaralara telefon ederek, kredi kartı 
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numarası vererek, ne gerekiyorsa yaparlar arkadaşlar. Ayrıca, şu anda koridorda da ödeme imkânını 

sağlayacak şekilde tedbir aldılar. Bunu bilvesile arz ediyorum.  

İkinci hatırlatmam, Mart toplantısı ile ilgili efendim. Genellikle her yıl Mart ayındaki toplantımız 

önemlidir. Zira 30 Marttaki Malî Genel Kurul öncesi yapılan bu toplantıda, elimizde mücerret 

rakamlarla, yani kulübün yayınlanmış 31 Aralık 2012 rakamlarıyla konuşuruz. Daha aradaki 

konuşmalarımız umumiyetle tahminidir. Burada artık tahmini rakam yok. O rakamları inceleyerek, 

raporda bize sunulan diğer bilgileri inceleyerek, enine boyuna biz bunu Mart ayında konuşuruz. Onu 

hatırlatmak istiyorum. Mart ayı toplantısında da bir özellik var. Schalke maçına isabet ettiği için 1 

hafta ileriye alacağım, çünkü pek çok Divan üyemiz, Schalke maçının yurt dışındaki ayağına katılmak 

istiyorlar. Yetişme imkânları olmaz. Ayrıca,tüzük gereği, 8 Mart 2013 tarihinde hazır olması gereken 

yıllık raporu detaylı inceleyebilmek için 12 gün süre daha da faydalı olacaktır. Bunu da bilvesile arz 

ediyorum.  

Gündemimizin 4. maddesi, güncel konular ve dilekler. Söz almak isteyen değerli üyelerimiz? Evet, 

gördüm, orada bir arkadaş el kaldırdı.İsminizi bildirirseniz yazacağım. Hikmet Bey.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şu anda müracaat etmiş olan 4 konuşmacı adayı var. Birincisi, Faruk Gürbüzer, ikincisi, Dr. Ahmet 

Özdoğan, üçüncü konuşmacı, Gökhan Göynümer, dördüncü konuşmacı Hikmet Bey. Sami Bey mi 

efendim? Zatıalinizde mi söz istiyorsunuz efendim? Yazayım efendim. Efendim, 8 üyemiz söz almak 

için müracaat ettiler. Toplantımızın süresini ayarlayabilmek için lütfen konuşmalarını belli bir süreye 

riayet ederek yapmalarını rica edeceğim. İlk söz almak isteyen Faruk Gürbüzer.  

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan KuruluBaşkanım, Sayın Divan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çok Kıymetli 

Galatasaraylılar,  

Biraz önce, içimizden biri, Fatih Terim’i ilgiyle dinledik. Fatih Terim Galatasaray’a geldiği zaman, 

oynadığı dönemde, ilk dönemlerinde, ben ona Samantha ismini takmıştım. Sonra Kaptan Fatih Terim 

oldu, daha sonra tribünler ona İmparator dedi. Biraz önceki konuşması, bir akademik konuşma 

niteliğindeydi. Demek ki Fatih Terim sadece futbol antrenörü veya teknik direktör değil, müsaade 

ederse burada sayın hocalarım var, ona bundan böyle Profesör de demek istiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Son günlerde güncel olan bir olaydan artık bahsetmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Türk spor 

tarihine kara bir gün olarak geçen 3 Temmuz 2011 günü patlayan şike davasında, bu olayın baş 

mimarı olan kişinin şike, teşvik ve suç örgütü lideri olarak Türk adaletinden ceza aldığı hepimizin 

malumu. Bu kötü olay sadece ülke içinde değil, yurt dışında da Türk sporunun, özellikle futbolumuzun 

yakasına yağlı bir kara gibi ilişti. Aradan geçen bu süreçte, gerek Yönetim Kurulumuz, gerekse 
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camiamızın bütün katmanları, geleneksel Galatasaray kültür terbiyesi, örf ve âdetleri içinde, hiçbir 

oluşumun veya sözlü tartışmanın içine girmediler. Bu herkes tarafından örnek alınması gereken bir 

davranıştı. Almayan kişi, belli. Ancak toplum içine çıkması, yaşadığı süreçten ve aldığı cezalardan 

dolayı çıkmaması gereken, ortalıkta gözükmemesi gereken kişi son zamanlarda, kendi camiası içinde 

kaybettiği popülariteyi tekrar kazanabilmek, ülkede tekrar bir gündem yaratabilmek, daha doğrusu, 

kan toplayabilmek adına, kulübümüze bazı saldırılarda da bulundu. Yönetim Kurulumuz ve 

camiamızın tüm katmanları cevap vermediler,çünkü kendisi cevaba layık olarak görülmedi diye 

tahmin ediyorum. Ancak bu şahıs daha da ileri gitti, devlete ödediği vergilerden bahsederek, öncelikle 

kulübümüzü ve Türkiye’deki diğer kulüpleri de zan altında bıraktı. Acaba adama sormazlar mı,ortaya 

çıkan şike ve teşvik suçlarında dağıttığın parayı devlete ödediğin vergilerden düştün mü veya bunu ne 

şekilde muhasebeleştirdin diye? Elbet zaman içinde bu hesaplar da kendisine sorulacaktır.  

Bu onurlu kürsüyü bu kişiden bahsederek daha fazla işgal etmek istemiyorum. Ancak şunu söylemek 

istiyorum ki, özellikle bu kıyafeti seçerek huzurlarınıza geldim. Bu formada, bu armada, bu yakalar da 

bembeyaz, püripaktır. Bunu herkes böyle bile. Divan Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu 

kişiye anlayacağı dilden bir cevabı verdiği için huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek isterim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bizim bir Galatasaray TV’miz var. Bir zamanlar şifreli kanaldan yayın yaptığı için az kişi tarafından 

seyrediliyordu. Bugün ise, sağ olsun, Adnan Öztürk’ün şahsi çabaları sayesinde, normal yayın akışı 

içinde milyonlarca kişi tarafından seyredilebilir bir hâle geldi. Ancak sarı kırmızı Galatasaray TV’sinin 

ekranı, son günlerde toplumda yazılı ve görsel medyada Galatasaray düşmanlığı ile bilinen kişiler 

tarafından işgal edilir hâle geldi. Bunun nedenini, elbette Sayın Genel Yayın Yönetmenimiz 

hepimizden daha iyi biliyor. Ama insanın aklına acaba eskiye dayalı bir diyet borcu mu, yoksa bir 

yerlerden kendisine ulaştırılmış böyle bir talimat var mı diye sormadan da edemiyorum. 

Ekranlarımızda, sanat ve sahne camiasından birçok kişi, sarı kırmızı Galatasaray ekranlarında yer 

alırken, özellikle şu ön sıralarda oturan kulübümüzde çok büyük hizmetleri geçmiş büyüklerimizi 

ekranda görememek insanı kahrediyor. Çünkü en azından bu büyüklerimiz, Galatasaray TV’yi izleyen 

milyonlarca kişiye, Galatasaray’ı, Galatasaray tarihini, Galatasaray kültürünü ve Galatasaraylılığı 

anlatabilecek kapasitede insanlar. Galatasaray TV yöneticilerine de bunu özellikle belirtmek 

istiyorum.  

Galatasaray, ülkenin en çok sevilen kulübüdür. Avrupa’da da en çok sevilen kulüplerden bir tanesi 

Galatasaray’dır. Bu sevgi, mutlaka kulübümüzün kazandığı başarılarla, üstün ve ahlaklı sporcuların 

sayesinde olmuştur. Ama unutulmaması gereken ana amaç, bu başarının arkasındaki ana güç, 500 

yıllık geçmişi ile içinde olmaktan onur duyduğumuz Galatasaray Lisesi, Galatasaray Lisemizdir. 

Sözlerime aramızda olmayan Sayın Başkanımın, son günlerde bir iyi niyet belirtisi olarak, kısa bir süre 

de olsa, formamızı değiştirelim lafıyla bitirmek istiyorum. Sayın Başkanımız zamanının büyük 
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bölümünü yurt dışında yaşadığı için, genelde Galatasaray’ın spor müsabakalarına iştirak 

edememektedir. Saygıyla da karşılıyorum, anlayışla da karşılıyorum. Bu heyecanı, bu sevgiyi 

yaşayamamıştır. Ama içimizden birçok kişi, bu sarı kırmızı formayla son yolculuğuna uğurlanmıştır. Biz 

hepimiz, çoğumuz, bu formalarla ebedi istirahatgâhımıza gireceğiz. Çünkü bizim öbür dünyadaki 

hayatımız da sarı kırmızılı ve Galatasaray olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, 

saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Faruk Gürbüzer’e biz de teşekkür ediyoruz açıklamaları için. Sayın Prof. Ahmet 

Özdoğan, buyurun efendim. 

