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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 13.30’da Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, 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 bir aylık süre içinde vefat eden 

1765 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, efsane Başkanımız Ali Tanrıyar, 4015 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Altan Bakay, 5596 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Latif Gökçen, 6421 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Erol Alponat ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için 

saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz. Değerli 

Üyeler,  

Şimdiden hatırlatayım, lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız. İcap ediyorsa da dışarıda 

görüşebilirsiniz. Efendim, şimdi bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Son bir aylık dönemdeki gelişmeler hakkında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun 

Aydın Özbek’in açıklamaları, 

4. Sona eren 2016-17 sezonunda amatör şubelerimizin durumu ve geleceği, mevcut antrenör, 

sporcu, kadro yapısı, sezon içinde katılınan yarışmalar ve sonuçları, yeni sezon bütçe ve sportif 

planlaması ile ilgili bilgi sunulması ve görüşme,  

5. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündeme geçmeden önce, size arz etmek istediğim bir önerge var.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Kurulu Başkanlığına,  

2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Divan toplantısı düzenlenmemesi ve ilk toplantının 

Eylül ayında yapılması üzerine taleplerini bildiriyorlar. Yeterli imza mevcut. Evet, 11 imza ile, 

imzalayan arkadaşlarımız da burada. Efendim, iç tüzüğümüzün 6. maddesi uyarınca, Kulüp 

Divanı gerekirse aylık olağan toplantılarının en çok ikisi için toplanmama kararı alabilir. Şimdi 

bu önerge ile ilgili iki kişiye söz vereceğim, lehte ve aleyhte. Bu konuyla ilgili aleyhte konuşmak 

isteyen var mı? Yok. Lehte konuşmak isteyen? Yok. Önerge de yeteri derecede açık. Efendim, 
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o zaman önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında toplanmama kararı alınması hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Etmeyen arkadaşlarımız var, ama oy 

çokluğu ile toplanmama kararı alınmıştır. Önümüzdeki Temmuz ve Ağustos toplantılarını 

düzenlemeyeceğiz, karar uyarınca. 

Yine gündeme geçmeden önce, size arz etmem gereken bir husus var. 2016-17 sezonunda 

Divan için ayrılmış olan 450 kişilik yer var stadımızda, bunun sadece 171’i satılmış. Bu sezon 

için yine aynı 450 kişilik yeri muhafaza ediyoruz. Gelen yazıya göre, geçen sezon 2 bin lira olan 

sezonluk fiyat 1.750 lira olarak düzenlenmiş. Otopark kartı için de 700 lira ödenmesi gerekiyor. 

Yenileme yapmak isteyenlere öncelikli olarak 30 Haziran 2017 Cuma gününe kadar süre verip, 

sonradan yeni yapılacak satışlar 3 Temmuz Pazartesi günü başlatılacaktır. İlk maçın 13 

Temmuzda olabileceğini düşünerek lütfen zamanında bu konuyla ilgili müracaat yapalım 

efendim.  

Yine gündeme geçmeden önce, size arz etmek istediğim iki konu var.  

Birisi, Divan Kurulu çalışmalarıyla ilgili, toplantı gündemi, toplantı zaptı, çeşitli Divanla ilgili 

bilgiler vs www.galatasaraydivankurulu.com isimli internet sitemizde, 2017 Mayıs ayında 

1.224 defa müracaat yapılmıştır. Devamlı olarak üyelerimizin Divanla ilgili konuları takip 

ettiğini gösteriyor. Memnuniyet verici. Bilginize sunuyorum.  

Diğer bir konu da basınla ilgilidir. Galatasaray ismi her zaman hem kendi taraftarının, hem de 

rakip taraftarların ilgisini çektiği, geniş bir kitle tarafından okunduğu, takip edildiği için, -

maalesef saygın gazetecilik ömrünü doldurmuş- tiraj arayan basın mensupları için önemli bir 

konu olmaktadır. Hukuki konularda kulaktan dolma bilgiler ve dostlarım dediği kişilere itibar 

sağlamak gayesiyle, ön yargılarla bazı basın mensupları, Kulüp Başkanını, Divan Başkanını, bazı 

eski kulüp yöneticilerini isim zikrederek, Galatasaray’ın haklarına sahip çıkmadıkları 

konusunda dengesiz ve densiz yazılar yayınlamaktadır. Tekzip müessesesinin doğru dürüst 

çalışmadığı ülkemizde, bu tür mesleki sorumsuzluk gösteren kişilere cevap vermeye çalışmak, 

takdir edeceğiniz gibi, beyhude bir uğraş olmaktadır. Bu nedenle, bu tür yayınlara cevap ancak 

Galatasaray kürsüsünden verilebilir. Bu nedenle, Galatasaray’ın ihtilaflı konularına meslekî 

malumatfuruşlukla, diğer tabirle ukalalıkla dahil olan, yarım yamalak bilgilerle, seçilmiş kulüp 

görevlilerine akıl öğreten, ismen suçlayan bu tür yayınları ve yazarları kınıyorum.  

Ayrıca, hepimizin düşünmesi gereken diğer bir husus da, dengesizliği ve yarım yamalak 

bilgilerle her konuda ahkâm kesmekten geri durmayan basın mensupları ile Galatasaray Spor 

Kulübü üyelerinin dostluk kurarak Galatasaray Kulübü ile ilgili konuları, bilgi ve belgeleri 

gazetelere malzeme olacak şekilde servis etmeleridir. Bu ayıptır, Galatasaray Kulübü’nün 

geleneklerine aykırı ve kulübe zarar verecek bir davranış olacağının idrakinde olmayan üyelerin 

mevcudiyeti hepimiz için ayrı bir rahatsızlık ve utanç sebebidir. Bu konuyu önemi ve hassasiyeti 

dolayısıyla, değerli Divan üyelerinin bilgisine sunmayı görev biliyorum.  

Şimdi bugünkü toplantımızın gündemine geçeceğim. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya 

ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen ay uzun bir toplantı yapmışız. 42 

sayfa zaptımızı düzenledik, girişte size takdim ettik. Zaptı düzenlendiği şekliyle oylarınıza 

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

http://www.galatasaraydivankurulu.com/
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İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Evet, bir evrakımız var, onu 

okuyalım. 

3 tane Divan üyemiz maalesef Disiplin Kurulunun cezalarına maruz kalmışlardır. Bunlar 8988 

Tunç Üner, bir yıl hak mahrumiyeti, 7376 Serhat Özalemdar, 3 aylık hak mahrumiyeti ve 7173 

Ahmet Dedehayır, 6 aylık hak mahrumiyeti. Bilgilerinize sunulur. 

Bu değerli arkadaşlarımız, bahsedilen süreler içinde maalesef toplantılara katılamayacaklardır. 

Bilginize sunuyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gelen evrakın arasında, eski Başkanımız Sayın Faruk Süren’in bir mektubu var. Konu kendisini 

rahatsız etmiş, okuduktan sonra ben de rahatsız oldum. Ancak bu mektubu okutmaktan 

ziyade, Sayın Başkana ben rica edeyim, bizzat bu konuyu size arz etsin ve bir açıklığa 

kavuşturalım. Sayın Süren, buyurun efendim. Sayın Başkan, buyurun. 

Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Yıllarca hizmet ettiğim, bunun içinde 5.5 yıl da Galatasaray başkanlık makamına layık görüldüm 

sizlerce ve onun icrasını yaptım. Bu makama böyle bir mektup yazmak istemezdim, çok ağırıma 

gitti, fakat mecburiyet hasıl oldu. Belki hatırlarsınız, birkaç gün önce, 9 Haziran günü, Sabah 

gazetesinde bir yazı, manşetten: “Locanın Keyfini Süren Başkan!” Süren ayrı renkte yazılmış, 

soyadım. Neymiş efendim, belki yine hatırlarsınız, Ünal Aysal Başkan zamanında, localar ve 

koltuklar 3 yıllık sezon için -yani 2014-15, 2015-16, 2016-17 yılları için- 2013 yılında satışa 

konuldu veyahut kullanıma konuldu. Benim de o tarihe kadar 3104 numaralı locada 4 tane 

koltuğum var. 8 kişilik locada 4 tane koltuğum var. Yazı ne diyor efendim? Efendim ben bu 

locaları almışım, ilk önce şahsıma almışım, sonra şirketime devretmişim. Böyle bir beyanatım 

yok. Zaten halka açık bir şirket olduğu için, böyle bir şeyi de yapmam söz konusu değil. Oraya 

devretmişim, 3 sene locayı kullanmışım ve parasını ödememişim. Ben locayı kullanmadım. 

Locayı kullanmakla ilgili bana hiçbir evrak gelmedi. Ne kart geldi, ne sonradan pasoligime 

işlendi. Gitmek istediğim maçları, bedelini ödeyerek, pasoligime ödettim. Bir evrak var ise 

eğer, o bence ölmüş bir evraktır, zamanı geçmiş bir evraktır, çünkü bize hiçbir tebligat 

gelmemiştir, ne de kendilerinde öyle bir kayıt vardır. Halka açık şirket, Sportif A.Ş.’de böyle bir 

kaydın olması gerektiğini düşünüyorum. Olduğunu zannetmiyorum.  

Böyle bir haber -haberden başka bir şey tabii bu- servis edildi. Bu ancak kulüpten servis 

edilebilir ve maksadı da açıktır: İtibarsızlaştırmak. Kimi itibarsızlaştırmak? Beni. Niçin 

itibarsızlaştırmak? Zaman zaman yönetimimizin ve Başkanın yapmış olduğu, bence yanlış 

uygulamaları tenkit ettiğim için. Bu itibarsızlaştırma gayreti beyhudedir tabii, çünkü arkasında 

yatan evrak, evrak değil. Geçerliliği yoktur ve tebliğ de edilmemiştir. Kaldı ki, demin Sayın Divan 

Başkanımızın söylediği gibi, Galatasaray etiğine yakışan, böyle bir şey olmuş olsa dahi -ki 

mümkün değil ama olmuşsa- insan bir telefon açıp, ya Başkan, böyle bir şey var, ödememişsin, 

borç gözüküyor, nedir, buna bir bakalım... Yok böyle bir şey, doğrudan servis. Ben buna artık 
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ifade bulamıyorum. Bunu yapmış olmanın ayıbı zaten yönetime yapıştı. Bu yapılmış, artık bu 

geriye dönmez.  

Oysa çok daha büyük sorunlarımız var. Galatasaray’ın çözüm bekleyen çok ciddi sorunları var. 

Sadece yönetime bırakılmayacak ciddiyette sorunları var. Galatasaray’ın bunu halletmesi 

lazım, toplumumuzun halletmesi lazım. Elimizdeki imkânlar gittikçe gidiyor. Karşılığı, borçları 

karşılamayacak, bunu biliyoruz. Dolayısıyla, buna bir çözüm üretmemiz lazım. Bu sorunlar 

varken, Sayın Başkan ve yönetimi eski başkanı itibarsızlaştırmak istiyor. Böyle duruyoruz. Başka 

sorunumuz yok. Genel Kurulumuz bugüne kadar göstermediği bir teveccühü göstererek sayın 

yönetimimiz ve Başkanımıza, çok değerli iki tane arazisini değerlendirme yetkisini verdi, kendi 

değerlendirme olgularıyla. Emlak Konut doğru adrestir, fakat uygulama şekli yanlıştır. Oradan 

-ben uzmanlara hesabını yaptırttım- Riva için gelecek azami para 100 milyon dolar ilave para. 

Yarın ihalesi olacak, göreceğiz orada da neticeleri. Diyelim ki yanıldım, 120 milyon dolar. 

Florya’dan da 100 milyon dolar gelsin, 220 milyon dolar. Mayıs sonu itibarıyla 275 milyon dolar 

borcumuz var. Bu para ne zaman gelecek? 3 sene içinde gelecek. 3 seneyi nasıl geçireceğiz? 

