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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 14 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Aralık 2016 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

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

arkadaşları, geçen 1 aylık süre içinde vefat eden 2537 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Erol 

Kayalıoğlu, 4849 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Miray Tekelioğlu, 5647 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Haluk Mehmet İdil, 7601 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Turgut 

Alkanlı, 8455 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Tolga Akfırat, 11269 sicil numaralı kulüp 

üyemiz Emin Çelebi ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizi saygı duruşuna davet 

ediyorum efendim. (Saygı duruşu yapıldı.)  

Efendim, lütfen yerimize oturalım. Evet, basın mensubu üyelerimiz, siz de yerlerinize geçin, 

Şimdi efendim, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. 22 Ekim 2016 Olağanüstü Genel Kurul sonrasındaki kulüp faaliyetleri ile ilgili Kulüp Başkanı 

Sayın Dursun Özbek’in açıklamaları, 

4. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarının Eylül 2016 sonu 

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

raporlarının Divan Kurulunun görüşüne sunulması, 

5. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, Denetim Kurulu tarafından Eylül 2016 sonu 

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

sportif faaliyet raporları hakkındaki yazılı görüşlerini Divan Kuruluna sunması ve olası 

soruların yanıtlanması, 

6. Gündemin 4. ve 5. maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme, 

7. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Gündemi kabul edenler? Etmeyenler? Gündem 

kabul edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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10 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında meydana gelen menfur terör 

saldırısını lanetliyor, vefat edenlere Tanrı’dan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu 

vesile ile Beşiktaş ve Bursaspor camialarına da geçmiş olsun dileklerimizi sunarım efendim.  

Diğer bir konu, 157 üyemiz 25 yıllık üyelik kıdemlerini doldurarak Divan üyesi olma hakkını 

kazanmışlardır. 7 Ocak 2017 Cumartesi günü yapılacak bir olağanüstü Divan toplantısında, 

2016 yılında şampiyonluk kazanmış sporcularımıza Divan Şeref Beratı ve 157 yeni üyemize de 

Divan Kurulu Üyelik Beratı takdim edilecektir. Değerli üyelerimizin katılımı, toplantımızı daha 

anlamlı hâle getirecektir.  

Son konu, tüzük tadili ile ilgilidir. Pek çok üyemiz Tüzük Tadil Kongresinin ne zaman, hangi 

şartlarla yapılacağını bana sormaktadır. Bu nedenle, bu konuya biraz daha açıklık getirmek 

istiyorum. Bilindiği gibi, değişen yasalara uyum sağlamak ve tüzüğümüzün aksayan 

maddelerini düzeltmek üzere, Divan Başkanlığı 18.12.2013 tarihinde -takriben 3 yıl önce- 

tüzüğümüzün 99/4. maddesi uyarınca, 7 değerli üyeden müteşekkil bir Tüzük Tadil 

Komisyonu kurmuştur. Komisyonun yaptığı 41 toplantı sonunda hazırlanan tüzük tadil 

taslağı, 8 Mart 2016 tarihinde Divan Başkanlığına teslim edilmiştir. Taslak 11 Mart 2016 

tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Ancak 22 Ekim tarihli, kulüp gayrimenkullerinin 

değerlendirilmesi ile ilgili alınan Genel Kurul kararı sonrasında, hem tüzüğün mali 

hükümlerinin son şartlara göre düzenlenmesi, hem de yönetim kurullarında görev alacak 

üyelerin ihtisas ve meslekî birikimlerini yeniden tanımlamak üzere, Yönetim Kurulunca bir 

komisyon kurulmuştur. Bu komisyon çalışmalarını nihayete erdirmek üzeredir. Bu çalışmanın 

mevcut tüzük tadil tasarısına dahil edilmesi, uyum sağlanması sonrasında nihai tüzük tadil 

taslağı ortaya çıkacaktır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ancak hatırlatmak isterim. Tüzük tadil Genel Kurulları zor toplantılardır. Tüzüğümüzün 166. 

maddesi uyarınca, bu Genel Kurulun ikinci toplantısı kaydı açık üye sayısının % 10’unun 

katılımı ile açılabilmektedir. Bu da takriben 800 üyedir. 22 Ekim 2016 Genel Kuruluna toplam 

1.690 üye katılmıştı. Ancak toplantı açılışında 350 üye mevcuttu. Demek ki Tüzük Kongresi 

zor bir toplantı. Bu nedenle, tüzük tadilinin sebebi ve gerekliliği üyelerimize iyice anlatılmalı 

ve ikna edilerek Genel Kurula katılım sağlanması temin edilmelidir. Genel Kurul esnasında 

taslakta tadilat talep edilirse, karar toplantıda hazır bulunan üye sayısının 2/3 çoğunluğu, 

yani nitelikli çoğunlukla alınabilmektedir. Bu da taslağın usulüne uygun şekilde enine, boyuna 

iyice hazırlanmış şekilde gelmesini hatırlatıyor. Aksi hâlde, o toplantıda gereksiz tadilat 

işleriyle uğraşırız. Görüldüğü gibi, tüzük tadili ciddi prosedürü olan, önemli bir konu. Ve 

Yönetim Kuruluna önemli görev ve sorumluluk yüklemektedir. Tüzük tadilleri, yönetimlerin 

ve Divan Kurulunun konuyu şeffaf bir şekilde üyelere izah etmesi ve kulübümüz için önemli, 

gerekli ve hayırlı bir girişim olduğuna ikna etmesi ile mümkün olabilmektedir. 2010 yılında, 

30 yıl sonra tüzük tadili bu şartlarla yapılabilmişti. Bilvesile bilginize sunarım efendim.  

Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait 

toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Tutanaklar 22 sayfa olarak düzenlendi, 
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girişte size takdim edildi. Bu tutanakları hazırlanmış olduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum 

efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Tutanaklar kabul edilmiştir.  

İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu ay içinde bize ulaşan 

herhangi bir evrak yoktur. Raporlar vardır ama raporları da zaten ilgili arkadaşlarımız size 

takdim edecekler.  

Üçüncü madde, 22 Ekim 2016 Olağanüstü Genel Kurul sonrasındaki kulüp faaliyetleriyle ilgili 

Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek’in açıklamaları. Sayın Başkan, buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü’nün Çok 

Değerli Divan Üyeleri,  

Hepiniz 2016 yılının bu son toplantısına hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum 

efendim. Sözlerime başlamadan önce, geçtiğimiz Cumartesi günü vuku bulan, lanetlenmesi 

gereken terör olayı ile ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Ülkemizin başına bela olan bu 

terör olgusu gün geçtikçe dozunu artırmakta, ülkenin huzurunu bozmak üzere çirkin 

faaliyetlerine devam etmektedir. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, ülkemizin başına 

bela olan bu terörü lanetliyor, son bulmasını diliyorum. Burada hayatlarını kaybeden güvenlik 

görevlilerine, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine de sabır diliyorum. Şehit 

olanların mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugünkü gündemle ilgili yapacağım konuşmanın ne nitelikte olacağını Sayın Divan Başkanım 

size biraz önce açıkladı. Bildiğiniz gibi, 22 Ekim tarihinde bir Genel Kurul yaptık. Bu Genel 

Kurul Galatasaray için çok önemli bir Genel Kuruldu. Genel Kurul süresince, ne yapmak 

istediğimiz, nasıl bir yetkiye talip olduğumuz, sizden nasıl bir yetki istediğimiz konusunda 

yeterli açıklamayı yaptım. Sayın Genel Kurulumuza teşekkür ediyorum. Gündeme getirdiğim 

projelerin yapılabilmesi için gerekli yetkiyi büyük bir çoğunlukla bize verdi. Onlara kalbî 

teşekkürlerimi iletiyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü’nün mali yapısı ile ilgili her gün konuşuluyor zaten. Biz de yeteri 

kadar açıklamalar yapıyoruz. Şeffaflığın getirdiği çerçevede, her Galatasaraylının, 

Galatasaray’ı takip eden her kişinin Galatasaray’ın mali yapısı hakkında yeteri kadar bilgi 

sahibi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, sportif faaliyetlerimize de zarar veren bu mali 

yapının bir an evvel halledilmesi için 22 Ekim’de önünüze bazı projeleri getirdik. Şimdi size 22 

Ekim sonrasında neler yaptığımızı, faaliyetlerimizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Gelecek olan 

sorular varsa da, akabinde kendilerini daha detaylı cevaplayacağım.  

22 Ekim’de esas olan, Emlak Konut firması ile yapılacak işbirliği ile Galatasaray’a ait Riva’daki 

ve Florya’daki arsalarımızın geliştirilmesi, geliştirme sonucunda imar edilmesi, imar edilmesi 

sonucunda o günkü şartlar çerçevesinde satılması ve bu satış sonrasında ortaya çıkacak 

kârlılığın -yine yapılan protokolde belirtildiği gibi- % 80’i Galatasaray’a, % 20’si de Emlak 

Konut’a ait olmak üzere bölüşülmesini içeren bir protokol. Hayretle izliyorum ki, Yönetim 
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Kurulumuzu, yaptığımız faaliyetleri tenkit eden kişiler, kurumlar hep arsaların satışı 

kelimesini kullanıyorlar.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Konuyu hem haziruna, hem de basın yoluyla herkese tekrar duyurmak istiyorum. Bu bir arsa 

satışı değildir. Arsa satışı, işin en kolay kısmıdır. Geçmişte de denenmiştir, başarılamamıştır, 

ayrı dava. Fakat birçoğumuzun arsası vardır. Biz niye arsa satın alırız veyahut da siz niye, ne 

maksatla arsa alırsınız? Galatasaray’a bu arsaları kazandıran kişilerin belli amaçları vardı. 

Selahattin ağabey, Riva’yı alırken herhâlde şöyle düşünmüştür. 40 sene evvel alındığı tarihte, 

bölgenin karakteri başkaydı, bugün başka. Fakat o gün alırken yapılan projeksiyon, günü 

geldiği zaman buraların imar edilmesi, müteakiben satılması ve kulübün ihtiyaçlarının 

giderilmesi yönünde bir düşüncedir. Bizden önceki yönetimler de böyle düşünmüş. Bildiğiniz 

gibi, özellikle Riva arazisine imar çıkartılmış o tarihlerde, ruhsat alınmış, inşaata başlanmış. 

850 taneye yakın villa projesi var. Bizim yaptığımız da bu işin takibi, bu işin aynı mecrada 

akmasını sağlamak üzere hareketler. Birçok kişi arsayı satıyor, arsayı. Ya kardeşim, tekrar 

ediyorum, bu bir arsa satışı değil. Elimizdeki mevcut arsaların günün ekonomik koşullarına 

göre değerlendirilmesi ve müteakiben de buradan elde edilecek kârların Galatasaray’ın 

kursağına gitmesi projesidir. Hiç kimse yapılan işlerin niteliğini değiştirerek yönetimimizi 

tenkit etmesin.  

Burada benim ve yönetimimin beklentisi şu. Galatasaray’ın tarihindeki en zorlu süreci 

geçmek için yaptığımız hareketlerde herkes yanımızda dursun. Galatasaray hepimize ait, 

Galatasaray hepimizin iftihar vesilesi olan bir spor kulübü. Elinde projesi olan, katkı verecek 

herkese kapım açık, defalarca da söyledim bunu. Dolayısıyla, herkes, bütün Galatasaraylılar, 

bu zor günlerden çıkılması amacıyla yönetimin yanında yer almalı. Elbette ki yanlışlarımız 

olabilir, yanlış fikirlerimiz olabilir. Bunun düzeltilmesi için iş birliği yapılmasını öneriyorum.  

Biz ne yaptık, 22 Ekim’den sonra? Tabii yaptığımız ön protokole bağlı olarak, Emlak Konut’la 

çalışmalarımızı sürdürdük ve yapılan eklerle protokolün nihai şekline gelmesini sağladık. Ümit 

ediyorum ki, bu önümüzdeki günlerde, ekleriyle beraber bu protokoller imzalanacak. Burada 

şunu çok dikkate aldık. Bildiğiniz gibi, daha önce bir komisyon kurmuştuk konuyla ilgili. Bu 

komisyon bize bazı uyarılarda bulundu. Bu protokoller tanzim edilirken nelere dikkat edilmesi 

gerektiğini zaten bir raporla belirtmişti, Genel Kurulda da bu rapor size takdim edildi. Onları 

da dikkate alarak, Galatasaray’ın menfaatlerini en üst seviyede tutmak şartıyla, nihai 

protokolü imzalama aşamasındayız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İnşallah bu faaliyetlerimizi çabuk bir sürede sonuçlandırıp, Galatasaray’ın bu mali 

darboğazdan çıkması için gereken her şeyi yapmak üzere çalışıyoruz. Bu arada, takip ettiğimiz 

faaliyetler içinde, çatının kapanması olayından kaynaklanan, intifa hakkının geçtiğimiz 6 sene 

içinde bir türlü Galatasaray’a verilmemesinden kaynaklanan bir problemimiz vardı Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü ile. Bu problem % 100 seviyesinde çözüldü. Bir imza için bugün 

arkadaşım Ankara’da bir vekalet alacaklar, verecekler. Bu vekalet çerçevesinde de İstanbul 

Tapu Müdürlüğünde intifa hakkının Galatasaray lehine tesis edilmesi için gereken düzenleme 
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yapılacak. Tabii gönül isterdi ki, bugün burada intifa hakkı tapumuzu da bu ekrana yansıtalım. 