Prof. Ahmet Özdoğan 

Müsaade ederseniz,sunum yapacağız Sayın Başkanım.  

Sayın Divan Başkanı ve Heyeti, Sayın Divan KuruluÜyeleri ve Sayın Galatasaray Yönetim Kurulu, 

Efendim, ilk önce hakikaten anlayışı için, bizden biri olduğu için, Fatih Terim Hocama çok teşekkür 

ederim. Fakat isterdim ki, ben ve arkadaşlarım bugün futbolla, sadece futbolla ilgili hazırlandık. Onun 

da bazı şeyleri görmesini çok isterdim. Şimdi efendim, mühim olan şey, devam edebilmesi için bir 

şeyin, ilk önce olayın bir ekonomik tarafına bakalım, sonra bizim altyapımıza bakalım, yurtdışındaki 

altyapılara bakalım diye. Ama bu çok kısa olacak, çok kısa geçeceğim. Birlikte bir bakalım isterseniz. 

İlk önce, hiçbir hukuki şeyimiz yok, çünkü bunların hepsi SPK bülteninden alınmıştır.SPK’ya açıklanmış 

Galatasaray’ın 6 aylık bilanço rakamlarından alınmıştır. Bakalım, ne olmuş bu bilanço rakamlarında. 

Satış gelirlerimiz % 88 artmış. Muhteşem bir artış. Bu düşünülemez, yani böyle bir şeyin olması çok 

önemli. Peki, satış maliyetlerimiz % 47 artmış. Ama bunlara rağmen, biz sonuç itibarıyla 32 milyon 

933 lira zararla kapatmışız. Peki, bir bakalım,ne olmuş da biz satış gelirlerimizi artırmışız. Bir tanesi 

Şampiyonlar Ligi,bir tanesi de mağazalarda yapılan satışlar. Bunların ikisinin toplamı 51 milyon lira 

yapıyor. Zaten biz satışlarımızda, tabloda göreceksiniz, 64 milyon lira artırmışız. Ama sponsorluk 

gelirlerimiz, bakarsanız göreceksiniz, düşmüş. Reklam gelirlerimiz geçen sene 6 aya göre düşmüş. 

Şimdi demek ki, biz Sportif A.Ş.’de zarar ettiğimize göre, artık anlayışımızı değiştirmemiz 

lazım.Personel giderlerimize baktığımızda da, personel giderlerimizde % 50 artış gördüğümüze göre, 

demek ki kurumsal olarak da arkadaşlarımıza, profesyonellerimize iyi para ödediğimize göre, bundan 

sonra Galatasaray’ın gelir artırıcı, nasıl, ne yeni enstrümanlar bulması gerektiğini, kendileri daha çok 

düşünmelerinin gerekliliği bellidir. Çünkü niye bellidir? % 88 gelirlerin arttığı bir yerde yine biz zarar 

ediyoruz. Bu çok önemlidir.  

Şimdi, üzerinde çalıştığımız bir başka konu da, Galatasaray futbol takımımız. Galatasaray futbol 

takımımızın, baktığımız zaman, 28 yaş ortalamasını görüyoruz ve Galatasaray futbol takımı, Sayın 

Başkanım Ünal AysalBey ve değerli Yönetim Kurulu geldiğinden beri, bonservis bedeli olarak 56 
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milyon 700 milyon euro ödemiştir. Yıllık ücretlerimiz 42.800 milyon eurodur. Yani yıllık ücret ne 

demek? Hiçbir şey oynamasa ödeyeceğimiz ücrettir. Toplam taahhütlerimiz, sözleşme boyunca 160 

milyon eurodur. Eğer maç başlarını da koyarsak, 165 milyon euro yapar. Peki, yani ne demek bu? 

Yılbaşına düşen ortalamamız -teknik kadroya ödenen para yok, KDV yok, stopaj yok, menajerlere 

ödenen paralar yok- 75 milyon eurodur Galatasaray futbol takımının maliyeti. Burada da bir daha 

şeyleri veriyoruz.  

Şimdi burada özellikle Yönetim Kuruluna ve Hocam burada olsaydı, Hocama çok önemli bir mesaj 

vermek istiyorum, çünkü Galatasaray’ın iktidarı, muhalefeti falan filan yoktur. Galatasaray sadece ve 

sadece bir bütündür ve Galatasaray’da görevler bugün bu tarafta, öbür gün öteki tarafta olur. Ama 

her zaman, asıl olan Galatasaray’dır. Bakın şimdi, TFF yabancı futbolcuları azaltmaya gidiyor. Bizim 

Şampiyonlar Ligi’ndeki, sol tarafta olan ölçümler, yani 146 milyon eurodan başlayan şeyler, piyasa 

değerlerimiz. Sağ taraftaki %’ler ise yabancı futbolcuların sayısı.En az yabancı futbolcu Borissia 

Dortmund’da var, 8 futbolcu. Şimdi eğer biz bundan sonra devamlı Şampiyonlar Ligi’nde oynamak 

istiyorsak, bu değerlere çok dikkat etmemiz lazım çünkü TFF hiçbir zaman, özellikle bu TFF, 

Galatasaray’ın ileriye gitmesini, marka olmasını istemeyen bir federasyon. Onun için, çok dikkatli 

olmamız lazım burada.  

Şimdi geldik altyapıya. Efendim, sol tarafta U16’dan, U19’a kadar 80 tane milli futbolcumuza bakalım. 

Galatasaray’dan şu anda 7 tane milli futbolcumuz var. U16’da 3, U17’de 2, U19’da 2 ve U18’de yok. 

Buna mukabil, büyük bir çoğunluğu Almanya’dan gelen ve 25 tane gurbetçi futbolcu 80 tanelik milli 

takımda oynuyor. Şimdi 80 kişilik milli takımda 25 gurbetçi futbolcu var. Nüfus olarak baktığımızda da, 

Almanya’da, -ki bunların 18’i Almanya’da- ama şöyle düşünün, 2.5 milyonun içinde, o nüfusun içinde, 

Alman Milli Takımı’nın altyapısına da bu 2.5 milyon nüfus oyuncu veriyor. O zaman baktığınız zaman, 

Almanya’daki Türk futbolcu sistemine, demek ki 100 bin kişiye 1 kişi düşüyor.Hâlbuki Türkiye’de 

baktığınız zaman, 75 milyon yine aynı noktadan gidersek, 1.5 milyon insana 1 milli futbolcu veriyoruz. 

Galatasaray’ın durumu da bundan çok farklı değil. Onun için, burada evet doğrudur, bu bilimsellik, 

bunların bilimsel işbirliği, daha ileriye gitme, eskiye göre daha iyi olma, doğrudur ama biz mutlaka ve 

mutlaka Almanya’daki sistemleri çok çok daha iyi inceleyip, çok çok Galatasaray’a yakın neler 

yapabiliriz, onu bir daha gözden geçirmemiz lazım. Çünkü bize bu tablo bunu söylüyor. Türkiye’de 

bizim rakip olacak veya örnek alacak zaten bir kulübümüz yok. Bizim zaten öyle bir düşüncemiz de 

yok. O zaman oturup şunu sorguluyoruz. Acaba biz, bizimle birlikte çalışan, altyapıda çalışan 

arkadaşların beceri, bilgi ve davranışına bir bakmamız mı lazım? Yoksa, onları yönetenlerin yöneticilik 

özelliklerine mi bir bakmamız lazım? Ayrıca, biz bu insanlara bir kaynak aktarımında mı zorluk 

çekiyoruz? Tesisleşmede mi bir problemimiz var? Bunları bir daha bir gözden geçirmemiz lazım. 

Çünkü bir gerçek var. İstatistikler gerçekleri söylüyor. Almanya’dan gurbetçi futbolcularımız 100 bin 

insandan bir tane milli futbolcu çıkarıyor. Bu önemli bir istatistik bence.  
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Şimdi size bir başka araştırmamızı sunuyoruz. Efendim, Galatasaraylılar arasında yaptığımız 

araştırmada, bu belki sizi ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu, bilmiyorum ama Galatasaraylılar 

İstanbul’da bazı şeyleri nereden alıyorlar diye baktık. Kanlıca’dan yoğurt alıyorlar, Sarıyer’den börek 

alıyorlar, Kadıköy’den de kupa alıyorlar efendim. 

 Efendim, her şey için çok teşekkür ediyorum. Bütün mutlu günler sizin olun, saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Prof. Ahmet Özdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı incelemeler ve açıklamalar için. Efendim, 

sırada Gökhan Göynümer arkadaşımız var.  