Yine borçlanacağız. Ee borçlandığımız zaman 100’er milyondan borçlansak, 300 milyon daha 

borcumuz var. 275 daha, 575. Ne kadar para gelecek oradan? 200 milyon, 300 milyon daha 

hâlâ borcumuz var. Bu sorunla ilgilenmektense itibarsızlaştırma ile uğraşıyoruz.  

Bu sorunu hepimizle paylaşmaktansa, bunu yönetimimiz zaten biliyor, fakat sizinle 

paylaşmıyor. Bunu paylaşmamız lazım ve hepimizin bir çözüm bulmamız lazım. Müşterek bir 

çözüm bulmamız lazım. Hepimizin uymak istediği ve uygulanmasını istediği bir çözüm 

bulmamız lazım. Bunu tartışmamız lazımken, itibarsızlaştırma politikası sürüyoruz. Bence 

Galatasaray maalesef çok irtifa kaybetti son zamanlarda. Ben Sayın Başkana, bu tür 

hareketlerden sakınmasını tavsiye ederim, hararetle tavsiye ederim. Maiyetinde çalışanlara 

söylesinler. Yoksa maiyetinde çalışanlar, böyle büyük bir zevkle, kullanılmayan, talep 

edilmeyen, yürürlüğü olmayan evrakları getirip ani sevinçler yaratmasınlar, itibarsızlaştırma 

gayretiyle. Önemle söylüyorum, bu tür politikalardan vazgeçsinler. Ve doğru yola girmemiz için 

paylaşarak bunu yapmamız lazım. Benim için ise artık telafisi mümkün olmayan bir kusur 

işlenmiştir, bir ayıp işlenmiştir. Sığ ve ilkel bir yöntemle, demode bir yöntemle yapılmıştır ve 

bununla sadece teessürlerimi ifade etmek isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, 

sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Dinlediğiniz gibi, nahoş, Galatasaray’a pek yakışmayan bir konuyu Başkan kendi ifadesiyle size 

sundu. Daha fazla bunun detayına girmek istemiyorum, ama bu tür şeyler Galatasaray 

camiasına ancak zarar verir. Birbirimizi zedeleyerek bir yere ulaşamayız. Birbirimizi 

destekleyerek bir yere ulaşabiliriz. Bunu da ben size ifade etmek istiyorum.  

Gündemin üçüncü maddesi, son bir aylık dönemdeki gelişmeler hakkında Galatasaray Spor 

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

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri, Değerli Başkanlarım, Değerli Galatasaraylılar,  
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Haziran ayı Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize şahsım ve yönetimim adına 

saygılarımı sunuyorum. Tabii gündem açılış konuşmasında ele almak istediğim husus başkaydı, 

ama Sevgili Başkanımın ifadesinin ardından cevap hakkının doğduğunu düşünüyorum. Konuyu 

Sayın Faruk Başkan, bir mektupla bana iletti. Mektubun içeriği zehir zemberek bir açıklama ve 

yönetimi, Başkanı suçlayan bir açıklama.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Başkanı ve seçilmiş Yönetim Kurulunu suçlamak, her yaptığı harekette kabahat aramak bir 

alışkanlık hâline geldi. 2013 yılında yapılmış bir aksuata, yapılmış bir hareket bugün ne beni, 

ne de yönetimimi hiç ilgilendirmez. Kaldı ki, bu tip haberleri servis etme, basını kullanma olayı 

da hiç bizim tarzımız değil. Biz işimizin peşinde koşuyoruz, Galatasaray’a nasıl faydalı oluruz 

diye çabalıyoruz. Bizim ne Faruk Başkanla, ne yöneticilik yapmış diğer kişilerle, ne de hazirunla 

hiçbir alıp veremediğimiz yok. Sayın Faruk Başkanın fikirlerine her zaman itibar etmişimdir, her 

zaman kendisiyle buluşup konuşmuşumdur, tartışmışımdır. Faydalı bulduğumuz bilgilerine 

tekraren müracaatla kendisinden bilgiler almışız, tecrübesinden istifade etmeye çalışmışızdır.  

Şimdi itibarsızlaştırma deyince, bu da bizim tarzımız değil. Ama mevcut başkanı veyahut da 

mevcut yönetimi itibarsızlaştırma çabaları, konuşmaları, televizyon programı kimin eseridir, 

kim bunu yapıyor, hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla, beyhude yere bugünkü yönetimi suçlamak, 

bugünkü yönetime bir kabahat atfetmek açısından yapılan bu açıklamayı teessüfle 

karşılıyorum. Demin ifade ettim, bu ne benim, ne de yönetimimin tarzı değil. Bizim, Faruk 

Başkan gibi Galatasaray’a güzel hizmetler vermiş, şampiyonluklar yaşatmış bir başkana ancak 

saygımız olur. Hiçbir zaman, hiçbir zaman kendisini -Galatasaray’ın sembol isimlerinden birisi- 

itibarsızlaştırma gibi bir düşüncemiz olamaz. Bu düşüncede olanları da huzurunuzda 

kınıyorum.  

Bu konunun irdelenmesi, bu konunun detaylandırılması, bunun bu çatı altında yapılmasını 

yanlış buluyorum. Faruk Başkan haklı da olabilir, haksız da olabilir. Ama bunun birinci derecede 

müracaat yeri spor kulübüdür. Bana yazdığı mektubu okudum. Dolayısıyla beklerdim ki, gelsin, 

müracaat etsin, nedir bu diye bir soru şeklinde sorulsun. Yoksa, hazirunla -böyle genelde 

basına açık bir toplantıda- bunu paylaşmak ancak bugünkü yönetimi karalamak için, bugünkü 

yönetimi zan altında bırakmak için beyhude bir davranıştır. Ben de bu davranışa teessüf 

ederim. Faruk Başkanın ifade ettiği gibi, bugünkü sorunlarımız, bugün uğraşmamız gereken 

hususlar bambaşka. Problemler çok büyük. Bunların çözülmesi için, bunlarla uğraşmak için 

kenetlenmemiz de -kendisinin ifade ettiği gibi- şart.  

Sayın Faruk Başkanın burada bahsettiği bir hususta da kendisine katılmıyorum. Yarın Riva ile 

ilgili ikinci ihale yapılacak. İkinci ihale öncesi bu tip bir açıklama yapması, beklentilerimizi 

aşağıya çekmek suretiyle ifade etmesi bence son derece yanlıştır. Halka açık bir şirketle ilgili, 

Galatasaray’a hizmet etmiş, çok değerli bir ismin böyle bir ifade kullanmasını sizin 

takdirlerinize sunuyorum. Bu yarınki ihaleyi nasıl etkiler, bir düşünün.  

Değerli Hazirun,  

Bir tek amacım var, Galatasaray’ın mevcut mali yapısını düzgün hâle getirmek. Galatasaray’ın 

mali bağımsızlığına kavuşması için yoğun bir çaba içindeyim. Çok değerli Genel Kurulumuzun 

bana verdiği ve her zaman gururla da taşıdığım yetkiler çerçevesinde, sorumluluğum bin kat 
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daha artmıştır. Bu çaba içinde iken, şahsıma ve yönetime destek ifadeleri kullanmak yerine, ya 

bu iş doğru, ama bu yönetim bunu beceremez, çünkü usulü yanlış, -neresi yanlışsa- dolayısıyla 

buradan bu para gelmez, şu gelmez, bu gelmez... Ya Allah aşkınıza, basına açık bir toplantıda 

böyle bir şey söylenir mi? Keşke kendisi şöyle söyleseydi. Ya arkadaş, biz de senin yanındayız, 

bu iş doğru, ama bak şurası şöyle, burası böyle... Beklentiyi yukarılara çekecek bir konuşma 

yapsaydı keşke, çünkü bu konuşma dinleniyor. Kim tarafından? İhaleye girecek 9 tane firma 

tarafından dinleniyor. Bu kısır çekişmeleri bir yana bırakıp, -bu yönetim Galatasaray’ın 

yönetimi, Galatasaray Genel Kurulu seçmiş- bence özellikle bu dönemde bu yönetimi daha 

fazla cesaretlendirici, ona destek verici konuşmalar yapılsa daha iyi olurdu.  

Değerli Hazirun,  

Bir konuda tekrar sizi aydınlatmak ihtiyacını hissediyorum. O da şu. Daha önce yapmış 

olduğumuz toplantılarda defaatle izah ettim. Bizim Riva ile ilgili yaptığımız proje nedir, esası 

nedir, hepinize anlattım. Ama bugün yazılan, çizilen, ifade edilen şeyler yaptığım açıklamanın 

tam aksine, olayı değerini düşürücü ve farklı rakamsal oyunlarla olayı aşağı çekme 

eğilimindedir. Onun için, tekrar şunu anlatma ihtiyacı hissediyorum. Bizim Emlak Konut’la 

yaptığımız anlaşma bir hasılat paylaşımı anlaşmasıdır. Hasılat paylaşımı anlaşması nedir? Bizim 

bir arsamız var. Biz bu arsayı ortaya koyuyoruz, Emlak Konut ise proje geliştirme becerisini 

ortaya koyuyor. Kendi garantisi altında, bir müteahhit veya kendisi de yapabilir. Burada her 

tarafın kârlılığını artırıcı mahiyette inşaatlar yapılıyor. Bunlar satılıyor ve akabinde ortaya çıkan 

kârlılık taraflarca bölüşülüyor. Onun için, bugün söylenen, özellikle yarınki ihalede çok önemli. 

Verilen garantiler bunların asgari tutarlarıdır.  

Yarın ihaleye etkisi olabilir düşüncesiyle daha fazla detaya girmeden, yine Emlak Konut’un 

yaptığı benzer bir hasılat paylaşımı projesiyle ilgili bir örnek vereceğim. Örnek çerçevesinde, 

olayın daha kolay anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Örnek, Emlak Konut’un yaptığı Maslak 

1453 projesi. Maslak 1453 projesi bir firmaya ihale edilmiş. İhale edildiği gün, hasılat miktarı 

zikredilmiş, 3 milyar küsur TL. Paylaşım oranı yazılmış. İhalenin esasında bunlar var, yarınki 

ihaleden sonra bunları göreceğiz. Hasılat paylaşımı oranı belli edilmiş, % 35 zannediyorum. 

Dolayısıyla, söz konusu projeden Emlak Konut’a ve onun ortağı olan kişiye isabet edecek kârlılık 

1 milyar 100 milyon lira olarak mukavele yapılmış. Bu bahsettiğim açıklamaların hepsi Emlak 

Konut’un sitesinde mevcut, isteyen girip oradan bakabilir. Rakamları yuvarlayarak söylüyorum. 

1 milyar 100 milyon liraya ihale edilen proje, zaman içinde, 10 tane protokol yapılmak 

suretiyle, hasılat payı, Emlak Konut’a isabet edecek hasılat payı 1 milyar 800 milyon lira 

civarına çıkmış. Bu neden? Gerek zaman içindeki yapılan satışların değerinin artışı, gerekse 

projenin bir şekilde büyütülmesi, pastanın büyütülmesi çerçevesinde bu hasılat % 50-60 

mertebesinde artarak bir şeye gelmiş ve hâlâ da artış devam ediyor.  

Şimdi, bizim yaptığımız olay bu. İhale şeffaf bir ihale. 9 firma katıldı birinci ihaleye. Çok prestijli 

firmalar, bu işi yapan, bu işe muktedir olan firmalar. Bu bir defa benim tarafımdan sevinçle 

karşılandı, çünkü arsamıza yeteri derecede ilgi vardı. Birinci ihalede verilen rakamların hiç 

önemi yok, çünkü sadece bu işe girecek firmaların bu işi yapıp yapamayacağı konusunun tespiti 

ile ilgili. İkinci ihale ise buradan elde edilecek asgari hasılatı belirler. Nihai hasılatı belirlemez. 