Hatta bugün Ankara’da verilen randevuda benim de orada olmam gerekiyordu. Fakat geçen 

Divana da katılmadığım için, arkadaşıma, Yönetim Kurulu üyemiz Tarık Taşar’a vekalet 

verdim, onu gönderdim. Dolayısıyla, inşallah çok güzel bir sonuçla geri dönecek.  

Çatının kapanmasına bağlı, bir kapalı salon projemiz var. Bu projeyi daha da geliştirdik, 

bitmek üzere. Zannedersem bir haftalık veya 10 günlük bir süreci var. Sarıyer Belediyesi ile 

temaslarımız çok sıkı bir şekilde devam etti. İnşallah yıl sonu gelmeden oradaki inşaat 

faaliyeti işini de ruhsata bağlamak istiyorum. Elbette ki bütün bu verdiğim tarihler, benim son 

derece iyi niyetle, son derece konuyu takip edercesine verdiğim tarihler. Bunlarda bir 

haftalık, 3 günlük, 5 günlük şaşmalar oluyor. Fakat istikametimizde herhangi bir değişiklik 

yok.  

Galatasaray’ın çok sıkıntılı bir 2016 yılı geçti. Gerçekten Galatasaray kendi olanakları 

çerçevesinde çok iyi durumda olması gereken bir spor kulübü olmasına rağmen, yapılan 

harcamalar, geçmişteki faaliyetler Galatasaray’ı bugün senede 120 milyon TL faiz öder 

duruma getirdi. Bizim bu Emlak Konut projesi ile yapmak istediğimiz esas işlerden bir tanesi, 

bu faiz sarmalından süratle çıkmak. Size de taahhüt ettiğim gibi, Emlak Konut projesinden 

elde edilecek paranın % 100’e yakın kısmı, yani % 90-95’i sadece bu borçların kapatılması için 

kullanılacak.  

Bu arada sportif faaliyetlerimizde de, hem amatör şubelerde, hem de profesyonel futbol 

takımında finansal imkânlarımızı çok zorlayarak ve başarıyı kesinlikle göz ardı etmeden 

faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki, 2017 yılı inşallah bu projelerin 

realizasyonu ile Galatasaray için çok parlak bir yıl olacak.  

Bu arada bildiğiniz gibi, Galatasaray Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı 2018’de kutlanacak. 

Bunun için bir platform var. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu platforma da katkılarımızı 

veriyoruz. Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Lisesi çerçevesinde bu kutlamaları 

mümkün olan en geniş kitlelere yaymak üzere de çalışmalarımız devam ediyor.  

Ben sorularınızı cevaplamak üzere, konuşmamı burada bitirmek istiyorum. Bu konuşmayı bir 

fırsat telakki edip, -bildiğiniz gibi, 2016 yılının sonuna geldik- 2017 yılının hepinize sağlıklı, 

başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana teşekkür ediyoruz. Başkana suali olan varsa şu anda sorsun. Yoksa başka 

maddeye geçeceğim. Evet Sayın Hocam, buyurun.  

Fethi Demircan 

Efendim, ben Fethi Demircan, 5696 numaralı üyeyim. Sayın Divan Kurulumuzu, Başkanı, 

heyetini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 1975 senesinde, ben Galatasaray Kulübü’nde teknik 

direktörken, Turgay Renklikurt arkadaşımız da Galatasaray Kulübü’nde görevliydi. Bir gün 

benim yanımda, geldi dedi ki, “Turgan ağabey, benim tanıdığım bir adam var, Riva’da bir arsa 

satıyor. Bu, Galatasaray kulübü için çok önemli. Bunu ben size arz ediyorum.” Turgan ağabey 
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de, o zaman bizim başkanımız olan Selahattin Bey’e izah ettiler ve arsa alındı. Birtakım 

spekülasyonlar oluyor, o bakımdan, ben bunu bir vicdani borç olarak kabul ettiğim için 

Yönetim Kurulumuza ve Divan Kurulumuza arz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Fethi Hocaya ilave bilgi için teşekkür ediyoruz. Hocanın hatırlattığı gibi, bu gayrimenkullerin 

alınması ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor ama doğrusu bu.  

Evet efendim, gündemin dördüncü maddesine geçiyorum. Efendim, tüzüğümüzün 87/14. 

maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarının Eylül 2016 sonu itibarıyla o döneme ait kesin 

olmayan hesap özeti ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Divan Kurulunun görüşüne 

sunulması. Buyurun efendim, Yönetim Kurulu adına Sayın Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır 

bilgi verecek. Buyurun Sayın Alaçayır. 

Yönetim Kurulu 2.Başkanı Eşref Alaçayır 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar, Ağabeylerim, Sayın Ablalarım,  

Baştan küçük bir özrümü belirtiyorum. Muhasip üyemiz bugün Erzincan’da, kupa maçında 

hazır bulunacağı için bu görev bana düştü. Eğer sürçülisan edersem, baştan affınızı diliyorum. 

Efendim, burada bütün rakamları tek tek okuyup sizin fazla vaktinizi almaktan öte, en 

sondaki rakamları okuyup, gerekirse küçük yorumlarla geçeceğim. Efendim, gelirler, erkek 

basketbol, kadın basketbol, tekerlekli basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, su topu, kürek, 

yelken, binicilik, judo, briç, satranç için bütçede öngörülen 24.548.561 lira iken, 21.987.428 

lira gerçekleştirilmiş. Sapma oranı % 12. Eksik kalan 2.561.133 lira. Merkez tesisler, spor 

şubeleri, spor okulları ve diğer gelirler hepsini bir arada aldığımızda, öngörülen bütçe 

74.782.166 lira, gerçekleşen ise 56.183.372 lira. Maalesef 18.598.794 lira, yani % 33 bir 

sapma var. Bunun büyük kısmı, içinde gösterilmiyor ama Mecidiyeköy otel projesinde 

beklenen barter geliriydi. Reklam gelirlerinden de eksiğimiz var. 2.2 milyon lira öngörülen. 

Sebebi de hepinizin malumu, Türkiye’nin ekonomik durumu. Sponsorluktan öte, her maça ve 

her olaya reklam alarak götürüyoruz.  

Giderler, yine demin bahsini ettiğim, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, su topu, kürek, 

yelken, binicilik, judo, briç, satranç şubelerimizle 53.481.233 lira öngörülürken, 59.992.596 

lira olarak gerçekleşti. 30 Eylül 2016 itibarıyla, 6.511.363 lira fazlamız var. Dikkatinizi 

çekmiştir, büyük fark erkek basketbol dalında. O da bir üst seviyede oynamamız 

gerektiğinden bazı harcamaların yapılması makul idi. Giderler, merkez tesisler, spor şubeleri, 

spor okulları, diğer giderler ve finansman giderleri toplamı 86.223.416 lira öngörülürken, 

99.783.023 lira gerçekleşti. Fazlası 13.559.607 lira, % 14 bir sapma var. Bunun önemli kısmı, 

tahmin edeceğiniz gibi, kur farkı ve faizler tabii. Burada kısa bir grafik koyduk; 2013 yılında 51 

milyon lira olan gider, 2014’de 48 milyon liraya düşmüş, 2015’te 30 milyon, 2016’da 23 

milyon dolara düşmüştür. Gelirler maalesef beklenilen seviyeye yükseltilememiştir. Bir grafik 

yapacak olursak, 2013-2014 yılında 33 milyon dolar olan zararımız 20 milyon dolara, 2015’te, 

2016’da 13 milyon dolara indirilmiştir.  
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Efendim, banka kredileri konsolidedir, milyon dolar olarak. Toplamda 31 Aralık 2015’te 233 

milyon dolar iken, 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 239 milyon dolardır. Aşağıda gördüğünüz 

USD kurları bu devredeki ortalama kur olarak alınmıştır. Verilen teminatlar, yine konsolide. 

31 Aralık 2015’te 611 milyon dolar iken, 30 Eylül 2016 tarihinde 669 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir.  

Borç-alacak tablosuna gelince, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 331 milyon dolar olan fark, yani 

borç 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 360 milyon dolar seviyesindedir. Burada da ortalama kur 

alınmıştır. Bir gelir-gider grafiği koyduk. Burada da 238 milyon dolar olan gider 257 milyon 

dolara çıkmış iken, daha sonra 1 Haziran 2015 - 31 Mayıs 2016 döneminde 219 milyon dolara 

düşürülmüştür. Sportif A.Ş.’nin net zararı 2014-15’te 72 milyon dolar iken 1 Haziran 2015 - 

31 Mayıs 2016 döneminde 27 milyon dolara düşürülmüştür. Yani masrafları kıstık ama 

maalesef gelirler ümit ettiğimiz seviyede değil. Arz ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Alaçayır’a teşekkür ediyoruz. Efendim, rakamlar 2016’nın zor geçtiğini gösteriyor 

kulübümüz için. Gündemin beşinci maddesi, tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, Denetim 

Kurulu tarafından Eylül 2016 sonu itibarıyla gündemin dördüncü maddesinde açıklanan kesin 

olmayan hesap vaziyeti ve yönetsel, sportif faaliyet raporları hakkında yazılı görüşlerinin 

Divan Kuruluna sunulması ve olası soruların yanıtlanması. Evet, Denetçi arkadaşımız Sayın 

Cengiz Ergani size raporlarını sunacak. Buyurun efendim. 

Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Ergani 

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

Divan Kurulu Üyeleri,  

Tüzüğümüzün 96/8. maddesi gereğince, dönemsel Denetim Kurulu raporunu sunmak üzere 

huzurunuzdayım. Raporu okumadan önce, bir konuda bilgi vermek istiyorum. Malum, bizde 

birtakım konsolidasyonlar var. Bunları sunarken, kulüp konsolide, Sportif A.Ş. konsolide, bazı 

kongre üyelerimizin kafasını karıştırıyor. Ben kısaca bunların bilgisini vereceğim. Bu tabloya 

geçmeden önce, bu çatıyı da açıklamak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, çatıda kulüp var. 

Bunun altında neler var? Sportif A.Ş. var, Emlak A.Ş. var, Dijital A.Ş. var. Konsolidasyona 

girenler bunlar. Bir de konsolidasyona girmeyen, Taç Spor A.Ş. var. Bir de şu an atıl vaziyette, 

Almanya’daki Galatasaray GmbH şirketimiz var. Tabii Sportif A.Ş.’nin kendi içinde de, 

Galatasaray Mağazacılık A.Ş. -bunun da % 99.99’u kulübe ait-, Galatasaray İletişim A.Ş. -bu da 

Sportif A.Ş.’nin içinde- var. Kulüp konsolideye geldiğimiz anda, neler görüyoruz bunun 

içinde? Kulübü görüyoruz, yani Galatasaray Spor Kulübü Derneği, hesap dönemi yıl sonu 

itibarıyla kapatılıyor. Bunun haricinde, Mayıs ayı sonu itibarıyla kapatılan Sportif A.Ş., 

Mağazacılık A.Ş., İletişim A.Ş. ve Gayrimenkul A.Ş. var. Sportif A.Ş. konsolideye geldiğimiz 

anda da, Sportif A.Ş., Mağazacılık A.Ş., İletişim A.Ş. ve Gayrimenkul A.Ş.’nin hesaplarının 

konsolide olmasından kaynaklanıyor.  
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Bu bilgiyi verdikten sonra, Denetim Kurulumuzun Eylül sonu itibarıyla hazırladığı özet mali 

tablolar hakkında, Divan Başkanlığımızın da bize sunduğu formatta, size kısaca bilgiler 

aktaracağım. Bunları, sizin vaktinizi fazla almamak kaydıyla, -malum, denetim ve bu mali 

tablolar kongre üyelerimiz tarafından pek sevimli bulunmuyor- mümkün olduğu kadar kısa 

anlatacağım. Ama Olağan Mali Genel Kurulda bunları tüm detayları ile sizlere açıklayacağız.  

Kulüp konsolide verilerine baktığımız zaman, burada 3 kolon göreceksiniz. Aralık 2015, Eylül 

2015, Eylül 2016. En son kolonda, yüzdede de Eylül 2015 ile Eylül 2016’nın yüzdeleri 

alınmıştır.  

Toplam gelirlere baktığımız zaman, sırasıyla 2015 sonu itibarıyla 556.618.083 TL gelir, Eylül 

2015’te 379.037.038 gelir, Eylül 2016’da 306.802.587 TL. Yani gelirlerde Eylül 2015’e göre % 

19 bir düşüş vardır. Borç-alacak farkı. Vakit kaybetmemek için küsuratları okumuyorum, 

zaten tabloda görüyorsunuz. Aralık 2015’te 963.000.000, Eylül 2015’te 995.000.000, Eylül 

2016’da 1.078.000.000. Oradaki gördüğümüz eksi % 5 değil, artı % 5 olacaktır. % 5 artmıştır. 