Gökhan Göynümer 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Maalesef Galatasaray Üniversitemizin yanmasından dolayı çok büyük bir üzüntü duyduk. Ama bugün 

Eğitim Vakfı Başkanımızdan, Galatasaray için gerçekten büyük olmayacak bir paraya 

yapılabileceğiniduyuyoruz. Neredeyse bir Amrabat’a verilen bir bonservis bedeli kadar bir fiyata 

çıkacağını öğrendik. Galatasaray en iyi şekilde, hep beraber bunu yapacaktır. Bundan hiç kimsenin 

kuşkusu olmasın.  

İkinci konu, Sayın Ahmet Özdoğan’ın dediği gibi, keşke Fatih Terim burada olsaydı. Bazı istatistikler 

gösterdi, bunlarla ilgili konuşurduk ve bazı tablolarla görüşürdük. Ben biraz geçmişe gitmek istiyorum. 

Sayın Yönetim Kurulunun gelmeden önce, Fatih Terim’in gelmeden önce, rahmetli Özhan Canaydın’ın 

da talebi ile Galatasaray’ın pilot takımı vardı, Kadıköy yakasında bulunan Beylerbeyi Spor 

Kulübü.Orada hem doktorluk, hem futbol şubesine bakıyordum. Ben kimim? Ben bir üniversitede 

doçentim. Aynı zamanda da, anne karnında bebek tedavisi yapan biriydim. Ama o zaman parası da 

olmadığı için, futbol takımıyla da, o kulübün de doktorluğunu yapıyordum aynı zamanda. O zaman 

yaşadığımız sıkıntılar vardı. Burada bir tablolar gösterdi. Örneğin, Galatasaray’da fizyoterapistler 

vardı. Bizim sporcularımız ve 10 takım, Galatasaray orada yararlanırken, bizim sporcularımızın hiçbiri 

yararlanamıyordu. Ancak onun özel yerine giderse yararlanabiliyorlardı. Daha sonra bu durumlar yine 

değişmedi. Bir doktordan bahsetti. O doktor bir asistan doktordu, Spor Enstitüsü’nde bulunuyordu. 

Orada işi bittikten sonra, saat 16.00’da geliyordu. Galatasaray A takımı hariç, diğer takımları hiçbir 

şekilde bundan yararlanmıyordu. Bunların hepsinin iyice etüt edilmesi gerekiyor. Bunlar hakikaten 

oluyor mu, olmuyor mu, ne derece oluyor? Yani Florya tamamen unutulmuş. Beylerbeyi Spor Kulübü, 

değil Florya’da yemek, gidiyordu yemeğini Murat Muhallebicisi’nde yiyordu parayla. Ve o günkü 

sıkıntılarla Beylerbeyi Spor Kulübü şampiyon olmuş ve ikinci lige çıkmıştır. Stadını Galatasaray 

kazandırmıştır. Hepiniz Boğaz Köprüs’ünden geçerken ilk gördüğünüz, Galatasaray bayrağı orada 

dalgalanıyordu. Florya’daki bu eksikliklerden, spor hekimliğinden, hiçbir şeyinden yararlanamadılar ve 

maliyetleri arttı. Orada, Boğaz’ın en güzel yerinde kendinekaçak olarak bir kamp tesisi yaptı. 
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Federasyon giderse o yeri de alma hakkı varken... Fakat daha sonra, gelen yönetim, -bu yönetimi 

söylemiyorum, bir önceki yönetim- bedava fiyatlara sattı gitti.  

Şimdi Sayın Fatih Terim diyor ki, biz işte Küçükçekmece ile anlaştık, İstanbulspor’la anlaştık. Bu 

çocuklar eğitim dönemindeki çocuklar. Hepsi iyi bir futbolcu olmayacak ki. Bazısı olacak, bazısı 

olamayacak, bazısı eğitime devam edecek. İstanbul çok büyük bir yer. Bir yerde ulaşım söz konusu 

değil. Mutlaka çeşitli bölgelerinde böyle okulları yapacaksınız ki, eğitimiyle, okuluyla, hepsiyle 

anlaşarak, ancak o zaman başarılı olur. Eğitim olmadığı zaman, sadece sporla kimse bir yere 

gelemeyecektir. Bunun net olarak bilinmesi gerekiyor.  

Divan Kurulunun da bu işin arkasında olmasını istiyor. Divan Kurulunun arkasında olmasının bir tek 

çaresi var. Bir komisyon oluşturulur, gizlice gidilir, bakılır, neler oluyor, neler olmuyor diye ve burada 

paylaşılır. Bu önerisinde ciddi ise, Yönetim Kurulu izin verirse, buna da bir öneri olarak bakılabilir. 

Çok fazla sıkmak istemiyorum. Üçüncü konu... Galatasaray’da bir şeyler oluyor, hiç Galatasaray’a 

yakışmayan. Bu basketbol şubesinden herhâlde Galatasaray bu kadar lekelenmedi. Yok hazırlık 

maçında forma değiştirenler... Uyuşturucu madde kullananlar, bilindiği hâlde, tekrar Galatasaray 

basketbol takımına alınıyor. Bu da bu yönetimin hatası. Bu sporcunun daha önce geçmişi var. Bunu ne 

hakla Galatasaray takımına alıyorsunuz? Üstelik de rakibinizi kokainman antrenör getirdi diye 

eleştirirken, siz kokain kullanan bir sporcuyu getirip Galatasaray’ın adını gereksiz şeylerle 

lekeliyorsunuz. Bu transferleri yaptınız, güzel. Ama siz, Galatasaray’ın adını önce kirletmeyeceksiniz. 

Sonra yüceltirsiniz.  

Bu futbol takımına bu transferler gerekli miydi? Evet, show business olarak olabilir. Takıma bir şey 

kazandırmayacaktır, ama show business olarak gelebilir. Ama inanın, şu basketbolda, daha önce 

uyuşturucu kullananların Galatasaray forması giymesi, Galatasaray’ın bu gibi konularla basında yer 

almaması lazım Galatasaray etiğine hiç yakışmamıştır 

Ben de hepinize sarı kırmızı günler diliyorum. Galatasaray Üniversitesi daha büyük ve daha güzel bir 

şekilde orada inanın ki olacaktır. Gerekirse hepimiz işçi olarak da orada çalışmaya hazırız. Teşekkür 

ediyorum hepinize. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Gökhan Göynümer’e teşekkür ediyoruz. Basketbol bölümü ile ilgili yaptığı 

hatırlatmaları da önemli görüyorum. Hikmet Bey, buyurun efendim.  

Hikmet Öziş 

Sayın Başkanım, Sayın Divan KuruluÜyeleri,  

Doktorum sokağa çıkmamı bir müddet için daha yasakladı. Alçılarım yeni söküldü. Fakat sırf Fatih 

Hocayı dinlemek için doktordan izin almadan kalktım buraya geldim. Fatih Hocayı niçin dinlemek 

istedim? Fatih Hoca, Türkiye’nin efsane sporcularından biridir ve ben Fatih Hocayı kıskanıyorum. Sırf 
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onun için geldim, bu kıskançlığımı ifade etmek için. Ben 8 sene Galatasaray’da futbol oynadım. 

Gündüz Kılıç gibi, Bülent Eken gibi, Naci Özkaya gibi, Turgay Şeren gibi takım arkadaşlarımla 

bulundum. Benim iftihar edecek ufacık bir noktam vardır. O da 48, 49 senesinde girdiğim 

Galatasaray’da 56 senesinde Dolmabahçe bataklığından çıktım. Bu devre zarfında, tabii o seneler milli 

lig filan yok. Her sene bir takım, Galatasaray, yahut Beşiktaş iki defa karşılaşıyorlar. Ve ben 

bulunduğum 6 sene içinde, Fenerbahçe ile 12 maç oynadık. Bunların belki bir iki tanesinde yer 

almadım, sakatlığım dolayısıyla filan. Ondan sonra oynadığım bütün maçlarda, hiçbir maçta, 

Fenerbahçe’ye karşı boynum eğik çıkmadım. En fazla beraberlik aldık, en fazla galibiyeti biz aldık. Bu 

da benim ufak da olsa, Galatasaraylı olarak iftihar ettiğim, unutmadığım bir anımdır.  

Galatasaray camiası, sosyal dayanışmaya en çok önem veren bir camiadır. Bu Türkiye’de herkesin 

dilindedir, Galatasaraylılar birbirlerini kollarlar, Galatasaraylılar birbirlerine destek olurlar diye ve 

hakikaten de öyledir. Burada söz almamın bir tek sebebi, ben artık 80’i doldurmuş, 85’e gidiyorum. 