Onun için, rakamlar üzerinden konuşmanın bir tek amacı var. Efendim, işi beceremiyorlar, işi 
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kötü yapıyorlar! Ya Allah aşkınıza, beceremeyeceğim işe niye gireyim ben? Yapamayacağım işi 

niye üstleneyim? Ne zorum var? Yarınki ihaleyi etkilememesi açısından, daha fazla detay 

vermek, daha fazla konuşmak istemiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Artık beraber olma, kenetlenme zamanıdır. Benim şahsi düşüncem, -Yönetim Kurulum da aynı 

düşünceyi paylaşıyor- bizim kimse ile hesabımız yok. Bir hesabımız var, o da Galatasaray’ı güzel 

günlere taşıma hesabıdır.  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Ada ile ilgili açıklamayı vermek üzere Sayın Eşref Alaçayır’ı 

davet ediyoruz, hukuki altyapı ile ilgili efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır 

Sayın Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Gerekli bilgileri vermeden önce bir konuya dikkatinizi çekeceğim. Devam eden davalar olduğu 

için, kanuni lazime veya gereklilik sebebi ile, yorum yapamayacağız, her sorunuza cevap 

veremeyeceğim burada. Size davaların gidişi ve oradaki durumla ilgili bilgiler vereceğim, 

şeyden bahsetmeyeceğim. 

İki tane sözleşme ile burayı müstecire verdik, biliyorsunuz. En son sözleşme 22 Nisan 2009 

tarihinde yapılmıştı. 21.3.2012 tarihinde Ada’daki imara aykırı yapıların yıkılması kararı tebliğ 

edildi bize. 17 Nisan 2012’de de, yıkımı önleyebilmek adına, Galatasaray Spor Kulübü Derneği 

bu işlemin iptali için İdare Mahkemesinde dava açmıştır. Fakat bu dava 28 Şubat 2014 

tarihinde kaybedilmiştir. Tabii derhal temyiz yoluna gidilerek, dosyanın Danıştay’a gitmesi 

sağlanmıştır. Bu arada 12 Ocak 2015 tarihinde, Galatasaray Spor Kulübü, işletmeciye hukuka 

aykırı davranışları ve imar durumunun ihlali nedeniyle, sözleşmeye aykırılık nedeniyle bir 

tahliye davası açmıştır. Sözleşmenin iptali ve mecurun boşaltılması davasını açmıştır bu arada. 

Bu arada, Danıştay 14. Dairesi de İdare Mahkemesi’nin kararını onaylayarak maalesef davanın 

kaybına sebep olmuştur. Bu dönemde bendeniz, kararı, karar düzeltme yoluna götürmek -

daha doğrusu yönetimimiz karar verdi, benim önerimle- ve bu arada sözleşmenin sonuna 

geldiğimiz için -Ada’nın geleceğini tayin bakımından bir Genel Kurul yaptık, hatırlayacaksınız 

ve bu Genel Kurulda sözleşmenin uzatılmaması, Ada’nın kulübe ait bir sportif ve sosyal tesis 

olması yönünde bir karar çıkmıştı- biz de bunun üzerine, bir tahliye davası açtık. Bu tahliye 

davası, İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2015/1287 sayılı dosyasında hâlen derdesttir.  

Dava devam ederken, maalesef 21 Şubat 2017 tarihinde karar düzeltme talebimiz de 

reddedildi. Artık Ada’nın üzerindeki kaçak yapıların diyeceğim, imara aykırı yapıların 

yıkılmasından başka bir çare kalmamıştır ve de belediye hiç beklemediğimiz kadar hızlı 

davranarak, 28 Mayıs 2017 tarihinde, Galatasaray Adası’nda yıkım işlerini gerçekleştirmiştir. 

Fakat bu arada davalar devam etmektedir. Şu anda 3 tane dava Sulh Hukuk Mahkemeleri 

nezdinde derdesttir. En önemli davamız, 6. Sulh Hukuk Mahkemesi önünde olan davadır. Bu 

davada ilk bilirkişi raporu aleyhimize gelmiş, itirazımız üzerine mahkeme bu defa üniversiteden 

bilirkişi tayin etmiş ve bizim iddia ettiğimiz gibi, kiralama anında Ada’nın gayrimusakkaf, yani 
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açık alan olduğuna dair rapor verilmiştir. Fakat bu arada, karşı taraf da hâkim reddinde 

bulunmuştur. Dosya incelenmek üzere, usul gereği bir üst mahkemeye gönderilmiş olup, bir 

dahaki duruşması 31 Ekim 2017’dedir. Kaçak inşaat yaptın, sözleşmeye aykırı davrandın, bu 

sebeple tahliyen gerekir davası ise şu anda 7. Sulh Hukuk Mahkemesi önünde devam 

etmektedir, 2015/18 sayılı dosyada. Bu dosyanın da dün bir duruşması yapılmıştır, fakat 

mahkeme hâkimi izinli, Ankara’ya tayin olmuş. Yerine bakan hâkim de, dosyayı gerçekten iyi 

inceledi ve bazı eksiklikler saptayarak kısa bir süre verdi. 13 Temmuz 2017 tarihinde duruşması 

olacak, yeni duruşması. Ve de müstecirin, maalesef yine sözleşmeye aykırı olarak, 

üyelerimizden, daha doğrusu kulüp üyelerinden ve sosyal tesisten yararlanan 

Galatasaraylıların girişinden para alma olayına karşı açtığımız davanın -çok özür diliyorum- 

daha bir duruşması bile yapılamadı. Hâkim doğum izninde. 4 Temmuz 2017’de dosya ele 

alınacak, durumu göreceğiz.  

Davaların gidişatı iyidir, ama bu arada, gözü olan çok kişi var burada. En son, Beşiktaş 

Belediyesi, büyükşehir belediyesi, encümen azası Hüseyin Avni Sipahi’nin cami yapalım 

şeklinde bir önergesi olduğu haberi çıktı. Olayın gerçeği şudur. Bir önerge yok. Bu şahıs, bir 

gündem dışı konuşma yapıyor ve orada kalıyor. Tabii bu tarafları zor durumda bıraktığı için, 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da bir yalanlama beyanı vermek zorunda kaldı. Ancak 

şu anda böyle bir çalışma, böyle bir şey yoktur. Bu konulardaki sorularınıza lütfen birebir cevap 

vereceğim. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Eşref Alaçayır’a teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Gördüğünüz gibi, bu devam eden 

ciddi bir süreç. Gündemin 4. maddesine geçiyorum, sona eren 2016-17 sezonununda amatör 

şubelerimizin durumu ve geleceği, yani mevcut antrenör, sporcu kadro yapısı, sezon içinde 

katılınan yarışmalar ve sonuçları, yeni sezon için bütçe ve sportif planlaması gibi konularda 

arkadaşlarımız, hem geçmiş sezonun bir bilançosunu bize versinler, hem de gelecek sezonla 

ilgili de perspektiflerini ifade etsinler. Buyurun efendim, evvela kim söz almak istiyor? Evet, 

Sayın Can Topsakal basketbolla ilgili açıklama verecek. Buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal 

Sayın Divan Üyeleri, Sayın Başkanım,  

Size basketbol konusunda bir özet geçeceğim. İlk önce altyapı ile başlıyorum. Biz geldiğimiz 

günden itibaren, altyapıyı sil baştan yaptık. Altyapımız hakikaten kötü durumdaydı. Çok iyi bir 

kadro kurduk. Bu kadro sayesinde belli başarılar elde ettik ve seneler geçtikçe çok daha ileri 

gideceğinden eminiz. Size altyapının başarılarını sunacağım. U16 erkek takımımız İstanbul 

üçüncüsü, U14 küçük erkek takım namağlup gelişim ligi şampiyonluğu, U12 minik erkek takım 

namağlup gelişim ligi şampiyonluğu, U11 minik erkek takım Özel Cup birinciliği, U18 genç kız 

İstanbul ikinciliği, Türkiye şampiyonluğu, U16 yıldız kız takımımız İstanbul üçüncülüğü, Türkiye 

dördüncülüğü, U14 küçük kız takımımız namağlup İstanbul şampiyonluğunu kazanmışlardır.  

Şimdi A takımlarımıza geliyorum. Kız takımımızda bir devrim yaptık bu sene. Aşağı yukarı 3-3.5 

milyon dolar bütçesi vardı kız takımının. Bildiğiniz gibi, çok düşük bir gelirle karşı karşıyayız kız 

takımlarında. Çok az bir seyirci var, televizyon geliri yok. Dolayısıyla, biz bu bütçeyi 1 milyon 
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dolara indirdik. Antrenör olarak da Sırp Milli Takımı antrenörünü getirdik. Antrenörümüz çok 

başarılı bir antrenör. Altyapıdan 4 genç kızımızı aldı ve ligimizde çok daha yüksek bütçeli 

takımlar olmasına rağmen Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sene Eurocup’ta final four oynadı, 

gelecek sene de Euroleague’e katılacak. Bu başarılarından dolayı bütçemizi yarım milyon dolar 

artırıyoruz bu sene ve Euroleague’de başarılı bir takım kuracağız. Kız takımımız bu sene 

Euroleague’de yüksek hedeflere doğru mücadele edecek. Türkiye liginde de final oynayacak 

kadromuz olacak.  

Erkek basketbol takımına gelince, erkek basketbol takımımız geçen sene çok büyük bir başarı 

elde etti. Eurocup’ı kazandı ve Euroleague’e katılma hakkını elde etti. Bu nedenle, tabii bizim 

bütçede sorun çıktı. Daha önce bütçeyi 6 milyon dolar olarak bütçelemiştik. Euroleague’de 

başarılı olmak için bütçemizi 9 milyon dolara çıkardık. Maalesef erkek takımımız bu sene 

Euroleague’de 12. oldu. Tabii bu bizim için başarısızlıktı. Türkiye ligini de 6. olarak bitirdik ve 

play-off’un ilk turunda elendik. Bu sene -sizin de çok bilmek istediğiniz- bir antrenör 

değişikliğimiz var. Bu sene bütçemizi 4 milyon dolara indiriyoruz. Bunun sebebi çok basit. 

Basketbolda gelirimiz yok, onun için giderimiz var. Size son 5 senenin giderlerini sunacağım 

şimdi. 2012-13 sezonu 15 milyon dolar. Bu sadece oyuncu ve antrenör gideridir. Bunun 

dışında, tabii stopajlar ve seyahatler var. Sponsorlar ve Spor Toto geliri, stopaj ve seyahatleri 

aşağı yukarı karşılamaktadır. Her sene oyuncuya verdiğimiz ücretler kulübümüze zarar olarak 

yazılmaktadır. 2012-13 14.5 milyon dolar, 2013-14 16,5 milyon dolar, 2014-15 11 milyon dolar, 

2015-16 7 milyon dolar ve son sene 9 milyon dolar. Şimdi bunları topladığınızda, 5 senede 55 

milyon dolar bir zarar ortaya çıkıyor. Tabii krediyle yaşayan bir kulüp olduğumuzdan, bunun 

kulübe nelere mal olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla, biz bu sene bütçeyi düşürmeye 

karar verdik. 4 milyon dolarlık bir bütçe öngörüyoruz. Fakat bütçemiz küçük demek, başarısız 

olacağız demek değildir. 4 milyonluk bir bütçe ile de Türkiye liginde de, Eurocup’ta da başarılı 

olabilirsiniz. Bunu size göstermeyi planlıyoruz.  