Orada bir hata olmuştur, kusura bakmayınız. Toplam finansal borçlara baktığımız zaman, 

2015’te 676 milyon olan finansal borçlar Eylül 2015’te 684 milyona, Eylül 2016’da 714 

milyona ulaşmıştır. Burada da % 5 bir artış vardır. Kısa ve uzun vadeli açılımlarını 

görüyorsunuz. Finansman giderlerine baktığımız takdirde, 2015 yılı sonunda 120 milyon olan 

finansman giderleri Eylül 2015’te 119 milyon liraya, Eylül 2016’da 90 milyon liraya 

düşmüştür. Bundaki büyük fark da kur farklarından kaynaklanmıştır. Şöylece kısaca günlük 

kurları da vereyim. 2015 Eylül’de 3.02 lira olan dolar Eylül 2015’da 3 liraya inmiştir. Euro’da 

da 3.39’dan 3.35’e bir düşüş vardır. Aradaki farkın büyük bir kısmı bunu kapsamaktadır.  

Toplam teminat, ipotek, rehin ve temlikler tutarı -detaylarını okumayabilirim, arzu ederseniz- 

2015 sonu itibarıyla 1 milyar 776 milyon 585 bin 496 lira iken, Eylül 2015’te 1 milyar 834 

milyon 185 bin 685 liraya çıkmış, yine Eylül 2016 sonu itibarıyla de 2 milyar 4 milyon 339 bin 

926 liraya varmıştır. Bu da % 9’luk bir artışı göstermektedir. Nedir buradaki artışlar? 

Baktığımız zaman, ipoteklerimizde bir artış yok, 680 bin lira olarak devam etmiştir. Hisse 

rehinleri % 49 artmış görünüyor ama bu hissenin değerlerinin artmasından kaynaklanmıştır. 

Yoksa hisse rehinlerimiz bizim % 68.75’i kulübündür hâlâ, diğeri halka açıktır. Sportif A.Ş.’de, 

temliklerde hemen hemen bir artış yoktur, 585 bin lira ile başlayan temlikler 596 bin liraya, % 

1’in altında bir durum gözetmektedir.  

Şahsi kefaletlerde artışımız vardır. 2015 Aralık sonu 332.399.308 lira olan rakam, Eylül 

2015’te 347.197.493 lirayı, Eylül 2016 sonunda ise 415.154.367 lirayı yakalamıştır. Bu da % 

20 bir artışa tekabül etmektedir. Bu şahsi kefaletlerin hemen hemen çok büyük kısmı da 

Yönetim Kurulu Başkanımıza aittir.  

Teminat mektupları, 2015 Aralık ayında 3.805.523 lira, Eylül 2015’te 3.512.083 lira, Eylül 

2016’da 5.143.389 lira mahsuplaşmıştır. Nakit blokajlar 2015 sonunda 8.439.000 lira, 2015 

Eylül ayında 115 bin lira, 2016 Eylül ayında 3 milyon 963 bin lira olarak geçmiştir. Yönetim 

Kurulu üyelerine borçlar, Aralık 2015’te 27.213.564 lira, Eylül 2015’te 26.209.970 lira, Eylül 

2016’da 41.485.721 liradır. Bunun da büyük bir kısmı yine Yönetim Kurulu Başkanımızın 

alacağıdır. Ayriyeten, bundan önceki Başkanımızın da bir alacağı görünmektedir hesaplarda.  
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Şimdi Sportif A.Ş. konsolidasyonuna baktığımız zaman, buradaki veriler bize öz kaynağın 

Aralık 2015’te 344.351.555, Mayıs 2015’te -dönemsellik ilkesi gereği Mayıs ayını vermek 

durumundayım Sportif A.Ş.’de- 105.082.401, yine Mayıs 2016’da 366.079.087, yani % 248 bir 

artış vardır. Toplam faaliyet giderleri, Mayıs 2015’te 53.106.000’dan, Mayıs 2016’da 

76.148.000 liraya çıkmıştır. % 43 bir artış vardır. Sportif A.Ş.’deki personel sayısına baktığımız 

zaman, 2015 sonu itibarıyla 721, 2015 Mayıs ayı sonu itibarıyla 678, 2016 Mayıs sonu 

itibarıyla 627 kişidir. % 18 bir düşüş vardır. Personel giderleri de bu orantıda, Aralık 2015’te 

305 milyon, Mayıs 2015’te 270 milyon, Mayıs 2016’da 262 milyon olmak üzere % 3 bir düşüş 

göstermiştir. Genel yönetim giderleri, Aralık 2015’te 17 milyondan, Mayıs 2016’da 15 milyon 

299 bine düşmüştür. Şarta bağlı yükümlülükler, yani sporculara olan borçlarımız, Aralık 

2015’te 337.777.329 TL, Mayıs 2015’de 310.343.808 TL, Mayıs 2016’da 230.161.911 TL’ye 

ulaşarak % 26 bir düşüş göstermiştir.  

Kâr-zarar kısmına baktığımız zaman, 31.12.2015’te 57 milyon lira olan zarar, 31 Mayıs 

2015’te 92 milyon liraya çıkmış, 31 Mayıs 2016’da % 14 azalarak 78 milyon 945 bin 283 liraya 

düşmüştür.  

Denetim Kurulu olarak, kısaca bazı yorumlarımız ve değerlendirmelerimiz olacaktır. Onları da 

kısaca şöyle özetliyorum. 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 343 milyonu kısa vadeli, 342 milyonu 

uzun vadeli olmak üzere toplam 685 milyon TL olan finansal borçlarımız, 2016 yılı Eylül ayı 

sonunda 371 milyonu kısa vadeli, 346 milyonu uzun vadeli olmak üzere 717 milyon TL’ye 

yükselmiştir. Sonuç olarak, 1 yıllık süre içerisinde kısa vadeli finansal borçlarımız 28 milyon 

artarken, uzun vadeli finansal borçlarımız ise 4 milyon TL artış göstermiştir. Bu arada, 

karşılaştırma dönemlerimiz itibarıyla toplam finansman giderlerimiz 119 milyon TL’den 91 

milyon TL’ye azalmıştır. Finansman giderlerindeki bu azalış kur farkı etkisinden 

kaynaklanmıştır.  

Verilen teminat, ipotek, rehin, kefalet ve temliklerdeki gelişmelere gelince, Eylül 2015 tarihi 

itibarıyla 1 milyar 834 milyon TL’den oluşmakta olan meblağ, 30 Eylül 2016’da 2 milyar 404 

milyon TL’ye yükselmiştir. Bu farkın 99 milyon TL’lik bölümü hisse rehnindeki artıştan, 2 

milyon TL’lik bölümü temlik azalışından, 68 milyonluk TL’lik bölümü şahsi kefalet 

artışlarından, 1.6 milyon TL’lik bölümü teminat mektubu artışından, 3.8 milyon TL’lik bölümü 

ise nakit blokaj artışından kaynaklanmaktadır.  

Borç-alacak farkına baktığımız takdirde de, Eylül 2015 tarihi itibarıyla 995 milyon TL olan 

borç-alacak farkı, 2016 yılı Eylül ayı sonunda 83 milyon TL artarak 1 milyar 78 milyon TL’ye 

yükselmiştir.  

Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Denetim Kurulu olarak, kısaca size verebileceğimiz raporlar bunlardır. Sorularınız olduğu 

takdirde bunları cevaplamak üzere hazırız. Teşekkürlerimi sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Cengiz Ergani’ye.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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İki ayrı rapor maddesi geçti. Şimdi bu iki rapor maddesi ile ilgili, mali konuda söz almak 

isteyen varsa o değerli üyelerimize söz vereceğim. Daha sonra da genel konuları kendi 

aramızda tartışacağız, mali konularla ilgili. Buyurun efendim.  

Atalay Şahinoğlu 

Ben Atalay Şahinoğlu, burada çok az göründüğüm için özür diliyorum. Bugün arz edeceğim iki 

üç cümleyi söylemeden evvel de, bilgi eksikliğim olursa özür diliyorum. Şimdi efendim, bu 

tablolara bakıldığı zaman tabii rakamları tek tek anons etmeme gerek yok, burada duyuruldu. 

Yani batmış bir düzen mevcut. Bunda da kimsenin suçu yok, kimse alınmasın. Maziden beri 

böyle geliyor. Sadece bizim kulübümüz değil, diğer bütün kulüplerin de durumu aynı. Bizim 

bir üstünlüğümüz var. Ben Yönetim Kurulunu ve Genel Kurulu tebrik ediyorum. Selahattin 

ağabeyden de Allah razı olsun, güzel bir varlık elde ettirmiş ve bunun değerlendirmesine 

yönelmişiz. Yönetim Kurulu da Genel Kurulu ikna edecek seviyede bir karar alarak faaliyete 

geçmiş.  

Başkanın ifadesinden şu anlaşılıyor. Emlak Konut’la yapılan işin sonunda elde edeceğimiz 

gelir borçlarımızı kapatmaya gidecek ve bu borçlar kapandıktan sonra da gelirlerimizle -

herhâlde biraz tasarruflu gidilince- dönmeye gayret edilecek ve de bu mümkündür. Şimdi, bu 

bir spor kulübü. Taraftar istiyor ki, sportif başarı elde edilsin. Ancak bu mali tablo ile sportif 

başarı elde edilmesine imkân yok. Başkana yazık, günah. 41 trilyon lira eski parayla, yeni 

parayla biraz karıştırırsam kusura bakmayın, adamcağız alacaklı hâle gelmiş. Efendim, 

Yönetim Kurulunun diğer üyeleri de alacaklı hâle gelmiş, onlara borçlanılmış. Ayrıca 

bankalardaki teminatlar, şunlar, bunlar meydanda. Ve yine tekrar ediyorum, Başkanımızın 

ifadesine göre, Emlak Konut’la yapılacak bu değerlendirmenin sonunda, bu borçların 

kapanmasına yönelinecek.  

Ama şöyle bir hesaplayalım bakalım. Buralarda yapılacak projeler en iyi ihtimalle yürüse 3-4 

senede zor toparlar, ondan sonra satışı değerlendirilir. Yani bu kaynakların kulübe gelmesi 

herhâlde 6-7 senelik bir iştir. Yıllık faiz 120 milyon galiba. Bu faiz devam ettikçe, bu kulübün 

sportif faaliyetlerinde netice almaya imkân yok. Efendim, taraftarların sesini kapamaya da 

yok. Gerçek de bu. Acaba Yönetim Kurulumuz, -ben bunu Başkana soru olarak sormuyorum, 

ama ortaya atalım- elde edilecek bu geliri şimdiden değerlendirme formülü bulup, bu parayla 

bu hesabı bir an evvel kapatsa, en azından belki... Tabii bunu yaparken de, 7 sene sonra 

alacağımız geliri düşünmeyelim, biraz fedakârlık yapalım. Emlak Konut içinde olacağı için, 

mesela hepsini verelim, yani bu bir arsa satışı fonksiyonunda değil tabii, değerlendirilmiş bir 

şeyin erken satışını bir aktuer hesabıyla toparlayıp, bunu verip de bir an evvel şu faiz 

derdinden kurtulursa bu kulüp de ayağa kalkar ve de tahmin ediyorum ki, bu mali durum 

diğer kulüplere nazaran en erken ve en iyi şekilde hallolur bir duruma gelir.  

Böyle bir fikir geldi aklıma. Ahkâm kesmek kolay, uygulamak çok zordur tabii bu şeylerde. 

Ama biz de yöneticilik yaptık, fedakârlık yapmayı da bileceksiniz, ta ki işi götüresiniz diye. 

Kusura bakmayın, zamanınızı aldığım için özür dilerim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Atalay Şahinoğlu’na teşekkür ediyoruz, önemli bir konuya işaret etti. Sayın 

Başkan da bu konuyla ilgili cevaben söz istedi. Sayın Başkan, buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Atalay Şahinoğlu’na teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuyu gündeme getirdi. Kendisi 

22 Ekim’de yaptığımız Genel Kurulda orada mıydı, bilmiyorum. Oradaydıysa, bunun cevabını 

vermiştim orada. Elbette ki, aklın yolu bir. Atalay Bey’in tarif ettiği gibi, bu gayrimenkul 

geliştirme işleri orta vadeli işler. Düşünün ki, Riva’daki arazimiz 1 milyon küsur metrekare, 

büyük bir yapılaşma. Yani bugün başlasanız, yaklaşık 400 bin metrekare inşaat yapılacak ve 

bu satılacak, parası toplanacak, bölüşülecek. Şimdi, Genel Kurulda da izah ettiğim gibi, 

elbette ki bunun belli fazları var. Birinci faz, bu arsaların ifade ettikleri değerler itibarıyla, 

sözleşmemiz gereği, protokolümüz gereği, Galatasaray’ın kasasına girecek belli bir miktar 

para var. Tabii buradaki esas amaç, demin de söyledim, her gelen kuruşun bu faiz 

sarmalından çıkmak üzere bankalara nakledilmesi. Sözleşmeyi müteakip, belli bir miktar para 

Galatasaray Kulübü’nün kasasına girecek. Dediğim gibi, faizden kurtulmak için bu para da 

ilgili finansman kuruluşlarına anında geçecek.  

Tabii bunu yaparken dikkat edilmesi gereken iki husus var. Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı 

kurumları, bugün mali tablolardan da gördüğümüz gibi, risk payı yüksek sınıfa giriyor. 