Kulübümü Arena’nın açılış gününde seyredebildim, o da yarım saat kala çıktım. Ondan sonra Arena’ya 

bir daha gitmem nasip olmadı. Bunun da sebebi, o kalabalığa girip yerimi bulmam, oraları dolaşmam, 

ayakta kalmam benim için çok zordu. Onun için, hiç gidemiyorum. Fatih Hoca daha göreve 

başlamadan evvel, şöyle bir şey söylemişti. “Ben eğer göreve gelirsem, orada bu 75 yaşın üstünde 

artık maçlara filan gelemeyen arkadaşlar için bir yer ayırtacağım. Onlar belli bir kapıdan gelip, 

yerlerini bulacaklardır” dedi. Yani ben 82 yaşından sonra, hiç olmazsa 3-5 defa, Galatasaray’ı Arena’da 

seyretmek isterim. Ama buna ne zamanım müsait, ne sağlık durumum müsait. Ama böyle bir kolaylık 

olursa, senede bir iki defa Galatasaray maçını Arena’da seyretmek durumunda olurum, ki bu da beni 

son derece mutlu eder. Bu sosyal dayanışma hususunda, Fatih Hoca eski arkadaşlarımızı, yani 

1949’dan sonra, 1958’lere kadar, Süper Lig... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Hikmet Bey, arkadaşlar hem duyamıyorlar, hem de toparlarsanız, sizden başka 5 tane konuşmacı var. 

HikmetÖziş 

Tamam. Eğer müsait olursa, Fatih Beyden bunu bekliyoruz. Bir de ikincisi, Fatih Hoca, eski futbolcu 

arkadaşlarına, yani 49’a kadar, yahut 48’e kadar Süper Lig’de oynamayan, fakat âdeta profesyonel 

ismini taşıyan arkadaşlar vardır. Onlara her zaman el uzatmasını, yardımcı olmasını beklerim. 

Hepinize saygılar sunarım.. 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de Hikmet Beye teşekkür ediyoruz. Sayın Turcan Bolayır, buyurun efendim. 
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Turcan Bolayır 

Saygıdeğer Divan Üyeleri, Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu,  

Ne yazık ki, en sona kalanlar maalesef çok az seyirci ile saygıdeğer kişilere hitap etmek imkânını 

bulabiliyor. Buna da teşekkür ediyorum, söz aldığım için.  

Efendim, şimdi düşünce tarzları vardır. İnsanlar konuşurken, hafızalarında herhangi bir düşünceyi 

kendilerine kalıp alır. Ben her zaman stratejik anlamda, düşünce tarzında amaca ulaşmak için 

konuşurum. Bazı kişilerce amaca giderken profesyonel futbol takımının içinde olan uygunsuz şeylere 

temas ettiysem, benim değişik tarzda bir konuşmayı amaçladığımdandır. Şimdi herkes istediği şekilde 

konuşuyor.Malî  toplantıda,Malî Genel Kurulda konuşulması lazım gelen şeyleri 50 defa dinledik. 

Anlayan var mı? 50 kişi zor çıkar. Tenkit etmiyorum. Bunlar özel hayatlarıyla ilgili şeyleriDivanda 

anlatmak. Güzel şeyler. Ama ben iki tane futbolcu formasını yere attım diye beni kınayan insanlar var. 

Haksızlık yapıyorlar. Yine arkasındayım sözlerimin. Ben stratejik konuşma esnasında, eğer etik 

konuşuyorsam, elastikiyete yol açan şeyler de yapıyorsam, bu benim hakkımdır. Hiçbir kişi, düşünce 

tarzına ambargo koyamaz, dayatmalarda bulunamaz. Yeter ki, amacına ulaşana kadar o şeyler 

tahakkuk etsin. Etmediği takdirde devam edeceğim.  

Sözlerimle sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Sayın Başkan, herkese 5 dakika müddet vermişti, ama 20 

dakika, 25 dakika konuşanlar oldu. Yine ben teşekkür ediyorum. Çok kısa, sözlerimi şu şekilde 

bitirmek istiyorum. Hiçbir kişi, sinirlendim deyip formasını aşağıya atamaz, çünkü bütün futbolcular 

aynı şeyi yaparsa kaos doğar, anarşi doğar.  

Sözlerimi büyük kurtarıcı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle bitiriyorum. “Ben sporcunun 

zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” Hepinize saygılar sunuyorum efendim, hürmetlerimi arz ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Bolayır’a çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Sami Çölgeçen.  

Sami Çölgeçen 

Saygılarımı sunuyorum efendim. Bir konuşmacı kardeşimin römarkını çok yadırgadım,onu 

söylemeden geçemeyeceğim. “Drogba ve Sneijder şov olarak çok iyi, fakat ne faydası olacak, 

bakacağız.” dedi. Ee, buna pes yani. Drogba ve Sneijder’in Galatasaray futbol takımına faydalı 

olamayacağını düşünmek nasıl bir anlayıştır, anlayamadım.  

Benim esas konuşmak istediğim, iki gün evvel gazetede okuduğum küçük bir havadisti. Amerikan Milli 

Takımı’nın point gardı olan, kız takımımızın oyun kurucusu Whalen, ben paramı alamıyorum, 

alamadım diyerek kontratını feshetti havadisiydi bu. Arkasından, birkaç gün sonra,bu gazetelerde 

artık büyük manşet oldu. Hatta oraya geldi ki, Fenerbahçeli idareciler bile bizimle alay eder duruma 

geldiler. Ben bu işi anlamış değilim. Nasıl olur da, Drogba’yı, Sneijder’i, daha birçok kişileri transfer 

edebilen bir kulüp, kurumsallaşmış bir kulüp, başında ceo’su, altında finansörleri, sponsorları, nasıl 
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olur da, takımın en iyi elemanının, basketbolcu kızın parasını ödememiş olabilir. Lütfen bunun bir 

izahatının sayın Divan üyelerine yapılmasını istirham ediyorum.  

Üçüncü hususum, Sayın Fatih Terim, anlattığı altyapı ile ilgili çok doğru şeyler söyledi. Fakat 

yadsınmaz bir gerçek vardır futbolcu yetiştirilmesinde. Ben UEFA’nın bir gençlik konferansına, Türkiye 

Futbol Federasyonunu temsilen katılmıştım. Orada Andy Roxburghvardı, çok önemli bir altyapı hocası 

ve bütün dünyanın altyapı hocaları vardı bu kongrede. İyi bir futbolcunun nasıl tespit edileceğini 

anlatırken, bu 4 katlı bir eve benzer dedi. Bunun temeli kabiliyettir,kabiliyet yoksa hiç uğraşmayın 

dedi. İstediğiniz kadar altyapıya saha yapın, istediğiniz kadar en iyi hocaları getirin, kabiliyetli çocuğu 

8-9 yaşında, 10 yaşında keşfedemezseniz, netice alamazsınız. Peki bu nasıl olacak? Bütün dünyanın 

yaptığı gibi, bu araştırılacak ve bu çocuklar para verilerek alınacak. Yani alt yapının ciddi bir bütçesi 

olması lazımdır. Orada ciddi insanların bütün Türkiye’yi tarayıp bu çocukları almaları lazımdır. Bunu 

son zamanlarda Fenerbahçe çok iyi yapıyor. Fakat Fenerbahçe, Fenerbahçe olduğu için Baroni’lerden 

filan vazgeçemiyor ve elindeki müthiş kıymetleri -ki, bunların bir tanesi Salih Uçan’dır, biri Recep’tir- 

takımda oynatamıyor. Ama bizim ananemiz böyle değildir. Biz gençlerimizi oynatıyoruz. Şu anda bile, 

takımımızda 3 tane genç futbolcu altyapıdan, bu müthiş takımda kendine yer bulabiliyor. Onun için, 

Sayın İdare Heyetinden istirhamım, bu altyapıya, kabiliyetlerin aranıp bulunması değil, çünkü 

kabiliyetleri herkes görüyor, ama bunların bir fiyatı var. Bunların alınması için bu imkânı ayırmalarıdır. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de Sayın Sami Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz. Basketbolla ilgili herhalde Yönetim Kurulu 

bizleri aydınlatır. Gazetelerde bir kısım yazılar var. Sayın Emir Kıvırcık, buyurun efendim, söz sizin. 

Emir Kıvırcık 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Ben henüz 32 senelik kulüp üyesiyim, çok genç bir arkadaşınızım. İki konuda konuşmak istiyorum. 