Bu arada, antrenör değişikliğine gittik. Belki duymuşsunuzdur, koçumuz Ergin Ataman’ın 

yerine Erman Kunter’i getirdik. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Küçük bütçelerle 

oynamaya alışık bir koç. Bir sorunuz varsa bu konuda yardımcı olmaya hazırım.  

Doğrudur, evet, bugün kendisiyle görüştüm. Şimdi, Ergin Ataman çok iyi bir koçtur. Fakat 

demin dediğim gibi, bu 5 senelik zararı kulübe getiren de Koç Ergin Ataman’dır yani, bu kadar 

büyük bütçeleri yapan...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, sessiz olalım. Buyurun. 

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal  

Arkadaşlar, ben iyi bir koçtur dedim. Çok da başarılı olmuştur, ama bize maliyeti 55 milyon 

dolardır. Bunu da unutmayalım. Yoktum ilk sene, son 2 senede vardım. Tabii ki, ama ben 6 

milyonluk bir bütçe verdim, ilk sene. Bizim yönetimimizde, bir sene evvel 6 milyon dolar verdik. 

Bu sene de Euroleague’e çıktığı için 9 milyon dolar verdik. Daha önceki yıllar ise 15. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Başka suali olan var mı efendim? Suali olan olmadığına göre, Can Topsakal’a teşekkür ediyoruz. 

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal  

Teşekkür ediyorum. İyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, voleybolla ilgili Sayın Ali Yüce açıklama verecek. Ayrıca, judo da Ali Yüce’ye bağlı efendim.  

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce 

Değerli Başkanlarım, Sayın Divan Üyelerimiz,  

Voleybol ve judo branşları hakkında bilgi vermek için karşınızdayım. Voleybol erkek takımımız 

geçtiğimiz sezona Avrupa kupası ile başladı. Balkan Kupası’nı kazandı ve bu sayede, CEV 

Challenge Cup’ta mücadele etti. Bu kupada sırasıyla, Kuzey Kıbrıs Kesimi takımı Pafos, Portekiz 

şampiyonu Azores ve İsrail şampiyonu Maccabi Tel-Aviv takımlarını eleyerek yarı final oynadı. 

Yarı finalde, Rusların olimpiyat hazırladıkları Fakel Novy Urengoy takımına kaybedip bu kupada 

üçüncü oldu. Bu Rus takımı daha sonra kupada zaten şampiyon oldu. Türkiye liginde play-off’ta 

Halkbank Spor Kulübü ile eşleşildi. Ligin favorisi ve sonrasında şampiyon olan Halkbank’a 

gerçekten şanssız bir maç sonucu kaybedip, ligi istediğimiz derecede bitiremedik. Bu sene yine 

-geçen sene olduğu gibi- sadece 2 yabancı oyuncu ve milli takımlarımızın gururu genç 

oyuncularımızla mücadele edeceğiz.  

Kadın voleybol takımımız geçtiğimiz sezon Avrupa’da CEV Cup’da mücadele etti. Sırasıyla 

İsviçre’nin Franches-Montagnes, Slovenya’nın Maribor ve Polonya’nın Lodz takımlarını 

eleyerek yarı finale geldi. Yarı finalde yine bir Rus takımı olan Dinamo Kazan’la eşleştik. İlk maçı 

İstanbul’da 3-0 kazanmamıza rağmen, Rusya’da altın sette yarı finali kaybedip, bu kupada 

üçüncü olduk. Dinamo Kazan da zaten sonrasında bu kupanın şampiyonu oldu.  

Türkiye liginde normal sezonu ilk 4 içinde bitirdi kadın voleybol takımımız. Sonrasında, play-

off için yarı finalde, dünya ve Avrupa şampiyonu Vakıfbank kadın voleybol takımını iki maçta 

eleyerek, Galatasaray voleybol tarihinde ikinci defa, 30 sene sonra final oynama hakkı elde 

ettik. Tarihimizde ikinci defa, lig sıralamasına göre Şampiyonlar Ligi’ne direk olarak gidiyoruz. 

Ve önümüzdeki sene, oynayacağımız kupaların hepsinde şampiyonluğun en büyük favorisi 

olmaya adayız. Bu durumun buraya kadar gelmesine destek veren Sayın Başkan, Yönetim 

Kurulu ve daha önce voleybol şubesinde emeği geçmiş Sayın Yalçın Orhon, Sayın Mehmet 

Cibara ve voleybol şubesi için emek veren bütün şube çalışanlarına ben şahsen çok teşekkür 

ediyorum, çünkü bu genç oyuncuların hepsi bizim dönemimizde tabii ki yetişmedi, onlar bu 

projeye başladılar. Tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.  

Judo ile alakalı, son 3 sene içinde, sırasıyla bir kere Avrupa şampiyonu, bir kere Avrupa 

üçüncüsü, bir kere Avrupa beşincisi olduk. Avrupa’da da judo branşımızı başarı ile temsil 

ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ali Yüce arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, özet sunumu için. Su sporları. Evet, Sayın Dr. Murat 

Atay açıklama verecek. 
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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Atay 

Sayın Başkanım ve Divan Kurulu Üyeleri,  

Öncelikle saygıyla selamlarım. Ben 5 branştan bahsedeceğim. Bunların ilki su topu şubemiz. 

Şube takribi 124 lisanslı sporcu ile birlikte çalışmalarına devam etmekte. Bu 124 sporcumuzdan 

sadece 18 tanesi bizden ücret almakta ve bu 18 sporcunun da iki tanesi yabancı. İdari ve teknik 

kadro grubumuz takribi 7 kişi. Buna baş antrenörümüz İgor Milanovic dahil. Aynı zamanda 

şubenin kursiyerleriyle bu spora başlattığı çocukları da saydığımız zaman, hepsi birlikte takribi 

400 sporcu. Gerçekten ciddi bir rakam, Türkiye standartlarında. Su topu erkek takımımız, 

bildiğiniz gibi, 11 yıl aradan sonra geçen yıl finalde kaybetti ve Türkiye ikincisi oldu. Ancak A 

takımımız bu sene finale geldi ve play-off’ları birinci sırada tamamladı. Yarı finali geçti ve 

önümüzdeki haftalarda başlayacak olan final serisinde de yine şampiyonluğun en büyük adayı. 

Bunun dışında, yine erkeklerde, 11, 13, 14, 15, 17, 19, bütün sınıflarda da sporcularımız 

finallere hazırlanıyor ve mücadele edecekler. Tabii birçok sporda belki sezon kapandı, ama şu 

anda su topu sezonunun tam ortasındayız. Finaller yaklaşmış durumda.  

Kadın takımlarımız da yine ciddi bir şekilde şampiyonalarda devam etmektedirler ve finallere 

hazırlanmaktadırlar. Yine henüz sonuçlanmamış ligler olduğu için, size bir sıralama 

veremeyeceğim. Ama geçtiğimiz sene, kadınlarımız üçüncü olmuştu, onu bildireyim. Bu arada, 

2017’nin başında, U17  takımımız Egemenlik Su Topu Turnuvası’nda ve Federasyon Kupası’nda 

birincilik kürsüsüne çıkmışlardır.  

Onun dışında, takımlarımızda gerçekten altyapıya çok önem verildi. Yabancı sporcu sayımız 

son 3 senede kademeli olarak azaltıldı. Alttan gelen sporcuların A takımla birlikte sadece 

antrenman yapması değil, artık maçlarda yer alması da gündemde ve çok da başarılı sonuçlar 

alıyorlar. Buradaki amacımız, tabii ki şampiyonluklarla devam ederken, 2020’deki 

olimpiyatlarda Türk milli takımının iskeletini oluşturmak için de federasyonumuzla birlikte 

değişik çalışmalar içindeyiz. Yine baktığımız zaman, 2017’de yapılmış yurt dışı yarışlarında, en 

son İslam Oyunları’nda Türk milli takımı birinci oldu. Bu takımda 13 kişilik ekibin 5 sporcusu, 

kulübümüzden yer almışlardır. Yine U17 Nodar Quakabic Camp’te de yine U17 milli takımında 

da 4 sporcumuz vardır. Geçtiğimiz yıl boyunca, erkeklerde milli takımdaki sporcuların içinde 

ortalama en az 4-5 sporcumuz katılmakta, kadınlarda ise 1-2 sporcumuz her zaman yer 

bulmaktadır. Bu sayıları artırmak için de çabalar sürmektedir.  

Bunun dışında, yine gurur verici şeyler, Galatasaray altyapısından yetişmiş birçok sporcu da 

karşımıza bizi zorlayan sporcular olarak çıkmaktadır. Yani Galatasaray sadece kendi takımının 

başarısı değil, Türkiye’deki birçok kulübün başarısı için de ter döküyordur demek yanlış olmaz. 

Ayrıca da yine her yıl, özellikle geçen yıl bu konuda çok değerli 3 sporcumuz da, yurt dışında 

çok değerli üniversitelerde yine bu spor sayesinde, hem burs almışlardır, ama aynı zamanda 

da kulübümüzün sporcusu olmaya, fedakârca gelip takımlarımızda oynamaya devam 

etmektedirler. Gelecek sene de planımız, altyapıya ağırlığı çoğaltmak, kız takımlarımıza 

gereken değeri daha fazla vermeye çalışmaktır. Şu an için teknik kadroyu da sabit tutmayı 

düşünüyoruz. Sırp antrenörümüz dünyaca tanınan bir antrenör. Oradaki amacımız, hem 

şampiyon olmak, hem de daha çok çocuğumuzu milli takım seviyelerinde yetiştirmek olacaktır.  
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Yüzmeye geldiğimiz zaman, biliyorsunuz, yüzme Burhan Felek’te devam etmekte. İdari 

kadromuz ve antrenör teknik kadrolarımız takribi 25 kişiyi bulmakta. Şu anda lisanslı 271 

sporcumuz var. Bunların içinde ücret alan ve sporcu yardımı alan sadece 24 sporcumuz var. 

Altyapıdaki 271’in ötesinde, kursiyerlerimizi, yetişkinlerimizi de bir araya katarsak, bugün 

Galatasaray amblemi altında yüzen takribi 600 sporcu var. Son senelerde, evet, bize gelen 

sporcular oldu, talep ederek, ama biz hiçbir ücret mukabili bir transfer gerçekleştirmedik. 

Bizden ayrılanlar da oldu, değişik sebeplerle, maddi ağırlıklı olmak üzere. Ama biz hem A 

takımımıza, hem de daha çok da gençlerimize, yıldızlarımıza önem vermeye devam ettik ve 

önümüzdeki yılların yine şampiyon kadrolarını yetiştirmeye çalışıyoruz.  

Biliyorsunuz, aslında yüzme ferdi bir spor olmakla birlikte, puantaj sistemiyle bir kupa veriliyor 

ve genellikle de açık yaş erkekleri alan şampiyon lanse ediliyor. Bence bu hem kadınlara, hem 

de diğer seviyelere biraz haksızlık olsa bile, yine de 2016’ta yazın açık yaş erkeklerde 

birinciliğimizi aldık. Ama bunun dışında, onlarca madalya alındı, onlarca Türkiye rekoru kırıldı. 

2017’ye geldiğimizde ise, henüz Türkiye şampiyonası gerçekleşmedi. Önümüzdeki ay 

gerçekleşecek. Onun için de var gücümüzle çalışmaktayız. Kışın yapılan kısa kulvar yarışlarında 

ise, erkeklerde hem açık yaş, hem de gençlerde üçüncülük, kızlarda da yine açık yaş ve 

gençlerde ikincilik kupalarını alabildik. Tabii ki gönlümüz bütün şampiyonlukları almak istiyor, 

ama dediğim gibi, sonuçlarda bireysel sporlarda bu bir süreç oluyor.  