Finansman kuruluşları tabii bu risk payını değerlendiriyor. Diyelim ki, bugün prestijli, çok iyi 

durumda olan firmalar -şimdi örnek olsun diye veriyorum- % 10 ile borçlanırken Türk lirası 

olarak, risk payınız yükseldikçe, bunun 13’e, 15’e, 18’e kadar yolu var. Bizim Emlak Konut’la 

yaptığımız protokol çok değerli bir kâğıt. Neticede, arkasında devlet garantisi var. Dolayısıyla, 

ifade ettiği değer itibarıyla, bunu bir teminat olarak kullandığınız zaman, bir defa borçlanma 

riskiniz, yani bu faiz riski düşüyor. Ona itibar ederek bir defa, önceden gelecek paranın 

bugüne irca edilmesi sonucunda ortaya çıkacak bir faiz kârlılığı var. Onun için, bu çok önemli. 

Sayın Atalay Bey’in dediği gibi, biz de aynı şeyleri düşündük. Birinci fazda, bu gelecek para 

var. İkinci fazda, yine çok uzun vadeli beklemeyeceğiz. İkinci faz, arsaların geliştirilmesi 

sonucunda, daha iyi koşullara kavuşması sonucunda, söz konusu kuruluş ihaleye çıkacak. 

İhale sonucu asgari rakamlar da ortaya çıkacak zaten. Dolayısıyla, orada Galatasaray’ın 

payına tekabül eden rakamlar belli olduğu için, onların da anında paraya çevrilmesi mümkün. 

Galatasaray’ın ihtiyaçları çerçevesinde, bu sözleşmelerden doğan haklarının bankalardaki 

hesaplarının kapatılması ve mümkün olan en düşük seviyede faiz oranlarıyla Galatasaray’ın 

kasasına girmesine çalışılacaktır. Bu operasyonlar sonucu, elbette ki bir günde Galatasaray’ın 

borcunu sıfırlamak mümkün değil, ama en azından bir proje yapılmış olacaktır.  

Başka bir konuya değinmek istiyorum bununla ilgili. Sayın Divan Başkanım biraz önce, tüzüğe 

eklenmek, tüzüğe konmak üzere, bazı kriterlerin kurulmuş olan bir komisyon tarafından 

çalışıldığını ifade etti. Bu sözleşmeyi müteakip, Galatasaray’ın buradan elde ettiği gelirleri 

ilgili finansman kuruluşlarındaki hesaplarının kapatmasına yönlendirdikten sonraki periyot, 
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Galatasaray için en tehlikeli periyot. Çünkü herkes şunu görecek, fiiliyata geçmiş projeler var, 

buradan paralar geliyor, bankalardaki kredi hesapları kapanıyor. Galatasaray zaten çok büyük 

bir marka, dünya çapında bir marka ve Galatasaray’ın kredibilitesi artmaya başlıyor. Yani 

bugün biz bankalara gittiğimiz zaman kapı duvar. O gün bankalara gittiğiniz zaman, kapılar 

ardına kadar açık. Onun için, bir komisyon kurulmasına Yönetim Kurulu olarak ihtiyaç 

hissettik. Onun için dedik ki, öyle kriterler getirelim ki, insanlar, yönetimler, Galatasaray’ı 

yönetmeye talip olan kişiler denk bütçenin dışına çıkamasın, harcayacağı paranın nereden 

geleceğine Genel Kurulu önceden ikna etsin. Galatasaray borçlanma lüksünden çıksın. Bunun 

için bu komisyonu kurduk. Bunun için tüzüğe, tüzük yetmezse, ne olursa olsun, bu maddeyi 

ben Galatasaray’ın bünyesine getirmek istiyorum. Bunu yaparken de sizin desteğinize 

ihtiyacım var. Sizin benim yanımda durmanıza ihtiyacım var, Galatasaray’ın geleceği için. Çok 

teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Başkana cevabi açıklamaları için teşekkür ediyorum. Bahsettiği şekilde, bu kademeli 

çözüm gerektiren bir konu. Ayrıca şunu hatırlatmak isterim. Bu bahsedilen operasyon 

sonucunda belli bir yere ulaştıktan sonra, Sayın Başkanın ifade ettiği tehlike şöyle ortaya 

çıkıyor. Eğer stadın üst hakkını almış olursak ciddi bir finansman imkânıdır. Mecidiyeköy’deki 

binamız hitama erdiği zaman ciddi bir finansman imkânı meydana çıkıyor ve buralarda hatalı 

veya sorumsuz davranış -Başkanın ifade ettiği- bizi sıkıntıya sokar. Onun için, aklımızı 

başımıza alıp, müstakbel tüzük kongresinde gerekli tedbirleri alıp, o bütçeye sadık kalma 

esasını koyma mecburiyetindeyiz. Bunu da ancak el birliği ile yapabiliriz. Bunu bilvesile ifade 

ediyorum. Efendim peki, Hayrettin Kozak, bir dakika efendim. Sayın Mehmet Bilen’den sonra 

Hayrettin Kozak arkadaşım söz alacak. 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Mali raporların teknik sunum şekli ile ilgili bir hususun altını çizmek istiyorum. Şimdi bu 9-10 

aylık sportif şube giderlerine baktığımızda, toplam 11-12 şubenin gideri 59 milyon lira. Ancak 

11 şubeden bir şubenin, yani basketbolun gideri 36 milyon lira. Yani geriye kalan 10 şube, 

şube başına eksi 2 milyon lira. Bir kere, burada çok net şu sonuç var. Artık biz bunu kabul 

etmeliyiz. Basketbolun ihtiyacı 36 milyonun da üstünde, ancak artık basketbol amatör değil. 

Basketbol da futbol gibi profesyonel. Biz artık bu netliğin altını çizmeliyiz ve tanımlarımızda, 

efendim judo ile basketbolu aynı kalem içinde takdim edip yanlış bir algı yaratmamalıyız. Yani 

lütfen önümüzdeki yılın bütçesini sunarken buna dikkat edelim. Hatta imkân varsa, Basketbol 

A.Ş. kurulsun ve 36 değil, 136 milyon gibi ucu açık bir gelire, gidere kavuşsun, Avrupa’da 

oynasın. Ama, kalkıp da kürekle, judoyla bunu aynı kaleme koymayalım.  

Burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Efendim, bazı üyeler diyorlar ki, işte amatör 

şube ama gideri var. Ya gidersiz hiçbir şey yok ki, tabiatıyla gideri olacak. Ama giderin bir 

orantısı var. Zaten amatörlük tanımında da bir limit vardır. Tabiatıyla adam yiyecek, içecek, 
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yolda bir vasıtaya binecek, ama bunun bir orantısı var. Onun için, amatör şubelerin de tabii 

bir gideri olacaktır. Şunu düşünelim, yıllık 120 milyon faiz giderimiz var. 10 şubenin 20 milyon 

gideri var. Biz Galatasaray Spor Kulübü’yüz ve sporcularının % 90’ı amatör branşlarda. 

Dolayısıyla, onlara ayrılan pay aslında genel bütçeye göre çok azdır. Bunun da altını çizeyim. 

Galatasaray Kulübü’nün borcu amatör şubelerden değildir. İleriki zamanlarda bu konuda 

daha geniş görüş de belirtirim. Ben bunu belirtmek istedim. Saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, eski bir amatör sporcu Sayın Mehmet Bilen arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sayın 

Hayrettin Kozak, buyurun efendim. Sayın Başkan, en sonunda sizi ben davet edeyim.  

Hayrettin Kozak 

Değerli Büyüklerim, Arkadaşlarım, Sayın Başkanlarım ve Basın Mensupları,  

Galatasaray’ımız önümüzdeki 6 ay itibarıyla, bugün konuştuğumuz, sonuçlarını beklediğimiz 

birtakım meselelerimize kulüp bazında baktığımız zaman, sanıyorum belki de tarihinin en 

kritik 6 ayını yaşayacak. Nasıl bir 6 ay? Çok ciddi uygulamalarla, kayıplarla, zararlarla, 

borçlanmalarla geçen son bir yıl -2016’yı kastediyorum- tamamlanacak, onun görüşmeleri 

yapılacak, bir taraftan da Sayın Başkanın, 22 Ekim’de de olduğu gibi, bugün de devamını 

getirdiği çalışmaların en azından sözleşmeleri yapılmış, belli projeler başlamış ve nispeten sis 

bulutu kalkmış ve önümüzü görür vaziyette olacağımız bir 6 ay. Şimdi bu 6 ayın sonunda, biz 

ne kadar doğru ışıklar alırsak, doğru ümitler alırsak, her şeyin % 100 sıfıra ineceğini, her şeyin 

gül bahçesi olacağını gayet tabii ki beklemeyeceğiz, ama yapılmış plan, proje, imzalanmış 

sözleşmeler bize geleceğimizi gösterecek. Kesinlikle gösterecek, olumlu veya olumsuz. Onun 

için, önümüzdeki 6 ayı Galatasaray’ın hayatiyetini ilgilendiren bir dönem olarak ifade etmek 

istedim.  

Şimdi efendim, bizim kulübümüzde, ben epeyce ilgiliyim, rakamların içinde yuvarlanıyorum, 

bir şeyler söylemeye çalışıyorum falan, filan. Ama bir şey var ortada. Bizim çok büyük bir 

derdimiz var, biz kulübümüzü denetlemiyoruz. Denetimi olmayan, böylesine büyük, devasa 

rakamların işlendiği, çalışıldığı, uygulandığı ortamlarda... Hemen söyleyeyim, altını çizerek, 

lafımı keserek, bunun bizim Denetleme Kurulu ile filan hiçbir alakası yok. Sakın Denetleme 

Kurulu arkadaşlarımız üzerlerine alınmasınlar bu söylediğimi. Biz kulüp olarak, genel olarak 

denetlemiyoruz. Denetlemiyoruz, biraz da denetleyemiyoruz. Niye denetleyemiyoruz? Bakın 

şimdi, sunumlar yapıldı. 30 Eylül 2016 itibarıyla önemli rakamlar var. Kulüp, dernek kısmına 

bakıyoruz. Global Galatasaray Spor Kulübü ve ortakları rakamlarının yanında, çok minimal 

rakamlar görüyoruz. Dönem bitiyor, bizler, Genel Kurul ve Denetim Kurulu, biz neyi ibra 

ediyoruz? Neyi ibra ediyoruz? Bütçeyi geçelim. Tahakkukların, yani tahakkuk etmiş 

harcamaların hepsinin taş çatlasa % 30’unu belki, bütçede görüşüp, ibra faslında onun evetini 

veya hayırını veriyoruz. Bu kadar, öbür taraf serbest.  

Bakınız, Galatasaray'ın genel bütçesi içinde, hiç tartışmasız söylüyorum, genel bütçe 

rakamları içinde, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin, yani kulüp kısmının rakamları 
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bütçenin taş çatlasa % 15, % 25, % 30’unu tutmaktadır. Büyük, devasa rakam futbolun baş 

rolünü oynayan ve onun yanındaki ufak tefek uygulamaların da yer aldığı Sportif A.Ş.’de 

yatmaktadır. Denetliyor muyuz biz Sportif A.Ş.’yi? Genel Kurul olarak denetliyor muyuz? 

Hayır. Neden? Bakınız, karşımızda ne var? Çok enteresan bir şey var ya da bulunan bir şey. 

Ben dahi değilim, bunu söyleyeceğim. Efendim, Sportif A.Ş.’nin mali yılı 1 Haziran’da başlıyor, 

31 Mayıs’ta sona eriyor. Dolayısıyla, şimdi söylediğim 12 aylık sürecin mali genel kurulları 

Sportif A.Ş. bünyesinde yapılıyor ve o süreç tamamlandıktan sonra, aşağı yukarı 12 kişi filan 

toplanıyor Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Kurulunda, bütçeyi görüşüyor, ibralar, falan filan 

oluyor. Bu kadar. Sadece futbolla ilgili bir tek rakam vereceğim size. Şu gün, yani içinde 

bulunduğumuz sezon, 2016-17 futbol sezonunun, sadece futbolculara ödenmekte olan ve 

ödenecek olan maç başı ve yıllık ücretlerin toplam tutarı -28 futbolcumuz var, kesin rakamdır 

söyleyeceğim- 42 milyon 410 bin euro’dur. Bakınız, sadece futbolcuya. Bu rakam tamamen 

Sportif A.Ş.’nin bünyesindedir.  

Şimdi nereye geleceğim? Ben kime sorsam, bunun çaresi yok, diyorlar. Bana göre var, ama 

benim küçük kafam onu fazla iddialı ileri sürmeye yetmez. Ama şunu söyleyeceğim. Aramızda 

mali işlerde uzman değerli arkadaşlarımız var, SPK kurallarını bilen arkadaşlarımız var. 

Hepimize soruyorum, kendime de soruyorum, yönetime de soruyorum. Şimdi bakınız, 31 

Aralık itibarıyla mali raporlarınızı alacaksınız. O kalın kitabımız var ya bizim, meşhur, içinde 4-

5 tane ayrı bilanço ve kâr-zarar hesapları göreceksiniz. Dediğim gibi, biz bunun sadece kulüp 

bireysel kısmını işte görüşeceğiz, edeceğiz, etmeyeceğiz. Zaten ediyoruz, onu geçelim. Öbür 

taraflarına bakmayacağız. Şimdi bakınız, rica ediyorum sizden, yıl sonunda o mali raporu 

incelerken, Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının rakamlarını incelerken lütfen şunu 

dikkate alın. Biliyorsunuz, ilgili dönemler yazar, yanında da bir önceki dönem yazar. O 

dönemler, yani 1 Ocak-31 Aralık, 1 Ocak-31 Aralık diye o kolonlar yerini alır. Bu ne demektir? 