Bunlardan ilki, altyapı ile ilgili olarak gerek İrfan ağabeye, gerek Yönetim Kurulumuza teşekkür etmek 

istiyorum, 8 yaşındaki oğlumun hayalini onun elinden çalmadıkları, almadıkları için. Benim oğlum 

Galatasaray Göktürk futbol okuluna gidiyor ve kendini Galatasaray Spor Kulübü’nde oynuyor 

zannediyor. Maça gidiyoruz, “Bizim maç da Cumartesi, Pazar günü.” diyor ve kendini gerçekten 

Galatasaray Spor Kulübü’nde oynuyor zannediyor. Kendisi 11 tane forma sahibi. Yani mecburen 

çorap, şort, üst alıyorsunuz ve 11 tane ortalamada mecburen Galatasaray spor okuluna gittiği için 

ürün alıyor. Şimdi Galatasaray spor okullarının belki bilmediğiniz bir faydasını ben size söyleyeyim, 

oğlumdan dolayı. Göktürk futbol okulunda, ki küçük bir futbol okulu, 200 küsur tane öğrenci var. Bu 

200 demek, 2000 tane ürün satılıyor demek. Senede otomatikman bunu 50 ile çarparsanız, 100 bin 

adet ürün, biz sadece Galatasaray futbol okullarından ürün satıyoruz. 100 bin adet, bu yadsınamaz ve 
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eminim ki bir kenara bırakılamayacak ciddiyette bir ürün ve ciro oluşturur. Bir de nereden bakarsanız 

bakın, bin tane çocuğu müthiş bir hayatında belki hiçbir zaman ulaşamayacağı, çünkü Galatasaray 

takımında oynamak çok az kişinin sahip olacağı bir şey. Bu bin tane çocuğa, her sene bin çocuğa, biz 

Galatasaray’da oynuyor heyecanını veriyoruz. Bence bu da paha biçilmez değerde bir şeydir. 

Dolayısıyla, teşekkür ederim.  

İkinci konu, Galatasaray başkanları ve Galatasaray başkanlarının gönlümüzde aldığı yerle ilgili. Bunu 

dün akşam Adnan Polat Başkanımızın yaptığı konuşmaya bağlamak istiyorum. Aranızda eğer Adnan 

Başkana yakın biri varsa, lütfen bir Galatasaraylı olarak şunu kendisine iletmenizi rica ediyorum. 

Adnan Polat Başkan da diğer başkanlar gibi gayet emeği geçmiş, 20.45 demiş, şampiyonluk 

kazandırmış,futbol şubemizde şampiyonluk kazandırmış değerli bir başkanımız. Kendisi yaptığı 

emeklerden dolayı gönlümüzde bir yer sahibidir. Fakat kalkıp da bir Galatasaray Başkanı, bir 

televizyon kanalında, ben Galatasaray’ın şike yapmadığına kefil olamam diye bir söz söylediği zaman, 

herşeyden önce gönlümüzdeki yerini sorgulatıyor bana. Ve bence bu büyük bir tehlike. Bir 

Galatasaray Başkanının emeğinin yanında, kazanmış olduğu gönüldeki bir yeri kaybetmemesi 

gerekmektedir. Ve bence bu çok yakışmayan bir şey ve bu yanlış bir şey diye düşünüyorum. Bunu da 

paylaşmak istedim,çünkü Galatasaray’da her şeyden önce yürek, her şeyden önce kalp, her şeyden 

önce saygı geliyor. Ali Sami Bey ve arkadaşları, bir sevgi üzerine bu imparatorluğu, bu efsaneyi 

kurdular. Bence sevgiyi hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Dolayısıyla, diğer bütün konuları bilmem 

Galatasaray’la ilgili olan, ama sevgi konusunda Adnan Başkanı birisi uyarsabence çok doğru olur diye 

düşünüyorum. Kıymetli vaktinizi aldığım için teşekkür ederim, iyi günler dilerim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

 Efendim, biz de Sayın Emir Kıvırcık’a teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir konuyu hatırlatayım. Biz bir kültür kurumundan doğmuş bir spor kulübüyüz. 108 yıllık spor 

kulübüyüz. Ama bir spor kulübü olduğumuzu hiç unutmuyoruz. Yani sporda kazanmak da var, 

kaybetmek de var, berabere kalmak da var. Şu da var, bu da var. Ve muvaffak olmak için, her yol 

mubahtır denen sistem bizim kulübümüz için geçerli değil. Bunu herkese tekrar tekraranlatmamız 

lazım. Bir yanlış anlaşılma oluyor galiba. Yani başka bir deyişle anlatırsak, biz düello kültüründen 

geliyoruz, yani karşılıklı mücadeleden. Pusu kültürü bize yabancı. Onun için, başka kulüplerle 

kulübümüzü lütfen kimse karıştırmasın, lütfen kimse de gereksiz sorgulamalara da girmesin. 

Efendim,Sayın Taner Aşkın, buyurunuz. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Divan Üyeleri,  
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Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Konuşmaya başlamadan önce, Sayın Vakıf Başkanımız İnan 

Kıraç Beyin dikkatle üzerinde durduğu, çok ciddi, camiamızın medarıiftiharı olan bir müessesesinin 

tekrardan yapılmasında hepimizin katkısı olması için yapmış olduğu çağrıya bir kere daha ben herkesi 

davet ediyorum ve kendilerine bu hatırlatmadan dolayı da çok teşekkür ediyorum.  

İkincisi, Sayın Divan Başkanımıza bir teşekkür borçluyum. Öncelikle Sayın Teknik Direktörümüzü, daha 

doğrusu, Sportif Direktörümüzü buraya davet ederek bizleri aydınlatması, bizlere bilgi aktarması 

Divan Kurulunun uzun zamandır beklemiş olduğu hasletlerden bir tanesiydi. Böyle bir jesti Sayın 

Terim’in göstermesinden dolayı kendisine de teşekkür ediyorum ve şimdi sözlerime başlamak 

istiyorum müsaadenizle.  

Efendim, benim anlayamadığım bir konu var. Geçen toplantıda, ben bir serzenişte bulundum burada 

ve şunu söyledim. Dedim ki, çok açık değilsiniz, politikanız şeffaflık içermiyor.Hâlbuki Galatasaray 

politikası şeffaflık üzerine kurulmuş, şeffaflık esas. En ufak bir şekilde şeffaf olmamanız bizi rahatsız 

eder. Sayın Başkan bunun üzerine bu kürsüden aynen şöyle söyledi. “Bugün konuşmaların içerisinde 

üzerinde duracağım en önemli konu budur ve bu beni ciddi anlamda rahatsız etmiştir.” dedi. “Ben 

bugüne kadar bütün stratejimin, bütün programlarımın belirlediği yegane husus, şeffaflıktır.” dedi. 

Şimdi anlaşılmayan bir olayı ben bu şeffaflığa bağlayarak getiriyorum. Belki ben anlayamadım, belki 

bilemiyorum,Başkanın izah tarzı farklı olabilir. Ama netice itibariyle şöyle bir tereddüt yaşıyorum. Son 

birkaç zamandır, sizlerin ne kadar takip edip etmediğinizi bilmiyorum,ama takip eden arkadaşlar 

Galatasaray’da bu konuya gayet hakimler, gayet iyi biliyorlar. Son 6 aydır, hatta 7 aydır, 

Galatasaray’da ciddi anlamda sıkıntılı bir finansman problemi var. Ben şuna göre yorumluyorum. 

Diyorum ki, yapılan hesaplarda, ikinci sermaye artışı da dahil olmak üzere bir program hazırlandı. 

İkinci sermaye artışının gecikmesinden mütevellit, nakit akışında birtakım gecikmeler oldu. Hâlâ da 

olmaya devam ediyor. Nitekim biz bunları görebiliyoruz. Bu dönem içerisinde kulüp kredi kullanıyor. 

Yaklaşık 60 milyon TL civarında, son zamanlarda alınmış kredi var. Şimdi bir başka konuma geldik.  

Bununla beraber, bunları biz bilmiyoruz. Yalnız ben şöyle söyleyeyim. Sizler bilmiyor olabilirsiniz, ama 

biz takip ettiğimiz için belirli şeylere vakıfız. Şimdi çok iyi gişe hasılatları var,çok iyi sponsorlar var, çok 

iyi franchising var. Ama onlara rağmen, bakıyorsunuz, bir nakit sıkıntısı var. Kaba bir hesap yapıyoruz. 

Bakın, hiçbir şey yok ortada, hiçbir şey. Gayet somut olarak söylüyorum bunu. Yaklaşık olarak bu sene 

içerisinde 1 milyar TL civarında bir paranın Galatasaray Spor Kulübü’nün kasasından içeri girdiğini 

görüyoruz. Peki, gider ne? Bu paranın bir miktarının burada olması lazım. Belirli bir miktar borç 

ödemenizi kabul ediyorum. Belirli bir miktarda yatırım yaptığınızı kabul ediyorum. Ama beyler, bakın, 

net ve açık söylüyorum. Çıksın birisi cevap versin. Mayıs sonuna kadar 110 milyon dolar ödemesi var 

bu takımın. Pardon, affedersiniz, 110 milyon lira ödemesi var. Nerede bu para?  