Toplam olarak baktığımızda, bir sınıflamaya soktuğumuzda, ulusal 18 yarışta, kulübümüz 83 

birincilik, 68 ikincilik, 58 üçüncülük almış ve 35 Türkiye rekorunun sahibi olmuştur. Katılınan 7 

uluslararası yarışta ise 22 birincilik, 9 ikincilik, 12 üçüncülük alınmış ve 4 tane Türkiye rekoru 

kırılmıştır. Son olarak 2017’ye geldiğimizde, 2017 Nisan’ında Yunanistan’da yapılan, milli 

takımımızla birlikte katıldığımız yarışlarda, bir birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülüğümüz; 

Mayıs’ta Azerbaycan’da yapılan İslam Oyunları’nda da 11 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük 

aldık.  

Sezon hâlihazırda devam etmekle birlikte, önümüzdeki sezon için teknik bazı değişiklik 

çalışmalarına başlandı. Mevcut teknik ekibimizde ayrılıklar olacak ama şu anda çalışmaktayız. 

En büyük amacımız, elit sporcuları yetiştirirken, aşağıdan gelen sporcuları da bu seviyelere 

yükseltecek bir teknik ekibi güçlendirmek. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bir de, 

sporcuları geçen yıldan itibaren farklı bir statüde değerlendirmeye başladık. Yani çocukları belli 

özellikleri ve performanslarına göre bir ödül sistemi ile kategorize ederek onlara destek olmaya 

çalışıyoruz.  

Kürekle devam ettiğimiz zaman, bildiğiniz gibi, Küçükçekmece’de ve Sapanca Adapazarı’nda 

devam eden çalışmalarımız var. İdari ve teknik kadromuz toplam 10 kişi, her iki tarafta toplam 

olarak. Şu anda lisanslı 104 sporcumuz var. Bunların 13’ü maaş almakta, 13’ü de sporcu 

yardımı almakta. Henüz yetişmekte olan kursiyerlerimizle birlikte takribi 150 sporcuya çıkıyor. 

Geçen sene şampiyon olan takımımız, bu sene finallerde Türkiye şampiyonasını kaybetti ve 

ikinci oldu. Ve yine bireysel bir spor olmasına rağmen, bir puanlama sistemi uygulanıyor. Biz 

burada geçtiğimiz iki senenin başarısını gösteremedik ve ikincilik kupasını aldık. Bu da gurur 

kaynağıdır. Yine sporcularımızı kutlarım. Ama tabii ki arzu ettiğimiz sonuçlar bu değildi. Daha 

önce de, aslında burada bahsedilmiş olan Türkiye Kupası’nda da, gençlerimiz ve yıldızlarımız 
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da başarısız sonuçlar alarak yine ikinciliği almışlardır. Ancak Türkiye şampiyonasında, 

erkeklerde ikincilik kürsüsüne çıkmış olmamıza rağmen, kızlarımız hem Türkiye 

şampiyonasında, hem de Türkiye Kupası’nda birincilik kupasını kazanmışlardır.  

Federasyonumuzun organize ettiği ve milli takımla katıldığımız Zagreb Vebret yarışlarında, 

altın, gümüş, bronz değişik madalyalar, bazen ekip hâlinde, bazen karma ekiplerde 

kazanılmıştır. Şu anda hâlihazırda Avrupa şampiyonası bitmiş olmasına rağmen, orada madalya 

alamamış olmamıza rağmen, U23 gençler dünya şampiyonası ve dünya şampiyonası için milli 

takım çalışmaları sürmekte. Türkiye Şampiyonası bitmiş olmasına rağmen, sezonu bitirdik 

kabul etmiyoruz. Federasyonumuzla birlikte yapılan çalışmalarda, hâlen 16 sporcumuz milli 

takım havuzunda, önümüzdeki yaz aylarında ve sonbaharda yapılacak olan bu yarışlara 

hazırlanmaya devam etmektedir.  

Gelecek senenin planlamasını ancak Ekim gibi yapacağımızı düşünüyorum, çünkü bu noktada 

federasyonumuzla bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde değişik toplantılar olacak ve 

gelecek yılın planlaması, yarış takvimi, yarış şekilleri belirlenecek. Burada değişiklik olacağı 

önceden konuşulmuştu. Buradaki amacımız, hem Türkiye’de bu sene kaybetmiş olduğumuz 

şampiyonlukları geri almak, hem de gelecek yıllarda yurt dışında önemli organizasyonlarda 

ülkemize altın madalyalar getirebilmek ve 2020’de tabii tekrar olimpiyatlara katılabilmek. 

Dolayısıyla, bu branşların hepsi henüz sezonun tam anlamıyla kapanmadığı branşlar. Diğer 

branşlar gibi, net şeyler söylemem çok zor.  

Bir de kürekte, hem İstanbul’da, hem de İstanbul dışında tesisleşme için de ayrıca bir çalışma 

içindeyiz. Daha kalıcı, daha sporcularımızı geliştirebileceğimiz merkezlerin, tesislerin yapılması 

için uğraşıyoruz.  

Yelken, Kalamış’ta yer alıyor, bildiğiniz gibi. İdari ve teknik kadromuz 7 kişiden oluşuyor. 

Lisanslı 59 sporcumuz var. Kursiyerlerimizle birlikte, yine flamamız altında yarışan toplam 90 

sporcu. Bu sporcuların sadece 5 tanesi sporcu yardımı almakta, bir maaş yok. Bu sene içinde 

aramızdan ayrılan çok değerli sporcular oldu. Hatta bizi olimpiyatlarda temsil eden iki 

sporcumuz da ayrıldı, özellikle. Ama biz o kategoride de, diğer kategorilerde de gelecek yıllarda 

daha da iyi olacağımızı biliyoruz.  

2016-17 sezonundaki bazı başarılardan söz etmek istiyorum. Bütün yarışları ve dereceleri tek 

tek saydığımız zaman, gerçekten bütün günü burada geçirmek zorunda kalırız. O yüzden, özel 

olanları söylemeye çalışacağım. Ecem Güzel, Laser Radial sınıfında Balkan şampiyonu oldu. 

Artık bizimle birlikte çalışmayan, 2 ay öncesine kadar bizle olan Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, 

4.70’te Türkiye şampiyonu. Onur Cavit Biriz, RS X sınıfında Türkiye gençler şampiyonu, ki 

kendisi bizi olimpiyatlarda da temsil etti ve 2020 için de gerçekten çok değerli bir sporcu. Yine 

4.70 gençler Türkiye şampiyonasında Bora ve Tora Türkiye şampiyonu oldu. Mehmet Duran 

Laser gençler şampiyonu, Berke Burkay Gündüz optimistte, Regatta Port Bourgas şampiyonu 

oldu. Bunlar özellikle dikkatimizi çeken. Yine toplu bir rakam vermek gerekirse, 2017 yılının ilk 

5 ayında, ulusal ve uluslararası yarışlarda 15 birincilik, 15 ikincilik, 8 üçüncülük, 3 dördüncülük 

ve 1 beşincilik kazanmış oluyoruz. 2017’de 13 sporcumuz milli takıma seçilmiş ve ay yıldızlı 

forma içinde çalışmalarına devam etmektedirler. Mutlaka ki, çok değişik sınıflar olduğu için de 
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tabii bazı eksikliklerimiz oluyor. Gelecek sezon bu eksiklikleri, teknik kadrolarda da daha da 

geliştirmeye çabalıyoruz.  

Atletizmden de kısaca bahsetmek istiyorum izninizle. Atletizm şubemizde idari ve teknik 

kadromuz 9 kişiden oluşmakta. İstanbul’da ağırlıklı ve izmir’de altyapımızın çalışmaları devam 

etmekte. Toplam 86 aktif sporcumuz var. Bunların 16’sı büyük sporcu, 7’si genç, 25 yıldız ve 

38 U16 altyapı sporcuları. Ücret ve gıda yardımı alan sporcu sayımız ise 47, yani toplam lisanslı 

sporcularımızın takribi yarısı kadar. Atletizmde önemli bir mevzu var. Yıllardan beri, gerçek 

anlamda bir merkezimiz oluşamadı. Burhan Felek’teki atletizm alanının yeniden yapılanmak 

için inşaata başlanmış olması, bu şubemizin bir merkezin olmaması gibi bir durumla karşı 

karşıyayız. Dolayısıyla, parça parça bir çalışma yapılıyor. Baktığımız zaman, 2017’de Avrupa 

kros kulüpler şampiyonasında Portekiz’de beşinciliğimiz, Türkiye liginde yarı maraton 

yarışlarında üçüncülüğümüz, TAF Kupası salon Türkiye ikinciliğimiz, atmalar yıldız kulüpler 

şampiyonalarında ikinciliğimiz, Spor Toto U16 liginde dördüncülüğümüz ve Turkcell Cros 

liginde üçüncülüğümüz var. Geçtiğimiz yıllarda da benzer, yine ikincilik, üçüncülük. Bir tek 

Türkiye kros liginde bir birinciliğimiz var.  

Baktığımız zaman, çok tenkit alıyoruz, niye eskiden olan şampiyonluklarımız yok diye. Ancak 

şu anda bahsettiğim sporcular arasında hiçbir yabancı sporcumuz yok. Ve bazı branşlarda, 

gerçekten bazı kulüplerin yurtdışındaki sporcularla anlaşması neticesinde, derecelerimiz 

geride kalabiliyor. Ama burada ağırlıklı olarak vermek istediğimiz mesaj, Galatasaray’da 

atletizmin çok önemli olduğu, mutlaka dünya çapında gerçek bir tesisin olması ve gençlerimizi 

kendimizin yetiştirmesi gerektiği. Zannediyorum ki buna itirazı olan kimse yoktur. Hâlihazırda 

süper lig, yıldız kulüpler ve genç kulüp yarışları hâlen önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. 

Hâlen onların sonuçlarını bilmiyoruz. Federasyonun düzenlediği bütün yarışlara katılmaya 

çalışıyoruz. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Dr. Murat Atay’a teşekkür ediyoruz. En kalabalık kadro kendisinde.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Büyük spor kulübü olmamızın vecibeleri, mecburiyetleri bu arkadaşlarımızın anlattığı konular. 

Yoksa herkesin bildiği, efendim futbol takımı şurada sağ bek şu oldu, santrfor bu oldu, o ayrı 

bir iş. Arkadaşlarımız şu anda aşağı yukarı bin küsur kişilik bir sporcu grubunun yöneticileri ve 

başarılı devam etmesi için gayret gösteriyorlar. Efendim, amatör şubelerle ilgili söz almak 

üzere dışarıda bana müracaat eden Sami Çölgeçen, Mehmet Bilen, İbrahim Göknar ve Erdal 

Günsel var. Bunun haricinde söz almak için Mustafa Tanrıyar, Turcan Bolayır, Atilla Donat, 

Selim Akel, Metin Kural ve Teoman Kadıoğlu... Faruk Başkan da mı söz istiyor? Amatörle ilgili. 

Tamam. Efendim, bu okuduğumuz konuşmacılardan amatör sporlarda söz almak isteyen varsa 

listenin sağına alacağım. Sami Çölgeçen, evet efendim, tamam. O zaman Sayın Başkan 

Süren’den başlayalım. Buyurun efendim, söz sizin.  

Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren 

Saygıdeğer Galatasaraylılar, Sayın Başkan,  
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Diğer konu için konuşmayacağım. Diğer konu kapanmıştır zaten. Mikrofondan bunu Başkanla 

münakaşa etmeyeceğim, çünkü hadiseyi yapmıştır, etkisini göstermiştir, yapışmıştır, kalmıştır.  