Şimdi beraberce düşünelim. Ben şöyle tanımlıyorum. O rakamların hepsi, kulübün yasal 

defterlerinden çıkmış ve bilançolara, oradaki çalışmaya aktarılmış rakamlar olduğuna göre, 

her ne kadar 31 Mayıs’a uzanmıyorsa da, 1 Ocak-31 Aralık rakamlarını ihtiva ediyorsa, tekrar 

ediyorum, Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıkları deyince, Sportif A.Ş. de onun 

içindedir. Zaten az önce sevgili Denetim Kurulu Başkanımız da bunu ifade etti. İlk 6 değil, 12 

aylık Sportif A.Ş. rakamları da onun içindedir. Ama nedir? O 12 ayın ilk 6 aylık kısmı ve son 6 

aylık kısmını ayrı ayrı içeriyor. Yani bir sezonun tamamı değil, bir önceki sezondan 5 ay, bir 

sonraki sezondan 7 ay olmak üzere. Ama bütün rakamlar onun içinde alınıyor diyorum ben. 

Şimdi buna itirazı olan varsa beni de uyarsın. Çok samimi soruyorum. Böyle olduğuna göre, 

ya bu rakamlar bizim elimizde zaten. Açın lütfen, 2015 raporları hepinizin elinde. Evinize 

gittiğinizde, çıkartın o raporları, söylediğime bakın. O kalın kitabın içinde, sadece Galatasaray 

Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının gelir gider tablolarına, bilançolara lütfen bakın, lütfen 

bakın. Gelir tablolarına bakın, yan yana göreceksiniz, mukayeseli olarak, bir önceki yılla.O 

gördüğünüz rakamlar Galatasaray Kulübü’nün tüm gelir-giderini ihtiva ediyor diyorum ben ve 

sizlere soruyorum. Birçok uzmanı da var burada, bakarken de gördüğüm. Aynı şekilde, 

yönetime de soruyorum. Benim burada yanıldığım nokta var mı?  
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Bitiriyorum. O 1 Ocak-31 Aralık’ın içinde Sportif A.Ş.’nin tüm rakamları var. Nasıl var? 1-31 

Mayıs, yani ilgili yılın 1-31 Mayıs’ı, sonradan da 1 Haziran-31 Aralık’a ait bütün rakamlar var. 

Yok diyen varsa, bana öğretsin. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Hayri, saçmalama, desin 

bana. Eğer ben haklıysam, oturup bunu ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Yani bu rakamlar -

benim dediğim gibi- zaten elimizde ise, ya biz bunların üzerinde zaten tartışıyoruz. Yani bir de 

tartışıyoruz orada, şu rakam niye öyle, bu rakam niye böyle diye tartışıyoruz. Ama ibraya 

sokamıyoruz. Neden? Efendim, halka açık şirketlerin bilançoları ibraya tabi olamazmış, bu 

şekilde yani. Ya geçmiş zamanda, biz bu kulübün tamamına sahiptik. Sportif A.Ş.’yi 

söylüyorum. Şu anda da % 60 küsur hissesinin sahibiyiz, kurucusuyuz, her şeyiyiz. Biz kendi 

dünyamızda konuşuyoruz. Rakamlarını da konuşuyoruz. Konuşmuyor muyuz Sportif A.Ş.’yi? 

Eğer bu çok gizli, çok ketum bir şeyse, bize de yasak konsun, biz de konuşmayalım. Orada 3 

kişiyle genel kurulları yapılarak yürür gider. 

Ama Sayın Başkanım bütün iyi niyetiyle yola çıktı. İşte birtakım kriterlerimizde uygulamaya 

alsak da, biz bu denetim sistemini kulübün tamamına oturtamadığımız takdirde, -tekrar 

ediyorum, altını da çiziyorum- biz Genel Kurul olarak, -yani sadece Sportif A.Ş.’nin Denetim 

Kurulundan bahsetmiyorum- Genel Kurul olarak, biz bu denetimi bir şekilde gerekli izinleri de 

almak gerekiyorsa... Tabii, benim izin almak gerekip gerekmediğinden de şüphelerim var, 

ama bu haddimi aşar biraz benim. Lütfen iyi düşünün, sağlıklı düşünün, gelin bana, ya beni 

uyarın, yahut beni uyarmazsanız, haklısınız diyorsanız, hep beraber çözüm arayalım. Bu 

böyle. Öyle mi İbrahim Bey? Tamam.  

Peki, efendim, benim söyleyeceğim bu kadar. Yani bize her şeyden önce tabii para lazım, 

borçlarımızı ödemek, şu, bu, hepsi tamam, projeler... Ama devamında mutlaka ve mutlaka 

genel bir denetim lazım. Genel bir denetim. Hepinizi saygıyla selamlarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkür ediyoruz. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Hayrettin 

de belki biliyor, Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik dolayısıyla, Galatasaray ve bağlı 

ortaklıklarının da bütçeleri görüşülecek şekilde bir madde var tüzük taslağında. Eğer Sportif 

A.Ş.’nin bütçesini görüşürseniz, bir sene sonra kontrolunu da, denetimini de yapabilirsiniz. 

Onun için, hazırlanmış olan taslağın 138 ila 145. maddeleri arasındaki hususlara dikkat 

çekiyorum. Bu konuda başka söz almak isteyen yoksa Başkan nihai cevap vermek istiyor. Yok. 

Sayın Başkan, buyurun. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Mehmet Bey’in önerisine cevaben bir şeyler söylemek istiyorum. Tespitleri son derece doğru. 

Basketbol artık futbolun da ötesinde profesyonel Türkiye’de. Oynayan kişilere baktığınız 

zaman, futbolda en azından, bazen yarı yarıya seviyeyi tutturuyoruz. 11 kişinin 6’sı Türk, 5’i 

yabancı veya 6’sı yabancı, 5’i Türk olabiliyor. Ama basketbolda aşağı yukarı % 100’ü yabancı 

sporcularla oynuyoruz. Dolayısıyla, bunun amatör seviyesini kaybettiğini düşünüyorum. Fakat 
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bir de gerçek var, basketbol devlet tarafından amatör spor olarak kabul ediliyor. Geçmiş 

dönemlerde, basketbolun kurulacak bir vakıfa veyahut da bir anonim şirketle hesaplarının 

ayrılması, amatör seviyesinden düşürülmesi ve profesyonel manada icra edilmesi konusunda 

görüşler olmuş, çalışmalar yapılmış. Aynı şeyi ben de, biz de düşündük yönetim olarak. Fakat 

son zamanlarda şöyle bir gelişme var. Devletin amatör sporlara yapacağı yardımlar söz 

konusu. Dolayısıyla, biraz onu beklemek lazım. Devlet amatör sporlara katkı vermek üzere ne 

gibi kolaylıklar, ne gibi lehte yorumlar yapacak, bunu görmek lazım. Bunun ertesinde bu 

kararı almakta fayda var. Bunu tarafınıza iletmek istedim. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim, yedinci maddeye 

geçiyorum, güncel konular ve dilekler. Söz almak için bana müracaat eden 3 arkadaşımız var. 

Sami Çölgeçen, Candemir Berkman ve İbrahim Göknar. İlave kim var efendim? Neydi? Evet 

efendim, Rasim Zaimoğlu. Başka söz isteyen yoksa sırayla başlıyorum. Sayın Sami Çölgeçen, 

buyurun efendim. 

Sami Çölgeçen 

Sayın Başkana ve haziruna saygılarımı sunuyorum. Ben mali konularda önemli bir bilgi sahibi 

olan birisi değilim. Onun için, ben idari konularla ilgili bir iki görüşümü arz etmeye 

çalışacağım. Bundan yaklaşık 18 ay kadar evvel, bizim genç takımımız, Benfica’ya Florya’da 

13-0 gibi akıl almaz bir netice ile mağlup oldu. Bu mağlubiyetin arkasından Yönetim Kurulu 

veyahut ilgililer ne yaptılar, nasıl tedbirler aldılar, bilmiyorum. Fazla bir şey olmamış ki, bu 

sene 21 yaş altı takımı olan, Benfica’ya 13-0 yenilen o takım Fenerbahçe’ye 5-0 yenildi. 

Galatasaray’ın gözbebeği olan altyapıdan bahsediyorum. Kabul edilebilir bir performans 

değildir bu.  

Bununla da bitmiyor altyapının sorunları. Altyapıda ironik bir durum daha var. Bütün genç 

oyuncularımızın kas yapıları, yağ oranları, nabızları, boylarının nasıl büyümesi gerektiği, 

bütün bunlar bilgisayarda ölçülüyor, biçiliyor ve kayıt altına alınıyor. Sıra geliyor beslenmeye. 

Bu kadar etraflıca iç yüzlerini öğrendiğimiz çocuklara hiç protein vermiyoruz, Barilla makarna 

ile, yalnız karbonhidratla geçiştiriyoruz. Bu da kabul edilebilir bir şey değildir. Bir taraftan 

bakıyoruz, nasıl gelişecek bu çocuklar diye, bir taraftan gelişmeleri için gerekli gıdayı bir türlü 

toparlayıp veremiyoruz.  

En son olarak da, yine altyapı takımımız bir oyuncuyu yanlış oynattığı için hükmen mağlup 

oldu. Bu da Galatasaray için kabul edilebilir bir şey değildir. Şimdi bu neyi gösteriyor? 

Maalesef söylemesi acıklı ama bu gösteriyor ki, altyapının sahibi yok. Galatasaray altyapısı 

sahipsizdir. Buradaki arkadaşlarımızdan hiçbirisi buna sahip çıkmıyor. Başkandan 

bahsetmiyorum, Başkanın 50 bin tane işi var.  

Prensip olarak, bir tenkit getirdiğimiz zaman, arkasından da iyi veya doğru bir öneri ile onu 

desteklemek lazım, diyorum ben, şahsen. Benim de bu hususla ilgili bir önerim var. İki önerim 

var hatta, iki kademeli. Birinci önerim, behemehâl mevcut Yönetim Kurulundan bir üyenin 
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münhasıran altyapı ile uğraşmak üzere tefrik edilmesi ve o üye, genç arkadaşın da haftada 

birkaç gün oraya giderek o meseleleri, orada olan bitenleri yerinde görmesi, alması gereken 

tedbirleri gelip Sayın Başkana, Yönetim Kuruluna iletmesi ve aldırması. Bu kısa vadedeki 

çözüm önerim. Orta vadedeki çözüm önerim ise biraz daha değişik. Bundan sonraki seçimde 

kurulacak Yönetim Kurulunun üyeler listesinde, mutlaka yalnız altyapıdan sorumlu olacak bir 

üyenin peşinen tefrik edilmesi ve bu üyenin de münhasıran eğer mümkünse, eski bir 

Galatasaraylı futbolcu olması. Bu demek değildir ki, futbolun tekniğine karışsın. Hayır, ama o 

kokuyu, o havayı bilen biri olmalı. Bu, yaşı o zaman müsaitse Candemir Berkman olabilir, 

Samim Uygun olabilir, -isim veriyorum- bizim Ergün Pembe olabilir, Hakan Ünsal olabilir, 

Öner Kılıç olabilir. Yani teknik direktörlük yapmayan, futboldan anlayan arkadaşlar olabilir. 

Ama bizim için hayati ehemmiyeti olan altyapının mutlaka daha başka bir ciddiyetle ele 

alınması gerektiğine inanıyorum. Saygılarımı sunarım efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz, hatırlatmaları ile ilgili. Sayın Candemir 

Berkman, buyurun efendim. 

Candemir Berkman 

Efendim, adım Candemir Berkman. 9 yıl Galatasaray’da futbol oynadım ve bir senede 

antrenörlüğünü yaptım. Futbol Federasyonunda da 4 sene civarında eğitim dairesinin 

başındaydım. Ondan sonra 6 sene de yine Türkiye Futbol Federasyonunda eğitimci olarak 

kaldım ve bugünlere geldim. Sami benden önce davrandı, ben aşağı yukarı 1 yıla yakındır bu 

konuşmayı yapıyorum yetkililere. Galatasaray’ımızın altyapısındaki çalıştıranlar için birinci 

olarak söylediğim, biz beceremiyorsak, seçeceğimiz, idaresine inanacağımız, genç antrenör 

olacak kişileri Avrupa’da altyapıları iyi olan ülkelere gönderin, orada eğitim alsınlar. Sami’nin 

benden önce olması demek, arada bir konuşuyoruz, bugün hiç bu mevzudan bahsetmedi 

bana, ben de ona bahsetmedim. Ama her zaman söylediğim bu. Bizim altyapıda 

Galatasaray’ın geçmişini bilmiyorlar. Kimse bilmiyor, antrenörü de bilmiyor. Belki de 

hiçbiriniz altyapıda olabilecek kişileri bilmiyorsunuz. Sami biraz evvel bahsetti. Dedi ki, eski, 

bu işten anlayanlar da buraya gitsin. Birisi, ikisi, üçü, beşinin olması lazım.  