Bir başka şey daha var, şimdi oraya geliyorum. İkinci sermaye teklifi, buyurun, geri döndü. Nakit 

paraya ihtiyaç var. Nasıl alacaksınız, hangi koşullarla alacaksınız, hangi yetkiyle alacaksınız? % 52 
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sermaye artırımının büyük hissedarı Galatasaray Spor Kulübü’dür. Galatasaray Spor Kulübü Genel 

Kurulu, 6 Temmuz 2011’de yaptığı Genel Kurulda, Yönetim Kuruluna münhasıran bu iş için bir yetki 

vermemiştir. Genel Kurula gelmek zorundasınız. Ha, bu acaba şöyle mi? Götürelim, gittiği yere kadar 

gitsin, bir kere daha red atalım, şirket üzerinden çağrıya mı gidelim? Bakın, bu olmuyor. Ben o zaman 

şuraya geliyorum. Diyorum ki, beyler, kusura bakmayın, Drogba çok muhteşem bir insan, Galatasaray 

futbol takımına faydası da olacak. Amenna ve saddakna. Sneijder, aynı şey. Hiç farkı yok birbirinden. 

Ama o zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. Gündem değiştirmek için kamuflaj yapıyorsunuz gibi 

geliyor bana. Yani konuyu değiştirmenin en mantıklı anlamı, en mantıklı yöntemi bu gibi gözüküyor. 

Kusura bakmayın, ben şeytanın avukatlığını yapmak zorundayım. Çünkü bakıyorum, bu kadar şey var, 

ama bir taraftan sıkıntılar var. Sayın Başkan beyanat veriyor. Bu dosyada göstermek istemiyorum. 

Neler var benim elimdeki dosyada, görseniz. Başkan bunları söyleyemez, söylememesi lazım. Yani 

eğer böyle olduğu takdirde de birileri çıkıyor, her türlü şeyi söylüyorlar. Yani ben işin şurasındayım, 

bakın. Biz burada hiç kimse için, herhangi bir şekilde Galatasaray’ahizmet eden için kötü bir şey 

söylemek durumunda değiliz. Ama açık olun, gelin, bu sorun varsa bunu bizlerle paylaşın. Bakın, 

yapmayın, Yönetim Kurulu olarak ikaz etmek zorundayım. Lütfen, lütfen boş bakmayın benim 

sözlerime.  

Söylemek istediğim şu. Beni hukuğa götürürsünüz. Mecbur edersiniz, hukuk yolunu kullanmak 

zorunda kalırım. Bakın, açık açık söylüyorum. Şu anda elinizde bir yetki yok. Sermaye tezyidine 

gidiyorsunuz, bankalardan kredi almak zorundasınız. Bunun için Riva’yı ipotek edeceksiniz, hedefiniz 

de bu. Ama şöyle söyleyeyim, öyle bir yetkiniz yok. Zinhar böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Çok rica 

ediyorum.  

Bir başka konuya daha gelmek zorundayım. Bu kadar paramız var, bu kadar her şeyimiz var. Eksiğimiz 

yok Allaha şükür. Ama bir bakıyorsunuz, bir basketbolcu, bir voleybolcu, ödenmeyen paralar, bir sürü 

sıkıntılar. Ya bunun bir izahı yok. Netice itibarıyla, şöyle söyleyeyim. Bir sponsorla bir anlaşma 

yapmışsınız ve belirli bir yere kadar sizi sübvanse etmiş insanlar. Ondan sonra etmemişler. Sebebi 

odur, budur. Ben bunun üzerinde durmuyorum. Ama netice itibarıyla, ödenmeyen paraya baktığınız 

zaman, 2 veya 3 milyon lira bir para bu para. Yapmayın, hangi bütçeleri konuşuyoruz, neleri 

tartışıyoruz, nerelerdeyiz, 3 milyon ödenmedi diyerek adamlar bizi protesto ederek çekip gidiyorlar. 

Bunlar artık çok geride kaldı. Kurumsallaşmak demek bunlar değil. Bakın, kimse yanlış anlamasın. 

Galatasaray 500 senedir kurum. Gökten zembille gelen bir insanın, ben burayı kurumsallaştıracağım 

diye bu hâle getirmeye hakkı yok. Ben buraya bir maya çaldım, ya tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz. Hiç 

merak etmeyin Sayın Başkan. Cevabım Sayın Başkana. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün gelir öder 

hesabı. Böyle şey olmaz kardeşim, lütfen, çok rica ediyorum.  

Çok ciddi konularda çok ciddi yanlışlar içerisindeyiz. Anlatmakla bitmeyecek kadar, böyle süre 

yetmeyecek kadar yanlışları ben anlatabilirim. Ama bunların hiçbirisi polemik konusu olacak şeyler 
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değil. Bunları kendi içimizde çözelim, lütfen, rica ediyorum. Biz eksik şeyler yapmış olabiliriz, bizden 

sonrakiler eksik şeyler yapmış olabilir. Ama Galatasaray payidar ve payidar olarak kalacaktır. Benim 

sizlerden ricam, istirhamım, lütfen bir hareket ederken, 10 kere düşünün, 100 kere düşünün. Bunların 

sizin şahsi tasarruflarınızın dışında Galatasaray’ın tasarrufları olacağını düşünerek, ona göre hareket 

edin. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın Başkan, bir ricam olacak, çok affedersiniz. Benim bazı şeylerim var, unuttum, kusura bakmayın. 

Yönetim Kurulundan istediğim bazı şeyler var. Bunu bir liste hâlinde takdim etmek istiyorum. Ben 

kendilerine de zaten bunu gönderdim, ama bunun Divan kayıtlarında olmasını talep ettiğimden dolayı 

size takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Alalım efendim. Efendim, Sayın Taner Aşkın’ın ifadelerini dinledik. Son söz Yönetim Kurulunun.  

Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk 

Sayın Divan Başkanım, Sevgili Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Ben konuşmama Sevgili Fatih Hocanın sunumuna kendi açımdan, Yönetim Kurulu açısından nasıl 

baktığımızı anlatarak başlamak istiyorum. Galatasaray Divanında, benim hatırladığım kadarıyla, bir ilk 

yaşandı. Her ne kadar Divan Kurulu üyesi de olsa, her ne kadar 25 seneyi aşmış Genel Kurul üyesi de 

olsa, her ne kadar kendi evladımız da olsa, kulübümüzün en önemli profesyonellerinden bir tanesi 

olan Sevgili Fatih Hocanın, futbol gibi artık endüstri hâline gelmiş, futbol gibi büyük bir ekonominin 

döndüğü bir konuda bizlere bir sunum yapması, Galatasaray’ın kurumsallaşma açısından hedeflerini 

anlatması, Galatasaray’ın kendi öz değerlerine yönelmesi açısından, hedeflerini anlatmasından dolayı 

çok önem verdiğimi bilmenizi istiyorum. Tabii ki bu sunumun içindeki finansal yaklaşımlar, Fatih Hoca 

o finansal yaklaşımları biraz teğet geçti, kendi görevinde de finansal yaklaşımlarda sık sık Yönetim 

Kurulu ile görüşürken futbolla ilgili finansal yaklaşımlarını paylaşıyor. Fakat Sevgili Taner Aşkın 

ağabeyimizin de demin eleştirdiği gibi, hem kulüp, yani Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin, hem de 

Sportif A.Ş.’nin, futbolun finansal rakamlarını, zararlarını, azaltmamız için kendi kaynaklarımıza 

dönmemizin, Galatasaray’ın öz değerlerine dönmemizin ne kadar önemli olduğunun bir kere daha 

altını çizdi. Tekrar ediyorum, bu, bu Yönetim Kurulunun kurumsallaşma ve Galatasaray’ın gelecek 

vizyonu açısından son derece önem verdiğim bir konu. Sevgili Fatih Hocaya bir kere daha teşekkür 

ediyorum.  