Basketbol. Sevgili üyemiz basketbolu güzel bir şekilde burada izah etti. 55 milyon dolar 

harcama yapılmış 5 sene içinde. Ve bunun neticesinde, biz yapamıyoruz, zaten borçla 

götürüyoruz kulübü, bütçemizi indireceğiz 4 milyona ve koçumuzu da değiştirdik. Değiştirilen 

koç, Avrupa çapında bir koç. Ciddi Avrupa çapında bir koç. Ve o koç, ben düşük bütçeyle de 

çalışırım, diyor. Buna rağmen değiştiriliyor. Bu da bir muamma.  

Diğer taraftan, basketbolda nakit eksiği veya kaynak eksiği bir gerçek. Fakat ben şöyle bir fikir 

arz etmek istiyorum. Basketbolu özerk bir yapı yapalım, ayrı bir yapı, çünkü basketbolun ayrı 

seyircisi var, ayrı taraftarı var, ayrı bir kliki var. O özerk yapıya yönelik sermaye de bulunabilir, 

çünkü şöyle düşünüyorum. Kulübe sponsor olanlar, özellikle basketbola sponsor olanlar belki 

tüm sağladıkları kaynağın basketbola gidip gitmediğinden emin değiller. Hâlbuki biz özerk yapı 

kazandırırsak, belki ayrıca sponsorlar bulabiliriz, ayrı bir icra komitesi kurabiliriz basketbolla 

ilgili. O icra kurulunun içine belki sponsorlar da adaylarını gösterirler, kaynakların iyi 

kullanıldığını kontrol etmek bakımından. Böylece özerk yapıyla konuyu daha sağlıklı 

yönetebileceğimizi düşünüyorum. Ben bunu arz etmek istiyordum. Çok teşekkür ederim 

efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Faruk Süren Başkana teşekkür ediyoruz, izahatı için. Diğer bir Sayın Başkanımız 

Duygun Yarsuvat söz istedi. Arkadaşlar, başkanlara öncelik tanıyorum, kusuruma 

bakmayacaksınız. Sayın Başkan, buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Duygun Yarsuvat 

Sevgili Galatasaraylılar,  

Esasında amatör şubeler için söz sırası gelmişti, ama ben hem basketbola değinmek istiyorum, 

hem de hukuki konularda ne yapmamız gerektiğini konuşmak istiyorum. Bu Galatasaray 

Adası’nı konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi basketbolu dinledik. 5 senede 55 milyon zararımız 

oldu, dendi. Ve biz işte 12. olduk, dedi. 1 senede futbola 100 milyon sarf ettik, bu sene de 4. 

Olduk. Ama basketbolun getirdiği marka değeri bizde çok yüksektir. Eurocup şampiyonu olmuş 

olan bir takımı, onun koçunu âdeta aşağılamak ve bize 50 milyon dolar harcattı demek bence 

son derece yanlıştır. Ayrıca, basketbol Galatasaray Spor Kulübü tarihinde her zaman yenilmez 

armada olmuştur. Onun seyircisi de farklıdır, oyuncusu da farklıdır. Onu desteklememiz lazım 

esasında. Bize para getirmiyor dememek lazım, seyircisi az dememek lazım. Yönetim 

Kurulunun dahi o maçlara gitmesi lazım, seyircinin de gelebilmesi için. Bu nedenledir ki, sadece 

ve sadece para kazandırmıyor bize deyip dışlamamak gerekirdi, çünkü Galatasaray Kulübü para 

kazanmak için kurulmamıştır. Galatasaray Spor Kulübü başarı için kurulmuştur. Bunu burada 

bırakayım ve bu görüşlere katılmadığımı, sizlerin de katılamayacağınızı düşündüğümü 

söyleyeyim.  

İkinci olarak, Ada meselesine gelelim. Şimdi bir panik çıktı, Ada yıkılıyor diye. Ada yıkıldı ve 

yıkılacaktı. 5 senedir davalar devam ediyor. Biraz hatırlayın, geçmişe gidelim. Ada ne zaman 

başladı? 2000’li yıllarda, Mehmet Cansun’un başkanlığı döneminde, son aylarında bir toplantı 
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yaptık, Ada bir başka işletmeye verilsin mi diye. Oradan verilsin kararı çıktı ve tuttuk o Ada’yı 

bir işletmeciye kiraladık. Daha sonra da planlar yapıldı. O planları yapan, İtalya’da yaşayan bir 

Türk mimardı. O planların kabul edilmesine imkân yoktu zaten, çünkü Boğaz’ın ortasında böyle 

kuleler yapılmasını hiç kimsenin kabul etmeyeceği aşikârdı. İki sene o macera sürdü. Sonra o 

gitti, ondan sonra gelen başkan ve yönetim kurulları birisini buldular. O birisi, Ada’nın adını 

değiştirdi. Galatasaray Adası’nı Suada yaptı. Ne kadar güzel, değil mi? Su güzel ses getiriyor, 

onun için yeni doğan çocuklarda da Su ismi çok var. Suada oldu. Suada olmadı da, orada iş 

gören hemen o Ada’yı parselledi ve bu parselleri çeşitli işletmelere kiraladı. Öyle bir yetkisi 

olmadığı hâlde kiraladı. Bizden ses çıkmadı, bitecek sözleşmesi, dedik. Sözleşmenin bitmesine 

17 ay kala, o zamanki Yönetim Kurulu bu sözleşmeyi 5 yıl süreyle uzattı. Öyle bir sözleşme ile 

uzattı ki, Ada’nın etrafına konan reklamların, ilanların gelirinin dahi işleticiye ait olduğu 

söylendi. Ve Ada elden gitti arkadaşlar. O andan itibaren, Galatasaray Adası -her ne kadar 

Ada’nın girişinde tapu senedinin fotokopisi olsa dahi- gitti.  

5 senenin sonuna geldik. Genel kurullar yaptık. Hatta bir Genel Kurulda, ben Divan Başkanı 

iken, Ada kiraya verilsin mi, verilmesin mi oylaması yapıldı ve orada da verilmesin, sözleşme 

yenilenmesin, tahliye davası açılsın diye karar çıktı. Bu karara karşı dahi, oranın işleticisi Genel 

Kurul kararının iptali davası açtı. Biz bu davaya müdahale ettik. Baktık dava gidiyor, müdahale 

ettik ve kazandık. Kazandık, ama ne oldu? Yine oraya devam etmeye başladı işletmeci, çünkü 

sözleşmesi 5 yıl şeklinde uzatılmıştı. Yine davalar açtık. Ancak Galatasaray Adası’nı işleten kişi 

bizim hasmımız. Biz ona dava açtık. Ama hasım olan kişi kendi çıkarı için kaçak inşaat 

yaptığından dolayı Ada hakkında yıkım kararı alınıp mühürlenmiş olmasına rağmen, biz can 

ciğer kuzu sarması olduk bu işletici ile. Özel uçağımıza aldık, İngiltere’ye maça götürdük. Bunu 

hazmedemiyorum. Ve daha sonra idarenin vermiş olduğu karara karşı, biz davayı açtık. Bizim 

toprağımız, bizim malımız ve bir adam geliyor, kendisi para kazanmak için kaçak inşaatlar 

yapıyor. Kendisine ev yapıyor orada. Biz onu korumak için dava açıyoruz. Benim bundan bilgi 

sahibi olmam, yönetime gelmemle oldu. Ve aktin ihlali nedeniyle davanın açılması gerektiğini 

belirttim. Ve o anda öğrendim ki, Danıştay’da dava kaybedilmiş olmasına rağmen, biz 

tashihikarara gitmişiz. Karar düzeltmeye gitmişiz. Karar düzeltme demek, bir sene demek. 

Bunu geri alın, dedik. Sonra ömrüm bitti, biz alamadık onu geri. Daha sonra, davanın kendi 

yürüyüşü altında, Şubat ayında dava reddedildi. Yani tashihikarar reddedildi. Yapılacak hiçbir 

şey yok. Karar kulübe tebliğ edildi, karar Büyükşehir Belediyeye tebliğ edildi, karar Boğaziçi 

İmar’a tebliğ edildi ve Ada da bekleyen akibete uğradı.  

Şimdi ne yapmamız lazım? Duyduğuma göre, bizim hukuk işleri Ada’ya gitmek istemiş, içeri 

sokmamışlar. İçeri sokmamışlar, burası benim, demiş. Ada’nın çok taliplisi var, biliyorsunuz. Bir 

tane de Sultan çıktı. Sultan çok istiyorsa, Yıldız Sarayı’nı alabilir. Onun büyükbabası hazretleri 

o sarayı yaptırmıştı. Ama Ada Galatasaray’ın tapulu malıdır. Hadi Sultan hazretlerinin küçük 

torunu çıkabilir, ya tutarsa diye. Ama ya tutarsa diye müstecir de çıkmıştır, Ada benim, 

demektedir. Şu cürete bakın! Siz onu özel uçağınıza alıp İngiltere’ye maç seyretmeye 

götürürseniz, sahanın içinde bir ucundan öbür ucuna kol kola yürürseniz, onun sonucu da 

budur. Davalar açıldığı, hukukta çok oynayabilirsiniz, çünkü hukuk yavaş işleyen, hata 

yapmamak isteyen bir süreçtir. Hâkimi reddetmişler. Hâkimi reddedince, hâkimin de canına 
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minnet, davayı uzatmış. Bu son celsede de, Temmuz’un 13’üne ertelenen celsede de birtakım 

isteklerde bulunmuşlardır. Ama hâkim hepsini reddetmiştir ve kısa bir gün vermiştir. 13 

Temmuz kısa bir gündür esasında.  

Ada yıkıldı. Şimdi bu işin başını çekmek için görev Yönetim Kuruluna düşmektedir. Bir toplantı 

yapmamız lazım. Yönetim Kurulunun düzenleyeceği küçük bir toplantı yapmamız lazım. 

Hukukçuların bir araya gelmesi, hangi hukuki yolları denememiz gerektiğini konuşmamız ve 

karar vermemiz gerekir. Bana sorarsanız, fuzuli şagildir. Elinde sözleşmesi olmasına rağmen, o 

sözleşme hukuken sona ermiştir, çünkü üstü kapalı bir bina değildir. Orası arazidir, açık 

arazidir. Kapalı alanı, açık alandan çok daha azdır. Hatırlasanıza, müstecirin yapmış olduğu 

kaçak inşaatlar dolayısıyla musakkaf hâle gelmiştir. Bunu ileri sürebiliriz, idari yolları 

deneyebiliriz. Ülkenin bugünkü durumunda idari yolları denemek, hukuki yolları denemekten 

daha kolaydır. Vallaha kızlarım evlendi, onun için damat yok bizde. İdareyi zorlamamız lazım. 

Oraya çıkıp bize mani olanlara polis kuvvetiyle mani olmamız lazım. Cezai şikâyetlerde 

bulunmamız lazım. Ama bunun için de istek olması gerekir. Bunu yapmak istemek gerekir. 

Yoksa Ada gitti, işte Ada’nın mülküne zarar verdiler, bu zarar verenler de Duygun Yarsuvat işte, 

hadi seni söyleyecektim, ama söylemeyeyim denmesin. Ada hepimizindir, Ada 

Galatasaraylılarındır. Tıpkı futbol takımının Galatasaraylıların olduğu gibi, basketbol takımının 

Galatasaraylılara ait olduğu gibi, bütün sporcuların -başarılı olanlar dahil, olmayanlar dahil- 

Galatasaraylı oldukları gibi, Ada da tamamen Galatasaray’ındır. Bunu böyle kabul etmek ve her 

yerde, her seviyede bunun mücadelesini vermek gerekir diyorum.  

En son önerimi sayın Yönetim Kuruluna söyleyeyim. Dediğim gibi, lütfen bir toplantı 

düzenleyin. O toplantıya hukukçuları ve idarecileri toparlayalım ve orada bir sonuca varalım. 