Hatta Dursun Başkanımla da bir kere konuşmuştuk, aşağıda futbolu yeni bırakmış kişilerden 

bir komite hazırlayalım diye. Bunlar bir mali durum da istemeyen kişiler. Bize çok faydası 

olur, dedim. Hatta dedim ki, bizim Batı ile ilişkimizi bitirmemiz lazım, biraz da Doğu’dan 

transferler yapalım, dedim. Bugün Suriye’den olsun, Irak’tan olsun, İran’dan olsun, 

Ermenistan’dan olsun, Gürcistan’dan olsun. Buralarda, yani bu ülkelerde ön sıraya çıkmış 

futbolcular Almanya’da, Fransa’da, İsviçre’de futbol oynuyorlar, ama biz bunları 

göremiyoruz. 3 kuruş harcayacağımız kişilere biz 113 kuruş veriyoruz. Bugün futbolun 

başında olan kişinin -A.Ş.’den- işi futbolun içinde olmak mı acaba? Bunu merak ediyorum. Şu 

anda başında olan bizim Levent kardeşimiz, devamlı basında paldır küldür konuşarak işte 45 

günlük bir cezaya geldi.  



18 

 

Şimdi ben yine de diyorum ki, ben ve benim gibi kişiler, hiçbir mali istekte bulunmadan, en 

azından altyapının içine bir gün, iki gün, üç gün, ne ise, Galatasaray’ın ne olduğunu, 

antrenöre kafamızın içinde olan futbol tekniğini anlatabilecek kişilerden birisi olayım. Şu 

andaki futbol takımımızda -dikkatinizden kaçmıştır belki- futbol sahasında nerede duracağını 

bilmeyen futbolcular var, bir markajın ne olduğunu bilmeyecek kişiler var. Birkaç seneden 

beri, bu eğitimi verecek hiçbir antrenöre rastlamadık. Bilemiyorum, ben yine de istenilirse, 

eğitimin başındaki arkadaşlarımla da konuşabilirim. Hatta Hamza antrenör oradan 

ayrılmadan önce benden rica etmişti, ağabey, gelip bizim antrenörlerimize kafanızdaki 

eğitimi anlatabilir misiniz, dediğinin haftasında işten ayrıldıydı. Bugün yine de aynı şekilde 

söyleyebilirim.  

Sami’ye de teşekkür etmek lazım. Sami’nin de ileri görüşlü bir kişiliği vardır. O da hiçbir şey 

istemeyen, maliyetlerle alakası olmayan bir kişidir, iyi niyetlidir. Sami’nin de bu işlerden 

anlayacağı dönemler vardır. Bizim sahte bir oyuncu ile oynamamızı Sami yutmaz. Geçmişteki 

13 gol yememizle ilgili söylediği şey doğrudur. Son Fenerbahçe ile oynadıkları maçta 5-0 

mağlup olduk ve bu, utanç verici bir şey. Ben futbol oynadığım zamanlarda, bir keresinde 

Fenerbahçeyi 5-0 yendiğimiz zaman 20-30 sene bununla öğündüm. İyi günlere dönmek 

isterim. Ben her zaman kulübümün yanındayım. Her türlü komitenin içinde olabilirim.  

Bundan başka size söyleyeceğim bir şey daha var. Beni çok rahatsız etti. Geçenlerde Kıbrıs’a 

gidiyordum. Orada bir dostum vardı, ona forma alayım dedim. Metro alışveriş merkezinde 

bizim store var. İşte bir iki tane forma alacağım. Nedir bunlar? Böyle böyle. Kaç para? Budur. 

Ben bu kişi olarak tenzilat görür müyüm? Hayır efendim, bizde böyle bir tenzilat yok, ancak 

derneğimizin yanındaki store’da size indirimli satış yapıyorlar. Ben de oraya gittim. Evime de 

çok yakın, 200 metre bir yer. İşte baktım. Nedir dedim bu şeyi, işte böyle böyle. “Bize indirim 

var mı?” dedim. “Siz neredensiniz? diye sordu. “Ben futbolcuyum. Divan üyesiyim. Peki, kime 

indirim yapıyorsunuz?” “Buradaki dernekte üye olanlara indirim yapıyoruz.” dedi. Böyle bir 

ayrım yapmaları beni şaşırttı. Yani illa ki ki -kusura bakmayın- mektep mezunlarına da giriyor 

bu iş. Yalnız önde mi olmaları lazım böyle bir yerlerde? Bu kadar sene ayaklarım kırılmış, 

dizlerim kırılmış, her tarafım kırılmış. 3 kuruşluk şeye de ihtiyacım yok, böyle bir şeye de. Yani 

bir jest olarak düşündüm ben. Maalesef bunu da size söylemek istedim. Dinlediğiniz için 

teşekkür ederim. İyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacı, Sayın İbrahim Göknar. 

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum efendim. Önce moral kelimesi ile başlayayım, çünkü 

salonda önemli derecede hissettiğim bir moralsizlik var. Bugünkü konumuzun ana gündemi 

bütçe. Bütçede, eğer bir yıl içinde düşünürsek, dokuzuncu ayın neticelerini aldık. Yani yıl 

itibarıyla önümüzde 3 ay daha var. Rakamlar iyi değil. Önceye göre, daha da kötüye gidiyor. 
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Ancak bir şeyi de gelin hep beraber itiraf edelim. Türkiye, geçtiğimiz son 6 ayda her konuda 

tarihinin belki de en olağanüstü günlerini, aylarını yaşıyor. İster siyaset olsun, ister ekonomi 

olsun, ne olursa olsun. Benim açımdan, gün bütçeyi konuşma günü değil. Bütçenin sahibi 

elbette yönetim ve hepimizin onayı ile bu yıla başladılar. Ben Allah kolaylık versin, diyorum. 

Çünkü biraz da ekonomist yanımla, doların bir gün % 15 yukarı, ertesi gün % 20 aşağı 

dalgalandığı bir ortamda, bütçe için yorum yapmak çok zor. Dolayısıyla, gelin bütçedeki 

tenkitleri bir tarafa bırakalım. Gerçekten hep birlikte, yönetime zaten belirlenmiş olan 

bütçede başarılarının devamını dileyelim.  

Neden böyle diyorum? Hayri Bey’in ifade ettiği gibi, ben de rakamlarla bayağı haşır neşir 

olmaya çalışıyorum. Gerçi kendisi üstadımdır ama benim bu seneki bütçeye bakışım şöyle. 

Kulüp bütçesini biz bu sene eksi 4 milyon lira olarak hedefledik. Rakamlar o şekilde. Yani işin 

aslında, bu yıl için bizim 110 milyon lira bir giderimiz, 106 milyon lira da bir gelirimiz 

hedefleniyordu. Ben bu tarafına bakıyorum. Hayri Bey’in dediği konu çok önemli tabii. Sportif 

A.Ş. burada yok. Zaten kendisinin bahsettiği % 10-15 de total, konsolidenin içinde ve buraya 

geliyor. Şimdi diğer tarafı hep konuştuk. Hayri Bey’e bir konuda katılamayacağım, genel ibra 

konusu. Biz bu kürsüden defalarca söyledik, hep birlikte konuştuk. 22 Ekim’de de konuştuk, 

ondan önce de konuştuk. Galatasaray’ın toplam borcu -artık bir daha ne olur konuşmayalım- 

500 milyon dolar.  

Ha bakın, bir şey söyleyeceğim. Biraz önce, Denetim Kurulu yaptığı açıklamasında Eylül sonu 

itibarıyla dolar kurunu 3 liradan gösterdi. Yani bir önceki Eylül’e göre düşmüş gösterdi. Şimdi 

biz 3 ay sonra baktığımız zaman, doları bir daha 3 liradan göremeyiz. Dolayısıyla, daha iyi 

olmayacak, daha negatif sonuçlar alacağız. Bir kere, bunu hiç unutmayalım. Yani oradaki 

konu, Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulunun 22 Ekim’de gündeme getirdiği olağanüstü 

toplantıda da hep birlikte onay verdiğimiz diğer büyük konuyla bağlıdır. Daha önce ben ifade 

ettim, bizim borçlarımız ne bu sene, ne önümüzdeki sene, ne 3 sene, ne 4 sene sonra biter. 

Ancak o projeler sonunda inşallah bu borçlardan kurtulmuş olacağız. Dolayısıyla, yıllık bazda 

gösterilen programa göre takip edersek herhâlde çok daha uygun olacaktır.  

Efendim, benim bütçeden ziyade, bugün size sunmak istediğim kısa, ama kendimce çok 

önemli bir konu var. O da Galatasaray’ımız ve iletişim. Şimdi geçebilir miyiz? Evet. Türkiye’de 

en çok eleştirilen camia biziz. Herhâlde burada hemfikiriz. Bunun bana göre iki nedeni var. 

Birinci neden, çok olumlu bir neden. Çünkü biz demokratız. Bu demokratik yapı, bu meyve 

veren ağaç, hele bizim kültürümüzde çok eleştirilir. Ancak bir yerde de çok önemli hatalar 

yapıyoruz. Öyle zamanlar oluyor ki, biz Galatasaraylılar olarak, konuştuğumuz zaman, kendi 

kalemize gol atıyoruz, kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Şimdi bakın, biraz sonra gelecek olan 

chart’ta, iki çok değerli Galatasaraylının, şu anda çok değerli iki koltuğu işgal eden ve değerli 

görevler yapan iki Galatasaraylının kamuoyuna bahsettiği, konuştuğu bazı demeçlerden 

örnekler vereceğim. Efendim, yalnız önceden söyleyeyim, kendileri burada yoklar. Bu benim 

ifadelerim hiçbir şekilde bir tenkit değildir. Tam tersine, bunlar hepimiz için geçerlidir. Yapıcı 

anlamda, kendimce yanlış bulduğum bir şeyi düzeltmek istiyorum huzurlarınızda.  
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Sayın Levent Nazifoğlu, zaman tüneli içinde bu ifadeleri birebir basınla paylaşmıştır. Şimdi 

dikkat ederseniz, -tekrarlamayayım, görüyorsunuz- bu ifadeler negatif ifadeler. Ben onun 

üstünde durmak istiyorum. Olumlu ifadeler değil. Ve başta söylediğim gibi, Galatasaray takip 

ediliyor, çünkü başarılı. Galatasaray, eleştirilmek için her an, herkes tarafından takip ediliyor. 

Diğer chart’a geçelim. Evet, sevgili Ergin Hocam. Naçizane, ben de bir Ergin Hoca taraftarıyım 

aynı zamanda, ama bu ifadeyi hiç unutamayacağım. Biz 3-4 hafta önce, kendi salonumuzda, 

Abdi İpekçi Salonu’nda Fenerbahçe’den 103 sayı yedikten sonra ekranda bu demeçler vardı: 

“Bizi ezdiler, biz onlar kadar güçlü değiliz.” Bir sonrakini koyabilir miyiz lütfen? Hayır, bir 

öncekini lütfen.  

Şimdi Ergin Hocamla devam etmek istiyorum. Geçen sene, oyuncular serbest, ortada kaldık. 

Şimdi basketbol şubesi konuşuldu, Mehmet Bey de izah ettiler, amatör şubeler anlamında. 

Bakın, Eşref Bey de bütçede bahsetti, en çok gider basketbolda. Peki, en çok gider 

basketbolda ama biz Euroleague’de sonuncu sıradayız. Demek ki, olmamış. Ergin Hocayı 

tenzih ediyorum, suçlamıyorum, ama en azından öyle ifadelerde bulunmamasını diliyorum. 

Çünkü yönetim yine, açıkçası, yapmaması gereken fedakârlığı da yapmıştır basketbol 

takımına. Sürekli takip ediyorum. Bu kürsülerden yine konuşulmuştu geçen yıl, peki 

şampiyon olduk, seneye ne yapacağız Euroleague’de diye. Sonuncuyuz, para da harcadık. 

Dolayısıyla, yine olumsuz demeç, yine negatif yorum. Çok önemli Galatasaraylılar şu anda da 

iş başındalar.  

Bir sonraki şeye gelirsek zaten, bir öncekine yine. Galatasaray’ın eski/yeni, spor değil, bana 

göre skor yazarları -modaya uygun olduğu için- zaten her anlamda Galatasaray’ı 

eleştiriyorlar. Burada bazı toplantılarda isimler de zikredilmiştir. Zaten onlar tetikte. Maalesef 

ben gerçek Galatasaraylı olarak tanımlayamıyorum, özür dilerim. Benim büyüğüm de olsalar, 

küçüğüm de olsalar, o şekilde Galatasaraylılık olmuyor. Buyurun, bütün spor sayfalarında, 

Galatasaray yense de Galatasaray eleştirilir, yenilse de zaten eleştirinin haddi hesabı yok. 

Hiçbir Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu vs. hiçbir takımın skor/spor yazarı böyle 

yapmıyor. Bu Galatasaray’ın demokratik yapısını da biraz aşıyor bence.  

Efendim, bütün bunlardan sonra, şimdi bu farklı, olumsuz, negatif yaklaşımlarda bakın ne 

oluyor. Öncelikle, Türkiye’nin spordaki en büyük markası Galatasaray’ın imajı olumsuz 

etkileniyor. Diğer taraftan, taraftar olumsuz etkileniyor. Ben biraz önceki yoruma, değerli 

yoruma da tam katılmıyorum aslında. Büyük saygı duyuyorum Candemir Beyefendi’ye. Şimdi 

amatör şubeler, futbol, yine adı geçti, sportif başarı... Galatasaray’ın burada bir eksiği 

olduğunu hiç zannetmiyorum. Ben defalarca söyledim, Galatasaray Türkiye’nin her branşta 

en başarılı kulübüdür. Amatör şubelerden de, çok büyük futbolcular bir tek Galatasaray’dan 

çıkmıştır. Bir tek derken, en ön planda. Orada da öyle bir eksiklik yoktur. Yani fotoğrafın 

bütününe bakıp, ondan sonra yorum yapmamız çok daha doğru olur diye düşünüyorum. 