Sevgili Faruk Gürbüzer ağabeyimiz her zamanki canlı anlatımı ile artık bizlerin Galatasaray olarak 

unutmak istediğimiz şike süreciyle ilgili bazı söylemlerde bulundu. Bakın, bunu net bir şekilde 

anlatmak lazım. Bu konuda eleştiriler de aldığımız oldu. Hatta ben şahsen de çok eleştiri aldım. Bu 

şike süreci Türkiye’de başladığı andan itibaren, Galatasaray Yönetim Kurulunun ve tabii ki 

Başkanımızın talimatıyla, Galatasaray Spor Kulübü’nün herhangi bir şekilde bu dosya ile 
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ilişkilendirilmemesi, bu dosyanın ört bas edilmesi ile ilgili yapılacak eylemler, aktiviteler içinde 

herhangi bir şekilde Galatasaray Spor Kulübü’nün olmaması, tabir biraz acı olabilir ama Galatasaray’ın 

sürü şeklinde hareket edilen bir yangından mal kaçırma operasyonu içinde olmaması için zaman 

zaman Yönetim Kurulu olarak, zaman zaman ben de şahsım olarak bazı sert söylemlerde bulunmamız 

gerekti. Fakat inanın, kapalı kapılar ardında yapılan konuşmaların neticesinde kamuoyu ile paylaşılan 

bu sert söylemler, içerideki söylemlerin yanında bir hiçti. Biz bugün artık şike konusu ile 

ilgilenmiyoruz. Bu Galatasaray’ın hiçbir şekilde konusu değildir. Türkiye’de bütün kamuoyu bunu 

takdir ediyor. Bütün kamuoyu bunu doğruluyor. Bir şekilde negatif anlamda yaklaşım yaparak da, 

pozitif anlamda yaklaşım yaparak da doğruluyor. Galatasaray Spor Kulübü çok ciddi bir dönüşüm 

evresine girmiştir ve Galatasaray Spor Kulübü bir tek futbolda değil, diğer amatör branşlarda olsun, 

kurumsal açıdan olsun, hele ki son zamanlarda birilerini çok fazla rahatsız ediyor. Finansal açıdan da 

çok ciddi bir dönüşüm içerisine girmiştir. Ve bu dönüşüm, Galatasaray’ın hak ettiği yer olan Türk 

sporunun liderliği konumuna her anlamda oturtmuştur. Bundan dolayı bir rahatsızlıkları olacaktır, 

sataşmalar olacaktır. Tabii ki bunlara gerektiği zaman cevap veririz. Cevap vermesini de gayet iyi 

biliriz. Ama bunların zamanı var, bunların belli bir stratejisi var., Bizim felsefemiz çok net. Biz bize 

saygı duyana saygı duyarız. Bize saygısızlık yapana da gerektiği şekilde cevabını vermesini biliriz, ama 

zamanı gelince.  

Ahmet Özdoğan ağabeyim bence bugün mutlu olmalı, çünkü, kartonvizyondan barkovizyona terfi 

etmişsiniz gördüğüm kadarıyla.Rakamlarınızla son derece mutabıkız. Zaten halka açık 

rakamlardır.Doğrudur, finansal problemler vardır. Doğrudur, şirket zarar etmiştir. Bu mikrofonlardan, 

bir kurumun borçlarının çok önemli olduğunu, ama borçlarından çok daha önemli olan, hayati önem 

taşıyanın şirketin, kurumun zararı olduğunu defalarca söyledik. Dolayısıyla, kurumsallaşma diyorsak, 

kulübü yeniden organize ediyoruz. Kurumsallaşma lafını çok sevmiyorum aslında. Reorganize etmek 

demek lazım. Galatasaray’a yeni bir vizyon çiziyorsak, şirketlerimizi zarar ettirerek bu vizyonu 

yakalamamız mümkün değil. Dolayısıyla, zararımızı tartışacak değilim.Ama bu dönüşüm sürecinde -ki 

dün uzunca bir toplantı yaptık. Sayın Başkanımız herhâlde önümüzdeki Divan Kurulunda bunları 

açıklayacaktır-Galatasaray Spor Kulübü’nün,Malî  Genel Kuruldan önce, artık bu kulübün herhangi bir 

branşının, futboldan bahsetmiyorum, diğer branşlarının da gelir gider dengelerinin negatif verir bir 

şekilde yönetilmesi, bu şekilde yönetilerek de bir yerlere varması mümkün değildir. Bunun gayet 

bilincindeyiz.  

Şimdi doğru, verdiğiniz rakamlarda çok hassas rasyolar var. Ama futbol kulüplerinde sağlıklı büyüme 

açısından en önemli rasyo, ücretler-gelirler dengesidir. Ücretler-gelirler dengesinin, % 60’ı aştığı 

durumlarda, bir endüstri olarak, bir şirket yapısı olarak, şirketler için tehlike ortaya çıkmaktadır. 

Doğrudur, Galatasaray şu anda ücretler-gelirler dengesi açısından % 60’ın oldukça üzerindedir. Fakat 
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bu rasyoları da gayet yakından takip ettiğimizi, bu planları yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Takdir 

edersiniz ki, bu rasyoları yakalamak için belli bir süre gerekecektir.  

Almanya’daki sporcu sayılarından bahsettiniz. Bu konuda özellikle iki, üç cümle burada fazla sarf 

etmek istiyorum. Bakın, 2 tane veri söyleyeceğim size. İstanbul’da,-ki artık dünyanın en büyük 

metropollerinden bir tanesi-insanların serbest hareket edebileceği alan 1.75 metrekare. Hatta bunu 

bir futbol değil, bir tek sporla ilgili, gençliğin eğitimi ile ilgili verdiğim bir röportaj için hesaplamıştım. 

Biraz benzetme kötü olacak, ama standart mezar ebadı 1.60 metrekare. Dolayısıyla, 16 milyon Türk 

insanı, -ki genç bir nüfusa sahibiz, bunun % 50’sini çocuk olarak, 12 yaş civarı hesaplarsak- 1.75 

metrekare serbest alana sahip bir şehirde yaşıyor. Tabii ki çocuklarımızı okullara gönderiyoruz. 

Okullar da tam facia. Şimdi artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu, eski İmar Bakanlığının okul yapmak 

için ortaya koyduğu şartnamede, inşaatta bir çocuk başına 6.5 metrekare yer hesaplanmasını şart 

koşuyor. 6.5 metrekare yeri hesapladığınız zaman, işte sınıflarıydı, koridorlarıydı, merdivenleriydi, 

şehirdeki 1.75 metrekarenin daha altında.Çocuklarımıza serbest hareket alanı olarak 1 metrekare yer 

bırakılan bir şehirde, bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla, tabii ki Almanya’da, yetişen Türk gençleriyle biz 

de gurur duyuyoruz, onları kendi takımlarımızda, milli takımlarımızda tabii ki görmek isteriz.Ama bu 

verdiğim rakamların resmi versiyonları, Almanya’da, çok net söylüyorum, Türkiye’deki rakamların 30 

katı. Dolayısıyla, biz millet olarak günlük hayatımızdan sporu zaten çıkartmışız. Bu çıkartmışlığın 

içerisinde, biz Galatasaray olarak yeni bir açılım, Galatasaray olarak çocuklarımızı, gençlerimizi 

eğitebileceğimiz yeni bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz, ki bunu da altını çize çize Fatih hoca anlattı. 

Bu da, dediğimiz gibi, futbol okullarından, spor okullarından, akademilerinden geçiyor.  

Gökhan Beyin, Amrabat’a verilen para, üniversite yangını için istenen para meselesine gelince, 

doğrudur. Sevgili İnan Kıraç ağabeyim, ki benim Başkanım oluyor. İki tane başkanım var: Spor 

Kulübünde Ünal Aysal ağabeyim başkanım, Eğitim Vakfı’nda da İnan Kıraç ağabeyim Başkanım. 

Galatasaray çok geniş bir aile. Galatasaray çok büyük bir aile. Galatasaray kurumlara sahip bir aile. Bu 

kurumların her birinin kendine ait bir bütçesi var. Bu kurumların her birinin kendine ait bir misyonu 

var. Gerekli görüldüğü zaman, tabii ki bu kurumlar birbirlerine yardım yaparlar. İnan ağabey tüm 

nezaketiyle bugün, Ünal Bey burada olmadığı için, Galatasaray Spor Kulübü’nün üniversite ile ilgili 

yapacağı katkıyı söylemek istemedi. Onun nezaketidir. Fakat Galatasaray Spor Kulübü de, bu 

yangından oluşan zararları gidermek için gerekli katkıyı yapacaktır.Bundan emin olunuz.  

Beylerbeyi Spor Kulübü’ne geldiğiniz zaman, Fatih Hoca, prezentasyonunu yaparken, şahsen içimizi 

acıtan bir nokta vardı. Belki gözünüzden kaçmıştır,biz şu anda İstanbulspor ve Küçükçekmece amatör 

spor kulüpleri ile işbirliği yapıyoruz genç aslanlarımızı yetiştirmek, genç aslanlarımızı bulmak için. 

Demin Ali Dürüst ağabeyimle biraz geçmişten bahsederken, Galatasaray Spor Kulübü, ortaya bir 

vizyon koyup Beylerbeyi Spor Kulübü’nü satın almıştı.Bunu çok iyi hatırlıyorsunuz, Genel Kurul kararı 

ile yapmıştı bunu. Beylerbeyi Spor Kulübü, gerek tesisleri, gerek İstanbul’daki konumu itibarıyla, tabii 
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ki sportif başarı açısından çok önemli başarıları olmasa da, tarihi, İstanbul’daki yeri açısından, bence 

Galatasaray Spor Kulübü’nün o senelerde çizmiş olduğu vizyon ve stratejiye en iyi şekilde hizmet 

edecek bir kulüptü. Beylerbeyi Spor Kulübü, suçlamak için söylemiyorum, ama gerçekleri söylemek 

lazım,Genel Kurul kararı alınmadan, -ki biliyorsunuz, Galatasaray’ın herhangi bir asetini, 

Galatasaray’ın herhangi bir sahip olduğu değeri satmak için Genel Kuruldan yetki almak lazımdır-

Genel Kuruldan yetki alınmadan, Beylerbeyi Spor A.Ş. adı, Beylerbeyi Spor Kulübü, yanlış 

hatırlamıyorsam, 1 milyon TL’ye yakın bir paraya daha önceki yönetim tarafından satılmıştı. Bunu da 

hem hatırlatma, hem de biraz sitem babında söylüyorum. 