Ada’yı biz işletiriz. Biz işletmediğimiz zaman, Ada’da... Galatasaray Kulübü, Ada’yı alırken, para 

kazanmak için almadı. Bebek’teki yerinden boşaltıyorlardı, gidecek bir yer bulmak için bu 

Ada’yı aldı. Bu Ada’yı üyeleri için aldı. Bu Ada’yı yüzme sporunu yapanlar için aldı, kürek 

kayıkhanesi vardı, kürek sporunu yapmak için aldı. Ada’dan para kazanmak gibi bir amacımız 

olmamalıdır. Ada bir statüdür. Dünyanın hiçbir ülkesinde ada sahibi olan bir spor kulübü 

yoktur. Bunun zevkini, bunun gururunu yaşamamız lazım. Teşekkür ederim herkese. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Divan Üyeleri,  

Sayın Başkan Yarsuvat’ı dikkatle dinledik. Bizim gibi, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulunun da 

dinlemiş olması gerekir. Zannediyorum Ada ile ilgili bir müzakere icap ediyor. Sayın Başkan ne 

zaman arzu ederse, bu düzenleme yapılabilir. Efendim, amatör şubelerle ilgili söz almak 

isteyen Sayın Sami Çölgeçen var. Buyurun. 

Sami Çölgeçen 

Haziruna saygılarımı sunuyorum. Bundan aşağı yukarı 2-3 ay evvel, Sayın Hayri Kozak’la 

beraber Florya’ya gittik, Galatasaray’ın altyapısında ne oluyor, ne bitiyor, bakmak için. 

Olumsuz şeyler gördük. Döndüğümüz zaman da, geldim, ben bir konuşma yaptım ve 

Galatasaray’ın futbol altyapısı sahipsiz, dedim. Aradan bir müddet geçti. Gazetelerden takip 

ediyorum. Sahipsizdir dediğim bu Galatasaray altyapısından 7-8 tane 17 yaşında oyuncu, genç 
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milli takıma seçilmiş ve bu genç milli takım da gitmiş, Avrupa şampiyonasında 4. olup dünya 

şampiyonasına katılma hakkını kazanmış. Ben şaşırdım, çünkü benim gördüğüm altyapı 

sahiden sahipsizdi. Nasıl oluyor bu diye bir araştırma yaptım. Milli takımdaki hocalara gittim. 

Kim bu hocalar? Ahmet Ceylan -bizim Çaycı Ahmet-, Bulgar Mehmet -Fenerli eski futbolcu-, 

Abdullah Ercan -Trabzonlu eski futbolcu-. Bunların hepsi benim başkanlığını yaptığım genç 

antrenörler, evlatlarım. Çok iyi karşıladılar beni. Oturduk, yemek yedik ve ben bu durumu 

anlattım onlara. Bu nasıl olur? Ben bu tenakuza nasıl düştüm? Nasıl olur da, hakikaten sahipsiz 

gördüğüm altyapıdan 8 tane oyuncu çıktı? “Sami ağabey, sahipsiz demekte haklıydın. Bu bir. 

İkincisi, bu çocuklar nasıl çıktı, anlatalım.” dediler. “Fatih Terim, son döneminde Ahmet 

Keskinkılıç ve arkadaşlarına kesin bir talimat verdi. Gideceksiniz, Türkiye’yi tarayacaksınız ve 

çok kabiliyetli oyuncuları seçip buraya getireceksiniz, dedi. Bu çocuklar 2000 doğumlu, o 

gruptur bu çocuklar ve bu çocukları da Ahmet Keskinkılıç bulup getirmiştir.” dediler. Şimdi 

buna biraz şaşırdım ben. Ahmet Keskinkılıç’ı ben çok iyi tanıyorum, herkes tanır. Sayın 

Başkanım da tanır, Faruk Başkanım da. Ahmet Keskinkılıç, müthiş bir adamdır. Adamda çok az 

kişide olan bir vasıf var. Adamın burnu var. Herkesin burnu var, ama futbolcunun kokusunu 

alan bir adam. Gidip gördüğü zaman, bu adamdan olur mu, olmaz mı, fark eden bir adam. 

Herkesi bu buldu. Bülent’leri, Emre’leri, altyapıdan adam olmuş kim varsa, Ahmet Keskinkılıç 

bulmuştur. O derecede sevilmiştir ki, -bilenleriniz vardır yahut yoktur- bazı futbolcular 

aralarında para toplayıp Ahmet Keskinkılıç’a ev almışlardır. Böyle bir adam bu, bir abide. 70 

yaşına geldi, hâlâ oraları dolaşıyor. Ama biz Ahmet Keskinkılıç’ın bu burnundan, bu koku alma 

hassasından faydalanamıyoruz. Altyapıda bugün Galatasaray’da scout yok.  

Şimdi bu oyunculara gelince, yine genç milli takım hocalarıyla konuştum. “Bunların içinde 

parlak bir şey var mı?” dedim, çünkü bize istikbal vadeden, genç milli takımlarında faydalı olan 

gençler, ileriki zamanlarda o şekilde gelişemeyebiliyorlar. Bunun en büyük göstergesi, genç 

milli takım ilk defa Avrupa şampiyonu olduğu zaman, 20-25 sene evvel, o takımdan yalnız Fatih 

Tekke çıktı, adam oldu. Daha sonraları, daha çok oyuncular çıkabildi. “Sami ağabey, 3 tane 

oyuncu var. 1 numarada Ozan Kabak var.” dediler. Ozan Kabak, UEFA tarafından son Avrupa 

şampiyonasında en parlak gözüken 10 oyuncudan biri seçilmiş. Ozan Kabak 17 yaşında, 1.85 

boyunda ve stoper. “Bu, direk A takımına gidecek potansiyeli olan bir çocuk.” dediler. “Bir de 

Atalay var, bu 8 kişi içinde. Atalay’ın da üzerinde çok durmak lazım. Forvet arkası, müthiş bir 

adam hâline gelebilir. Bir de Yunus Akgün var. 5 tane daha var, onlar da futboldan ekmek 

yiyebilirler, ama Galatasaray’a ileride büyük fayda sağlayacak çocuklar olamazlar.” diyorlar. 

Notlar alıyor musun şeker kardeşim? Neden notlar alıyor musun diyorum? Çünkü İgor Tudor’la 

Ayhan kendi canlarını kurtarma derdinden, altyapıda olan bitenden haberdar olmayabilirler. 

Lütfen bu oyuncuların yaz kampına götürülmesini kendilerinden rica edin veyahut da emri 

veremezsiniz de, “Ya böyle 3 oyuncu var. Şunlara git bir bak, altyapı ile konuş, bunlardan bir 

şey çıkar mı diye.” dersiniz. Ha, güzel. Bu arada, bildiğim kadarıyla, Onur Kabak’ın –stoperin- 

Temmuz ayı sonunda mukavelesi bitiyor. O da herhâlde tekrardan yapılmıştır, tahmin 

ediyorum. Yapılmadıysa, aman atlamayalım. Çünkü bütün genç milli takım hocaları, onun için 

hakikaten “istikbalin futbolcusu” diyorlar.  
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Demek ki, nereye geldik? Bu çocuklar kampa gitsin, bir; Ahmet Keskinkılıç’tan faydalanılsın, iki. 

Herkes altyapı önemli, önemli diyor. Şimdi görüyorsunuz, futbol piyasasında anormal işler 

oluyor. 40 milyon euro, 60 milyon euro, 100 milyon euro, 30 milyon euro... Artık bundan böyle, 

hiçbir Türk takımı ve de Galatasaray Avrupa’dan doğru dürüst futbolcu alamaz, bu mümkün 

değildir. Yapılacak tek şey, böyle birtakım adamları bulup ortaya çıkarmaktır.  

Bu arada, hayalî bir şey olacak ama gönlümden geçen şöyle bir şey var. Keşke, Sayın Faruk 

Süren’in dediği gibi, sırf altyapı için ayrı bir Yönetim Kurulu olsa, bu Yönetim Kuruluna bağlı 

olarak gayet tabii. Onun da bir başkanı, bir muhasebecisi, bir bütçesi olsa. Hevesli, 

Galatasaray’da çalışmak isteyen genç üyelerimizden kurulu bir ekip olsa ve onlar da ileride bu 

gibi görevlere hazırlansa, bu altyapı, müthiş bir olay olarak patlama yapsa. Çünkü şu hâliyle 

dahi, altyapının scout’ı olmadığını biliyorum ben, araştırmıyor. Hâlbuki hep söylüyorum, bir 

daha söyleyeceğim. Altyapıdan oyuncu yetişmez, altyapıya oyuncu bulunur. Kaide budur. 

Son olarak, Sabri evladımız ayrılıyor. Sabri deyip geçmeyelim, ben o çocuğu 15 yaşından beri 

tanırım. Bütün futbol hayatını Galatasaray’da geçirmiştir. Tenkitlere uğramıştır, ama 15 sene 

hizmet vermiştir. O çocuğu, ona layık bir şekilde uğurlayalım. Arkadan gelen altyapıdaki 

oyunculara, işte Galatasaray’a böyle hizmet eden böyle gider, dedirtelim. Aynı şeyi basketbol 

hocamız, bize çok güzel işler yapmış olan Ergin Ataman için de yapalım. Yani Başakşehir gibi 

geçmişi olmayan, tarihi olmayan, taraftarı olmayan bir kulüp, Holmen gibi ikinci sınıf bir 

delikanlı oyuncusunu bir plaket ile onore ederek yollayabiliyorsa, bizim de buna mümasil bir 

şey yapmamız lazım. Çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Çölgeçen’e tavsiyeleri için teşekkür ediyorum. Yerinde uygulamalar.  

Değerli Üyeler,  

Konular yavaş yavaş birbirine karıştığı için, bu ayırımı kaldırıyorum. Evvela Mustafa Tanrıyar 

kısa bir söz istedi, rahmetli değerli Başkanımızla ilgili. Buyurun Sayın Tanrıyar. 

Mustafa Tanrıyar 

Sayın Kulüp Başkanım, Sayın Divan Başkanım ve Değerli Hazirun, 

Sayın İrfan Başkanımın bahsettiği gibi, rahmete kavuşan eski Başkan Dr. Ali Tanrıyar’ın oğlu 

olmak sıfatıyla, sizlere aktaracağım bazı bilgiler olacak. Her şeyden önce, rahmete kavuşan bir 

babanın evlatları olarak, topluma karşı da görevlerimiz var. Sayın Başkanım Dursun Özbek’in 

tüm cenaze boyunca, tüm süreçte göstermiş olduğu ilgi, yakınlık, her türlü destek için 

huzurlarınızda teşekkür etmek zorundayım. Sayın Nasuhi Bey kardeşimin, geçen Pazar günü 

lisemizde, pilav nedeniyle tertiplemiş olduğu futbol turnuvasında, Dr. Ali Tanrıyar adına 

düzenlenmiş olan bu etkinlikten dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Bundan şunu 

anlamak zorundayız. Hiçbir zaman takipsiz değiliz ve geniş vizyona sahip olan başkanlar 

sayesinde de bu anıları yaşayacağız.  

Sayın Hazirun,  

Babam hakkında fazla teferruatlı görüşe, konuşmaya gerek yok. Ama bir iki olay var, onu 

simgeleyen. Malumunuz olduğu üzere, kendisinin görev aldığı 1986-90 arası 4 senelik 

dönemde, Galatasaray futbol takımına 14 yıl sonraki ilk şampiyonluğu tattırması önemli bir 



20 
 

olaydı. Bunun yanı sıra, 14 rakamını ters çevirirsek, 41 yıl  boyunca Galatasaray Lisesi ve 

Galatasaray Spor Kulübü’nde ücretsiz doktorluk yapmaktaydı. Bunu bilginize arz ederken, bir 

evlat olarak da sizlerden bir talebim var. Cenazeye gelenler oldu, gelemeyenler oldu, törene 

gelenler oldu, gelemeyenler oldu. Hepinizden helallik istiyorum. Rahmete kavuşan Dr. Ali 

Tanrıyar’a, dünyevi ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediyor musunuz? “Helal olsun”. Helal 

ediyor musunuz? “Helal olsun”. Helal ediyor musunuz? “Helal olsun”. Saygılarımla. Çok 

teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biz de Sayın Mustafa Tanrıyar’a teşekkür ediyoruz, Sayın Ali Tanrıyar ağabeyimizi tekrar 

hatırlattığı için. Sayın Turcan Bolayır, buyurun efendim. 