Buyurun, kıyaslayın 3 büyük kulübü. Kimin hangi altyapı futbolcusu, nerelerde oynamaktadır? 

Arda Turan’ı bilmiyorum, bizim altyapıda mıydı, tam emin değilim. Ama eğer o bizim 

altyapımızdaysa zaten konuşulacak olan, alkışlanacak olan da odur, altyapı oyuncusu olarak. 



21 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet İbrahim Bey, toparlayalım.  

İbrahim Göknar  

Pardon efendim. Dolayısıyla, bu konuşmalarda, her türlü konuşmamızda, her bir 

Galatasaraylı olarak, lütfen ama lütfen iletişimimizde olumlu ve lehte konuşmamız camiamız 

için en önemli etkenlerden birisi olacaktır.  

Son chart’ı sunmak istiyorum. Bir çözüm önerim olacak müsaadelerinizle. Şimdi en başta 

söylemiştim, meyve veren ağaç taşlanır diye ve taşlanacağız. Daha çok taşlanacağız. Orada 

hiç şüphe yok. Sayın Başkanım, marka ve itibar için değerli hazirun huzurunda size bir öneri 

getirmek istiyorum. Şimdi, sosyal medya kimilerince kaale alınması gerekmeyen, bir hiç. Ama 

hepimiz biliyoruz ki, o sosyal medya son Amerikan Başkanının seçiminde bile en ön planda rol 

oynayan bir mecra olmuştur. Dolayısıyla, tüm bu negatif konuşmalar, onlar, bunlar, yanlış 

anlaşılmalar, medyaya, kamuya karşı, bunların önüne bir nebze geçilebilmesi için, -yanlış 

düzeltme değil- ama ayda bir gün, -burada benimki sadece bir tasarıdır, perşembe günü 

mesela- 2 saat için -öğlen saatini de kapatarak, çünkü işyeri, çalışanlar, Galatasaray’ı 

sevenler, taraftarlar, boş vaktini de ince olarak düşünerek iletişim anlamında- eğer 

Başkanımız 2 saatini interaktif bir şekilde, diyelim ki, facebook’tan canlı bir yayında, soru 

cevap şeklinde değerlendirirseniz efendim, eminim, Galatasaray hakkında o ay içinde 

konuşulan veya yarına yönelik bazı sorulara çok daha uygun bir şekilde ve birinci ağızdan 

Galatasaray adına cevap vermiş olabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın İbrahim Göknar’a biz de teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacı, Sayın Rasim 

Zaimoğlu.  

Rasim Zaimoğlu 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan, Sayın Başkanım, Değerli Yöneticiler, Değerli 

Arkadaşlarım, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim, bugün gündemimiz bütçe, Galatasaray, 

ama ben Türkiye’nin gündemi üzerine konuşmak istiyorum. Özellikle eski bir politikacı olarak, 

böyle bir günde, hepinizin, hepimizin nasıl bir ruh hâli içinde olduğumuzu görüyorum. Ama 

ben özellikle bu toplantıda, iki kişiye çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de 

korkunç bir olay yaşadık ve maalesef 44 şehidimiz oldu. Bunlar bizi yaraladı, korkunç bir 

atmosfer yarattı. Hepimiz çok hüzünlüyüz. Ülkemiz nereye gidiyor diye bakıyoruz. Hadi 

bizden geçti, çocuklarımızın, torunlarımızın nasıl bir Türkiye’de yaşayabileceğini düşünmeye 

başladık. Böyle bir ortamda, bizler burada bütçe konuşmuşuz, futbol konuşmuşuz, efendim 

spor konuşmuşuz, dernek konuşmuşuz, bence hiçbir önemi yok. Önce Türkiye’yi konuşmamız 

lazım.  

Değerli Arkadaşlarım,  
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Bize moral lazım, bize birliktelik lazım. Ben öncelikle, son karşılaşmada bize büyük destek 

veren, büyük güç veren Yasin kardeşimize teşekkür ediyorum. Onu alkışlamanızı rica 

ediyorum sizden. Bir Galatasaraylı olarak, ben kendisiyle şeref duydum, Selçuk’la da, bütün 

futbolcu kardeşlerimle de. Gidip polislere sarılmaları, onlara kucak açmaları beni gerçekten 

öyle bir duruma soktu ki, hiç olmazsa bir nebze de olsa, biraz teselli bulabildim. Sonra 

taraftarımız, taraftarlarımız, bütün kulüplerimiz, bütün Türkiye ayaklandı. İşte o Beleştepe’ye 

Şehitler Tepesi denmesini, bir yerde belki de sosyal medyada ilk defa ben yazdım. Bu kendim 

için önemli değil, ama Türkiye birleşti. Bizler birleşmeliyiz, bizler kardeş olmalıyız, Galatasaray 

olmalıyız.  

Bakın, burada bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. Bizlerden binlerce futbolcu geldi, geçti, 

yabancı ülkelere gitti. Ama bunların içinde adam gibi adamlar varmış, onlarla gurur duydum. 

Bunların başında da Drogba geliyor. Onu bir kere alkışlamanızı rica ediyorum. Gerçekten 

Drogba bize büyük moral verdi. Taa dünyanın öbür ucunda, Kanada’da futbol oynuyor ve çok 

güzel bir paylaşım yaptı sosyal medyada. Aynı şekilde, hem teknik direktör Biliç yaptı, hem de 

Melo yaptı. Binlercesi içinde iki tane futbolcu çıktı. Ama Drogba şöyle söylemiş: “Bizi 

bölemezsiniz, bizi ayrıştıramazsınız. Birlikte güzel Türkiye. Polisimizin yanındayız.” Ve ilave 

şunları söylüyor, -Biliç de söylüyor- diyor ki, “Ben öyle güzel insanların olduğu bir ülkede 

yaşamaktan gurur duydum. Ben böyle güzel bir ülke, böyle güzel bir vatanı özlüyorum. 

Polislerimizin yanındayım, Türkiye’nin yanındayım ve o ülkede yaşamaktan gurur duydum. O 

ülkede yaşayanlar da en iyi şekilde yaşamak durumundadırlar.” İşte bu arkadaşlarımızı hep 

beraber alkışlamanızı rica ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Zaimoğlu’na teşekkür ediyoruz. Sayın Cengiz Akatlı, buyurun efendim. 

Cengiz Akatlı 

Efendim, 4446 Cengiz Akatlı. Değerli kardeşimiz Zaimoğlu’nun heyecanlı konuşmasından 

sonra burada hitap etmek biraz daha zorlaştı. Ama ben de kendime göre bir iki kelime 

söylemek istiyorum.  

Öncelikle, büyük Atamızın bir sözü var. Bana en güzel yol gösteren, hedef gösteren, büyük 

şair, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şair, bizim yol göstericimiz, büyük müdürümüz Tevfik 

Fikret, büyük Atamız, ondan feyz aldığını, güç aldığını, moral aldığını söylüyor. Onun için, 

Sayın Zaimoğlu, Galatasaray’ın her zaman çizgisi bellidir, morali yüksektir, demokrattır ve 

Atatürkçüdür.  

Bu hususu belirttikten sonra, bir iki konuya değineceğim. Daha evvelki toplantılarda, ben bazı 

şeyleri biraz tekrar ediyorum, ama sonu gelmiyor da onun için tekrar etme ihtiyacını 

duyuyorum. Hatırlayanlar olabilir, zannediyorum Ada’daki toplantımızda... 

Pardon, ona geçmeden evvel bir dileğimi ifade etmek istiyorum. 111 yıllık büyük bir kulübüz 

diye övünüyoruz. Türkiye’nin taraftarı en büyük olan, tarihi olan en büyük kulüp. Ama acı bir 

gerçek de var. Sayın Başkan, sizden bir dileğim var. Bir acı gerçek var. Bakın, Divan olarak, 
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sağda solda toplanıyoruz. Bugün bir oteldeyiz, yarın neredeyiz, o da belli değil. Yani 111 yıllık 

kulübün bir toplanacak yeri yok, toplantı salonu yok. Bu da acı bir gerçek. Ben burada Sayın 

Başkandan küçük bir ricada bulunacağım. Bahsettiler, 15 bin kişilik bir kapalı salon projemiz 

var. İnşallah bu kapalı salon projemizde, Divanın da toplanabileceği bir yer mutlaka 

düşünülür ve göçebelikten kurtuluruz diye düşünüyorum. İnşallah o projede bunu dikkate 

alırsınız Sayın Başkanım. Bu bir dilek.  

İkincisi, kulübümüzün üyeleriyle alakalı bir konuya değinmiştim Ada’daki toplantıda. Yaklaşık 

12 bin civarında üyemiz var. Bunun yaklaşık 9 bini aidatını ödüyor, 3 bini ödemiyor. Köklü bir 

kulüp olan ve öğündüğümüz Galatasaray için, ben bunu bir ayıp olarak mütalaa ediyorum. 

Öyle düşünüyorum. Kesinlikle bu konuya duygusal yaklaşmayalım dedim, çünkü duygusal 

yaklaşarak, yani maddi durumu bozulmuş, yahut sağlığı bozulmuş, 3-5 kişi vardır, bu fazla 

değildir, ama 3 bin kişi değildir. O zaman rica ettim Sayın Başkandan, dedim ki, bir 

arkadaşınızı görevlendirin. Ssiz tabii ki çok meşgulsünüz, bunu sizden istemek mümkün değil, 

ama birisini görevlendirin. Eğer görevlendireceğiniz kişi yoksa, yönetimde bir sürü yedek 

üyeler de var. Yoksa, beni görevlendirin, ben bu ilerlemiş yaşıma rağmen gelirim, çalışırım, 

ama şu 3 bin kişinin bir fotoğrafını çıkaralım, dedim. Bunların adresi mi bulunmuyor? Başka 

ülkede mi yaşıyorlar? Nedir? Ödemeyenlerin geçmişteki durumları nasıl? 10 seneden beri mi 

ödemiyor, 8 seneden beri mi ödemiyor, 5 seneden beri mi, yani şunun bir haritasını 

çıkaralım, ona göre bu konuda bir çözüm üretmek için daha sağlıklı imkânlara kavuşalım. 

Lütfen birisini görevlendirin, dediğim gibi, ben de göreve hazırım. Eğer görevlendirecek, 

yönetimden görevlendirecek kişi bulamıyorsanız, emir verin, ben de geleyim, çalışayım. Bunu 

rica ediyorum.  

Son bir şeye değineceğim. Geçen toplantıda ifade ettim. Bildiğiniz gibi, hepinizin bildiği gibi, 

mevzuat düzenlemede genel bir prensip vardır. O prensip nedir? Yasalar, Anayasa’ya aykırı 

olamaz. Tüzükler, yönetmelikler vs. de yasaya aykırı olamaz. Bizim tüzük düzenlenirken 

dikkat edeceğimiz en önemli husus yasa. Yasaya bakıyoruz, bu tüzük değişikliği ile ilgili 

herhangi bir baraj yok. Nitekim bunu benden sonra konuşan komisyon başkanı da ifade etti. 

Yasada böyle bir baraj yok, ama biz % 10 bir baraj koymuşuz. Kendi kendimizi prangalamışız. 

Bu % 10 baraj yüzünden, toplantı açılırken, -Divan Başkanımız ifade etti- 800 kişinin bir araya 

gelmesi lazım. Belki de 900, tam bilemiyorum. 800-900 kişiyi nasıl bir araya toplayacağız, çok 

çok merak ediyorum. Hiç lüzum yok buna. Komisyon Başkanı ifade ederken dedi ki, daha 

geniş bir kitlede müzakere edilmesini düşündüğümüz için böyle bir barajı getirdik. Ancak bu 

aynı zamanda, yönetime bir itimatsızlık gibi de bir algı yaratıyor. Neden? Çünkü olağanüstü 

toplantıya çağıran, yani tüzük değişikliği ile ilgili olağanüstü toplantıya çağıran yönetim. 

Kanuna göre, birinci toplantıda üçte iki çoğunluk aranıyor, ikinci toplantıda çoğunluk 

aranmıyor. Yani kanunda gösterilen durumla toplantıyı yapabiliriz. Ben yönetimden rica 

edeceğim, -son söz onlarındır- bu tüzük değişikliği ile ilgili tasarı önlerine geldiği zaman lütfen 

bu barajı çıkarsınlar. Gerçekçi düşünelim, realist olalım, bu bizim başımıza bela. % 10 barajı 

tutturmak için bazen karşı taraftan -kelimeyi zor söyleyeceğim- şantajvari şeyler geliyor. İçeri 

girmiyorlar, toplantı olamıyor, toplantının olması için bazı şartlar öne sürüyorlar, baskı 
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yapıyorlar. Bunları da yaşadık. Çok rica ediyorum, tüzüğü Genel Kurula getirirken şu baraj 

şartını lütfen tüzükten çıkartalım. Yasa ne diyorsa o. Dura lex, sed lex, kanun serttir, ama 

kanundur. Bunu ifade etmek için söz aldım, teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Yalnız Sayın Mehmet Helvacı geçen toplantıda izah etti. 