Basketbol şubesinde, doğrudur,bir sporcu, yabancı bir sporcu, -arkadaşımız demiyorum,çünkü 

disiplin, Galatasaray’ın şanına, Galatasaray’ın ilkelerine yakışmayan konularda taviz vermemiz 

mümkün değil- keyif veren madde yada uyuşturucu, nasıl adlandırırsanız, kullandığı için spor kulübü 

ile ilişkisi kesilmiştir. Doğrudur, transfer etmeden bunun farkında olmamız lazımdır. Bu bir hatadır. 

Ben Yönetim Kurulu adına özür diliyorum.  

Hikmet ağabeyimizin bir ricası, bir isteği oldu, 75 yaşını aşmış üyelerimize, eski sporcularımıza statta 

yer. Fatih Hocanın da bununla ilgili söz verdiğini söyledi. Hocanın sözünü yerine getiririz. Zaten son 

derece mantıklı, son derece faydalı bir yaklaşım. Ali Dürüst ağabeyimle konuştuk. Bu konuyla en kısa 

sürede, bu hafta içinde ilgilenip Sevgili Divan Başkanımız İrfan Aktar’a gerekli bilgiyi vereceğiz. 

Sami Çölgeçen ağabeyimizin eleştirisi de doğrudur. Bir bayan basketbolcumuz kontratını 

feshetmiştir,parası zamanında ödenmediği için. Meblağ 100 bin TL civarındadır. Doğrudur,parası 

zamanında ödenmemiştir. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Bu arkadaşımız Galatasaray’dan ayrılmak 

için çok ciddi bir transfer teklifi almıştır başka bir ülkeden. Galatasaray’dan ayrılmak için imkânlarını 

denemiştir. O imkânların içinde bunu bulmuştur, gitmiştir. 100 bin liralık bir meblağdır. Fakat dün, 

bayan basketbol takımının şu andaki sportif rekabetten geride kalmaması için, bu ayrılan 

arkadaşımızın yerine yeni transferler yapılmıştır.  

Altyapılar diyoruz, gençler diyoruz, Türk gençlere verilecek önem diyoruz. Fatih Hoca bir şekilde, tabii 

Divanla paylaşıyorum, bu fikrin geleceğinin garantisi Divan Kuruludur dedi. Ben de sonuna kadar 

katılıyorum. Ama o prezentasyonun içinde de, altyapıya ayrılan fonlarla ilgili olarak Galatasaray’dan 

ayrılan 1 milyon 800 bin euronun ne kadar düşük bir rakam olduğunu söyledi. Doğrudur. Biz bu seneki 

bütçede, altyapılarla ilgili, bir tek futbolla değil, altyapılarla ilgili çok daha önemli, çok daha akılcı, çok 

daha içinde matematik barındıran rakamlarlaMalî  Genel Kurulda, yeni bütçede önünüze geleceğini 

söyleyebiliriz.  

EmirBeyin iki tane konusu var. İkincisinden başlayacağım. Doğrudur,  spor okullarında bugüne kadar 

gelmiş bir hassasiyet eksikliği, bir titizlik eksikliği, bir profesyonellik eksikliği mevcut idi. Çok sayıda 

spor okulu sadece üzerine Galatasaray futbol okulu yazıp bir pankart açarak faaliyet gösteren birimler 

hâline dönüşmüşken, bugün bu konuyu çok ciddi bir anlamda toparlama hedefine girilmiştir, 
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Galatasaraylı gençler kazanmak, yeni Galatasaraylılar kazanmak çok önemli. Doğrudur, çocuklarımızın 

spor yapmasını sağlamak çok önemli. Buraya tabii forma satışı olarak bakmamız çok mümkün 

olmuyor. Keşke bütçemizde ayırabilsek de burada spor yapan kardeşlerimizin formalarını biz kulüp 

olarak verebilsek. Ama burada, spor okullarında titizlikle izlenmesi gereken en önemli konulardan bir 

tanesi, doğrudur, çocuklar kendilerini Galatasaray’da oynuyor zannediyorlar, ki Galatasaray’da 

oynuyorlar bir şekilde. Çocuklarımızın yetenekleriyle ilgili problemlerini kendilerini kırmadan, 

pedagojik bir biçimde halledecek sistemler de burada kurulmaktadır.  

Şimdi ben seyretmedim ama Sevgili Adnan Polat Başkanımızın, CNN televizyonundaydı galiba, canlı 

yayında “Galatasaray’ın benim dönemimde şike yapmadığına kefil olabilirim, ama diğer dönemleri 

bilemem.” derken ben bu konuyu özellikle karşısındaki sunucu kardeşimiz, gözlüklü bir kardeşimiz, 

galiba, adını hatırlayamıyorum, ama onun fazla hızlı konuşmasına, onun fazla hızlı konuşmasıyla ilgili 

de Sevgili Adnan Polat’ın bir dil sürçmesi olarak algılamak istiyorum. Öyle algıladığımı bildirmek 

istiyorum.Ama bu koridorlara girerken, 500 senelik bir camiaya girerken, her birimiz, her 

Galatasaraylı, demin Sevgili İrfan Aktar başkanımızın da söylediği gibi, bizim DNA’larımızda, bizim 

kültürümüzde, şikenin ş’sinin bile olamayacağına hepimiz son derece eminiz.Bundan kimsenin 

kuşkusu olmasın.  

Taner Aşkın ağabeyimizin, doğru, şeffaflık konusunda sıkıntılar olabilir. Ortada bir finansman 

problemi de olabilir. İlk sermaye artışı, biliyorsunuz, teknik iflastan şirketi kurtarmak için acilen 

yapılması gereken bir operasyondu. Sevgili Taner Aşkın ağabeyin eleştirilerinin birçoğuna 

katılabilirim, birçoğuna katılmayabilirim, ama samimiyetle söylüyorum, eleştirilerin hepsini not aldım. 

Ama bir sitem edeceğim.Bence Sevgili Taner Aşkın ağabey, Yönetim Kuruluna hitap ederken, boş 

bakmayın demeniz hoş olmadı. Ben genelde hayatımda, ki oradaki ağabeylerim, kardeşlerim de biz 

genelde boş bakmıyoruz.  

İkincisi, malî  konular çok önemli.Malî  Genel Kuruldan bir ay öncesinde, burada bütün rakamları 

teker teker vermemiz, bilemiyorum, bu saatte doğru olur mu, ama eminim, son Divan toplantısı,Malî  

Genel Kuruldan önceki, bir miniMalî  Genel Kurul şeklinde geçecektir. Orada bütün rakamlar detayıyla 

verilecektir.  

Basketbol şubesiyle ilgili demin söyledim. Bir tane sporcuda böyle bir problemimiz oldu. Ama şunu da 

bilmenizi istiyoruz. Artık futbolun paraları futbola gidecek, diğer amatör şubeler kendi nakit akışlarıyla 

dönecek. Orada küçük sıkıntılar olabilir. O sıkıntıları da o şubelere bakan arkadaşlarımızın çözmesi 

yükümlülükleridir.  

Umarım eksik bir cevap bırakmamışımdır. Umarım biraz da sizi fazla geç bırakmamışımdır. Hepinize 

teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Adnan Öztürk’e biz de teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Sayın Taner Aşkın, 

hayrola,nedir efendim?  

Taner Aşkın 

Değerli Hazirun,  

Sayın Adnan kardeşimin söylemiş olduğu, benim dilimin sürçmesinden kaynaklanan, ‘‘boş bakmayın’’ 

lafı çıktı ağzımdan. Galatasaray’da 60 senesini geçiren bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak, böyle bir 

nezaketsizlik yapmayacağımı herhâlde herkes bilir. Kendilerinden özür diliyorum. Hiçbir Yönetim 

Kurulu üyesi arkadaşıma böyle bir ifadem olamaz. Böyle bir düşünce içerisinde o lafı sarf etmedim. 

Alınmışlarsa, özür diliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Taner Aşkın’a da ben şahsen teşekkür ediyorum. Galatasaray’da gelenek budur. Biz hatalarımızı 

da biliriz, olduğu zaman da bunu gizli kapaklı saklamaya da uğraşmayız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

2 saat 20 dakikalık önemli bir toplantı yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mart ayında görüşmek 

üzere efendim.  
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