Tüzük tadilleri zırt pırt yapılmasın diye, yani bugün Genel Kurulu 200 kişiyle toplayın, en 

önemli maddelerini değiştirin, Galatasaray’ın bütün civatalarını yerinden sökün, aa, kanuna 

uyduk! Efendim, buradaki 800 kişinin manası, bunun Genel Kurul üyelerinin hakiki katılımı ile 

olması. Aksi hâlde, 200 üye ile toplantı, biz şurada Divan toplantısı yapıyoruz, Bu katılımla 

Tüzük Değiştirebiliriz? Öyle bişey olurmu?  Geniş katılımlı toplantı üyelerin Tüzüğü incelemesi 

ve benimsemesi için gereklidir. Bu da Galatasaray Spor Kulübü anayasının değiştirilmesinde 

önemli bir husustur. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Sayın Özer Berkay, buyurun efendim. Evet, 

Turcan Bey. 

Özer Berkay 

Sevgili Galatasaraylılar,  

Ben yaşım icabı artık duayenler şeyine de girdiğim için, kendi kendime, buraya çıkmama 

kararı almıştım. Fakat yine de geliyordum toplantılarına. Neden geliyordum? Sizleri, 

Galatasaray’ı çok sevdiğim için geliyorum ve dinliyorum. Hatta düşünün, kulaklarımı da 

kaybettim, pek öyle duymuyorum her şeyi de, ama çok seviyorum, dediğim gibi. Biliyorsunuz, 

bundan evvelki toplantılarda da hep bu sevgiye sözü getirirdim, sevgisiz hiçbir şey olmuyor. 

Sizler de sevdiğiniz için geldiniz. Bir de, eski toplantılar da yok, onu da söyleyeyim. Hani 

eskiden daha bir renkliydi, daha bir gülen insanlar vardı. Espriler, şakalar, bilmem ne, bir 

taraftan biz Divanı yaparken... Hatta genel kongreleri kahkahalarla gülüşerek, arkadaşlara 

sarılarak, öpüşerek yapardık. Şimdi kardeşim, suratı gülen yok, konuşan yok. Herkes birbirine 

bakıyor, böyle dinliyormuş gibi. Anladığınızı, anlamadığınızı ben bilmiyorum, bu rakamların 

içinden filan ben çıkamadım. Neyse, demek istediğim, kötü, son derece duygusuz, 

Galatasaray’a yakışmayan bir Divan. Diğer şeylerimiz de öyle, hani maçlarımız da öyle. 

Maçlarda da adını, sanını bilmediğim, yarısı yabancı, yarısı Türk filan böyle bir şeyler gidiyor. 

Onlar da basında, aman televizyonda filan göklere çıkarılıyor. Ahmet, Mehmet filan yok, 

Suat’lar yok, İsfendiyar’lar yok, Turgay’lar, Zeki yok, şu yok, bu yok. Kimse yok. Yani o ruh da 

bitmiş, Galatasaraylılık da bitmiş. Böyle sessiz, yalnız para konuşulan, yalnız ekonomi 

konuşulan, yalnız problemler konuşulan bir camia olduk.  

Neden biliyor musunuz? Eskiden üretken bir toplumdu Galatasaray. Ne bileyim, benim 

arkadaşlarım, gerek futbolcu arkadaşlarım, gerek sınıf arkadaşlarım, bir Erol Günaydın, bir Ayı 

Mesut, bir Ramo, bilmem ne, yoktu bunlar. Hepimizin de lakabı vardı, futbolcuların lakabı 

vardı. Sırf bu sıcaklıktan, sevgiden dolayıydı bunlar, şimdi hiçbiri kalmadı. Bunun çaresini 

bulamadığımız zaman, ne borcumuzu doğru dürüst ödeyebiliriz, ne Sayın Başkanın toplantı 

üstüne toplantı yaptığı borçları ödeme projelerinin bir çivisini çakabiliriz. Heyecan olmayınca, 
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paran da olsa yine yapamazsın kardeşim. Yani para da kurtarmaz seni. Onun için, ne bileyim, 

biz hiç olmazsa, Galatasaray’ın o zaman da... Benim çocukluğumda harpler vardı, onları biz 

yine gördük. Tayın yedik, ekmek yedik, parasız pulsuz, okul taksidini ödemeden aylarca 

geldiğimiz oldu. Rahmetli anneciğim gelirdi, müdüre rica ederdi. O da idare ederdi, birkaç ay 

geç alırlardı. Hepimiz böyle. Ama çok canlıydık, Beyoğlu’nun, okulun altını üstüne getirirdik. 

Futbol kulübünün içinde, kaleci Zeki’ler, bilmem neler, hep bunlar benim kafamda, 

yaşlandıkça daha fazla yeniden canlanıyorlar. Dolayısıyla, bir heyecanlanın be çocuklar, 

yapabilirsiniz. Ben sizin hepinizden az çok büyüğüm yani, yeniden canlanmış gibiyim. O 

enerjimi yine yaşatmaya çalışıyorum, ama sizlerin sayesinde. Lütfen ne olursunuz, daha bir 

sade olalım, daha bir samimi olalım. Hepinizi daha çok seviyorum. Bugünler geçecek, çok 

güzel Galatasaray gelecek. Sağ olun, var olun aslan Galatasaraylılarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Berkay’a teşekkür ediyoruz, içten dileklerini ifade ettiği için. Efendim, Sayın 

Turcan Bolayır.  

Turcan Bolayır  

Efendim, bana söz verdiği için Sayın Divan Başkanına teşekkür ediyorum, çünkü ben baştan 

parmağımı kaldırmamıştım.  

Şimdi Özer ağabeyin söylediği gibi, ben de niyetli değildim bugün, konuşmayayım dedim. 

Ama bazen dayanamıyorum işte, nedense. Fikirler mukaddestir, herkese saygımız var, ama 

artık yöneticilik filan kolay iş değil. Bütçe şu kadardır, bu kadardır. Ya biz evleri geçindirirken 

sırasında sıkıntı çekiyoruz. Develüasyonlar oluyor çaktırmadan, dolar almış başını gidiyor, 

borçlar yükseliyor. Bunları daima göz önüne getirmek lazım. Bence bu Yönetim Kurulu 

başarılı, yani koşturuyor, kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Rakipler kuvvetlendi. 

Daha evvel bunu söyledik, rakipler kuvvetlendi. Anadolu takımları kuvvetlendi. Artık öyle 5-0, 

6-0 çantada keklik değil işler.  

Şimdi altyapı olayına da tabii gelmek lazım. Doğrudur söylenenler, söyledikleri aynen doğru. 

Ama altyapıdan yetiştirdiğimiz adamları kaptırmamamız lazım. Sen beğenmiyorsun, alıyor, 

götürüyor adam. Onun için, kabahat orada yetiştirende mi, yoksa neden gidiyor çocuk? 3 

kuruş, 5 kuruş para mı veremiyoruz biz bunlara? Şimdi bırakıyorum.  

Belki sizi ilgilendirmez, ama geçenlerde, Perşembe günü, Bursa Galatasaraylılar Derneği -

hocaları olduğum için- kuruluşları dolayısıyla beni davet ettiler, ben de onların davetlerine 

icabet ettim. Hepinize saygılar yolluyorlar, Divan üyelerine. Divana gelemiyoruz diyorlar, 

bizim burada işimiz gücümüz var. İşte buradan şuraya gitmek istiyorum. Tüzük değişikliği 

olursa biz dondururuz diyorlar. Hatta, biz diyor, her zaman işimizi gücümüzü bırakıp da... 

Mesela bugün gelemezlerdi, bugün o İDO’lar işleyemiyor hava muhalefeti sebebiyle. Onu arz 

edeyim dedim. Hepsinin saygıları var.  

Efendim, sonra bir nokta daha var. Cengiz ağabeyim bir şey dedi. Biz nerelere gideceğiz? 

Bizim yerimiz Galatasaray Lisesi’dir. Biz Divan toplantılarını Galatasaray Lisesi’nde yapmalıyız. 
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Bu geçicidir herhâlde, çünkü oradaki toplantılar başka oluyordu. Gelenlere bakalım, 

konferans salonunda toplanan kişilerin kaçta kaçıdır? Bunun geçici bir süre olması gerekir. 

Bizim yerimiz kulübümüzün doğduğu yerdir. Bir Galatasaraylı olarak, oradan yetişmiş bir 

insan olarak, tekrar nostaljik yerimize dönmemizi isterim. Temin ederse Başkanımız veyahut 

tekrar burada konuşmalarımızı yaparsak daha şık olur, daha güzel olur gibi geliyor. Tabii 

otellerde bulunmak da güzel bir şey, çok modern yerlerde bulunuyoruz, ama bizim yerimiz 

orasıdır diyorum. İnşallah oraya tekrar döneriz ve ben dönmemiz kuvvetle muhtemeldir 

diyorum.  

Bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Geçenlerde medyada, gazetelerde okudum. Antrenör 

Riekerink devre sonu gönderiliyor mu? Bu da nereden çıktı ya, buna bir tekzip yok mu? Bazı 

yöneticilerin söyledikleri sözleri acaba doğru mu, yanlış mı? Medya mı bunu saptırıyor? Fazla 

da vaktinizi almak istemiyorum. Bunları söylemek istedim.  

Ben de son olarak, vatanımızdaki o yavrucukların, o şehitlerin hepsine rahmet dileyerek 

huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hepinize saygılar arz ediyorum efendim, Allah’a ısmarladık.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Bolayır’a teşekkür ediyoruz. Başka söz isteyen var mı efendim? Fethi Hoca, 

buyurun.  

Fethi Demircan  

Hepinizi tekrar saygı ile selamlıyorum. Anımsarsanız, bundan çok süre önce Galatasaray 

Kulübü’nün altyapısı ile ilgili Yönetim Kurulumuzu bilgilendirmiştim. Ayrıca, transfer edilen 

oyuncuların isimlerini bizzat söyleyerek, bunların Galatasaray’ın oyuncusu olmadığını ifade 

etmiştim. Galatasaray Kulübü’nün altyapısının gelişebilmesi için, öncelikle A takım teknik 

direktörünün Galatasaray’ın altyapı futbolcularını gelip kontrol edip onları çalıştırması 

gerekir. Dünyanın hiçbir ülkesinde futbol ordusu yoktur. Ben West Ham United’da 

antrenörlük yaptım, Arsenal’de altyapıda çalıştım. Macaristan Spor Akademisi’nde okudum. 

Ferencvaros’un bütün idmanlarına gittim, hepsinin notu bendedir. Galatasaray takımında da 

3 sene antrenörlük ve teknik direktörlük görevini yaptım. O süre içerisinde, Galatasaray 

takımında Turgan Ece’nin bana söylediği ifade şu: “Hoca, A takımını çalıştıracaksın, sonra 

genç takımı çalıştıracaksın.” Ben A takımını çalıştırırdım, arkasından genç takımı çalıştırırdım. 

O süre içerisinde, Allah rahmet etsin, altyapıya bakan bir arkadaşımız vardı, Tamer Bey. 

Tamer Hoca, altyapıya bakardı. Sonra o ayrılıp gitti, ben gider çalıştırırdım. O zaman Müfit, 

Cüneyt, Şükrü, daha ismini sayamayacağım kadar oyuncular yetişti. Ama neden? Çünkü ben 

onları görüyordum ve A takımının idmanına zaman zaman alıyordum. Yabancı takımlarda da 

bu böyle. Yetenekli oyuncu kimdir? O. O takımda sağ bek mi oynuyor, o zaman orada sağ bek 

olan kimse, onu antrenör özellikle yetiştirir, A takımına hazırlar. Bu usul böyledir efendim. 

Yoksa futbol ordusu, 10 yaş, 12 yaş, 14 yaş, 16 yaş gibi olaylarla biz boşuna zaman 

kaybediyoruz.  
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O bakımdan, ben hatta söyledim burada, Donk bu takımda oynayamaz, dedim. O zaman 

söyledim. Linnes oynamaz, dedim. Bir tane daha oyuncu alındı. Ben bunların hepsini burada 

daha önceki dönemlerde arz ettim. Ben bilge değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nde her hafta 

4 tane maç izliyorum. Bütün oyuncuların heyeti umumiyesini de biliyorum. Ama özür dilerim, 

ben mesela bunları ifade ettim, sizler de biliyorsunuz. Hatta şunu da söyledim. Benim 

ekonomik olarak hiçbir sıkıntım yok. Ben Galatasaray’da büyüdüm, Galatasaray’da bu yere 

geldim. Hiçbir menfaat duymadan, Galatasaray takımına hizmet etmeye her zaman için 

hazırım. Bunu ifade ettim, ama üzgünüm, beni bir gün çağırıp da, ya Hoca sen ne diyorsun bu 

konularda, şu oyuncularla ilgili demediler. Ben teşekkür ediyorum, saygılarımı ifade 

ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de Sayın Fethi Demircan Hocaya teşekkür ediyoruz. Başka söz isteyen 

arkadaşımız olmadığına göre, yılın son toplantısını kapatıyorum. Hepinize hayırlı seneler. 

Sıhhat, afiyet içinde, 2017’de görüşmek üzere efendim. Saygılar. 
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