Turcan Bolayır 

Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu, Sayın Kulüp Yönetim Kurulu, Başkan ve 

Yönetim Kurulunda Vazife Yapan Bütün İdareciler, Saygıdeğer Ağabeylerim, Büyüklerim, Divan 

Üyeleri, Galatasaray Kulübü’nün Yüce Mümessilleri,  

Hepinize en derin, içten saygılarımı arz ediyorum efendim. Benim konuşma tarzım, biraz 

kendime has bir tavırdır. Daha çok hocalığın verdiği şeyle, biraz bu hususlara dikkat ederim. 3-

4 madde üzerinde duracağım.  

Birinci madde. Nasıl Duygun Yarsuvat Başkanım, “Galatasaray Kuruçeşme Adası 

Galatasaray’ındır.” dediyse, Galatasaray’ın Divan kurullarının yeri de Galatasaray Lisesi’nin 

Tevfik Fikret Salonu’dur. Bunu niye söylüyorum? Herhangi bir art düşünce ile söylemiyorum. 

Çok modern bir oteldeyiz, çok güzel karşılanıyoruz. Tamam. Ama OHAL denilen bir kanun var. 

Bu OHAL ünitelere yansıyacak bir OHAL’dir. Sadece pilavlardaki talebelere veyahut festivaller 

yapan talebelere veyahut eski mezunların, vakfın vermiş olduğu yemeklere müncer kalmamalı. 

Hayatını Galatasaray Kulübü’ne adamış olan, yüce mesleklere sahip olmuş kimselerin 

mektebin dışında bırakılmasını içim hazmetmiyor, yapamıyorum. 60 senemi verdim o okula 

ben. Sakın kimsenin aklına da herhangi bir kapris, herhangi bir art düşünce ile konuştuğum 

gelmesin katiyen. Bana bu ters geliyor. Aramızda hukukçular var. Galatasaraylılar en ince 

teferruatın üstüne giden, böyle en kıyıda kalmış bir şeyi irdeleyen bir tiptir, yaradılış itibarıyla. 

Bu konuyu niye fazla irdelemiyorlar, ben anlayamıyorum. Madem ki kanun var, bu kanunun 

Galatasaray’ın bütün bireylerine, ünitesine aynı şekilde, egalite içinde, eşitlik içinde 

gösterilmesi lazım. Efendim, Divan üyeleri sigara içiyormuş da... Yangın üniversitede çıktı, 

lisede çıkmadı. Demek ki, çıkacağı zaman belli değildir. İki üç tane kişi, alışkanlığı vesile ederek 

o gün öyle girmiş olabilir. Yine aynı şeyi söylüyorum. Lütfen bu mevzuda bir dilekçe mi 

hazırlayacağız, rektörlüğe bir dilekçe mi verilecek, imza mı alacağız, bunu istirham ediyorum 

sizlerden, çünkü büyüklerimizin bir kısmı artık Divana gelmiyor.  

İkinci bir faktör var. Buna mümasil olan bir faktör var. O da şu. Bugün Galatasaray Lisesi 

talebesinin % 40’ı, % 50’si Fenerli, Beşiktaşlı. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Divan olayı da 

mektepten uzaklaşma vasıtasıyla yok olup giderse, bu çocuklar Galatasaray duygusundan 

tamamiyle mahrun kalacaklar. O gün bana sorarlardı, “Turcan Hocam, Turcan ağabeyim, Divan 

varmış, biz gelebilir miyiz?” diye “Tabii evladım, gelirsiniz, arka tarafta dinlersiniz.” derdim, 
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kendilerine çekidüzen verirlerdi, Galatasaraylı ağabeyler geliyor, büyükler geliyor diye. Ve o 

gün gelenler de, aynı şekilde, nostalji giderirlerdi. Sınıflarına bakarlardı, arkadaşları yine orada 

da bir toplantı olurdu, pilavları beklemekten, çünkü büyüklerin bir kısmı pilavlara artık 

gelmiyor, pilavlar gençlerin oldu. Mektebe bir tek uğrak noktası, yaşlı insanların, bugündür, 

Divandır. Ama bir daha da bu konuya girmeyeceğim. Yalnız benim üzerinde durduğum, 

hukukçu ve çok kurnaz, entelektüel hukukçuları ihtiva eden bir toplumda, bu konuya 

girilmiyor. Bilemiyorum. OHAL var, bütün otellerin kafeteryaları çalışıyor, gazinolar, düğün 

salonları açık, her şey tamam. Sayın Cumhurbaşkanımız bile iftar yaptı. Bunların hepsi açık da, 

Galatasaraylıların Divanı niye açık değil? Bu soru ile sizi başbaşa bırakıyorum. Bunu geçiyorum. 

Üçüncü faktör. Galatasaray futbol takımı, Galatasaraylıların aşık olduğu bir takımdır. Bu takım 

transfer aylarına girdi. Çok dikkat edilmesi lazım. Menajerler ortaya çıkıyorlar. Bu menajerlerin 

bir kısmı, efendim şu futbolcudur, bu futbolcudur... Şimdi Gomisz diye birisi çıktı. Bu adam 

sahada bir gün kriz geçirdi. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Parası da, fiyatı da çok yüksek. Bir 

kalp krizi geçirmiş biri, iyicene muayene edin. Burada doktor ağabeyler var, kardeşlerimiz var. 

Yine bize yutturmaya kalkmasınlar. Gelelim bizim verdiğimiz, daha evvel büyük paralarla almış 

olduğumuz futbolcular var. Bunları rakip takımlara kaptırıyoruz. Chedjou diye bir bek var. 

Şimdi bu bekin yerine bek arıyoruz biz. Nesi vardı? Tudor bunları alsın, işlesin, yaratmaya 

baksın. Her gelen antrenör, kendi adamları mıdır, nedir, yeni yeni futbolcular çıkarıyorlar, şunu 

alalım, bunu alalım. Halilovic diye bir şey çıktı. Tanıyan var mı Halilovic’i? Ben tanımıyorum. 

Neyin nesidir? Yani bizim için bu sene çok önemli bir sene, çünkü maddi bakımdan epey ileri 

gitmemiz lazım. Yine boş tribünlere mi oynayacağız?  

Bu arada, bir şeyi daha söylemek istiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Toparlayarak söylerseniz... 

Turcan Bolayır  

Toparlıyorum, bitiriyorum. Divan üyeleri gittikçe azalıyor. Benim konuşmalarımı dinleyen 

Divan üyelerinin bir kısmı nedense ben konuştuğum zaman çıkıyor. Onlara da teşekkür 

ediyorum. Bu Ramazan günü sizleri fazla tutmak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için, sayın 

medya personeli dahil, hepinize hürmetler, saygılar sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de teşekkür ediyoruz Sayın Bolayır’a. Sayın Atilla Donat söz istemişti. 

Atilla Donat 

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

Ben söylemek istediklerimi kapsayacak kadar uzun, sizleri sıkmayacak kadar kısa konuşmak 

istiyorum. Oldukça zaman geçti, hazirun azaldı. Onun için, benim için çok önemli şeylere 

değineceğim. Bir imza kampanyası başlatıldı, bundan çok kısa bahsedeceğim. Bu imza 

kampanyasına ben de imza verdim. Ama kimsenin ne lehinde, ne aleyhindeyim. Benim için her 

şeyden önce Galatasaray gelir ve bunun bir kopmaya, bir kavgaya vesile olmasını da katiyen 

istemiyorum. Sayın Başkana çok saygım var, çok zor bir dönemde Galatasaray’ın başına 
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gelmiştir. Kendisini takdir ediyorum, canla başla çalışıyor. İşini gücünü bıraktı, Galatasaray için 

çalışıyor. Fakat bu imza kampanyasının en azından bir uyarı olarak kabul edilerek, bir el ele 

vermeyi, birlik olmayı ve Galatasaray’ı bu zor günlerden çıkarmak için hep beraber çalışmayı 

öneriyorum, çünkü kopmalar Galatasaray’a hiçbir zaman fayda getirmemiştir.  

Bunu burada kesmek istiyorum, çünkü Ada hakkında uzun uzadıya konuşuldu. Riva hakkında 

Sayın Başkan izahat verdi. Umut ediyorum ki, her şey hayallerimizdeki gibi olur. Hayal olarak 

kalmaz, gerçekleşir.  

Ben tüzüğümüz hakkında konuşmak istiyorum. Şu anda belki çok güncel değil, ama uzun 

zamandan beri verilmiş bir tüzük taslağı var. Bana göre, bu tüzük taslağı bugüne kadar yapılmış 

olan tüzüklerin en kötüsü. Yani gittikçe biz her dönem bir öncekinden biraz daha kötü tüzükler 

yapıyoruz. Bir kere, bu tüzükte genel olarak kuvvetler ayrımına, denetleme usulüne, kontrole 

hiç önem verilmemiş. Ama bundan önce de çok farklı değildi. Bazı düzeltmeler yapılmış, ama 

ben size bunları çok kısa özetlemek istiyorum. Daha sonra, sayın Başkanlık Divanına ayrıntılı 

görüşlerimi bildireceğim.  

Seçimlerimiz bir çarşaf liste şeklinde yapılıyor. Yani bir başkan adayı, kendi Yönetim Kurulunu, 

kendi Denetleme Kurulunu, kendi Disiplin Kurulunu, kendi Sicil Kurulunu vesaire bir listede 

toplayarak seçime giriyor. Bizlerin bu listeyi değiştirme hakkımız var tüzüğe göre. Nasıl? Bir 

beyaz liste yaparak ve onu teker teker yazmak suretiyle. Bununla da kimse uğraşmıyor, 

biliyorsunuz. Hepimiz ya kırmızı, ya sarı listeyi atıyoruz ve bütün bu kurullar bir anda seçiliyor. 

Şimdi dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir demokraside, hiçbir çağdaş kurulda, yönetimler kendi 

denetçilerini kendileri seçmezler. Bizim yönetimlerimiz kendi denetçilerini seçiyorlar, onları 

denetlesinler diye. Böyle bir şey kabul edilemez. Aynı şey, çok küçük de olsa, Sicil Kurulu için 

de geçerli. Ama daha önemlisi, Disiplin Kurulu. Tüzük bizim anayasamız. Tüzükler kanunlara, 

kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Bizim tüzüğümüzde, bu görevler, yetkiler, hepsi birbirinin 

içine girmiş durumda.  

Ha, bir de Disiplin Kurulundan şey vermek istiyorum. Daha eskiden şöyleydi. Disiplin Kurulu bir 

karar verirdi ve bu Disiplin Kurulu kararı geçerli olurdu. Şimdi değişti. Epeyce bir zamandan 

beri, yaklaşık 13-14 seneden beri, müracaatlar önce Yönetim Kuruluna yapılıyor, Yönetim 

Kurulu bunu Disiplin Kuruluna sevk ediyor. Disiplin Kurulu kararını verdikten sonra, tekrar 

Yönetim Kuruluna sevk ediyor. Yönetim Kurulu, eğer bir ihraç kararı söz konusu ise Genel 

Kurula götürüyor. Yani eğer bizim seçtiğimiz Disiplin Kuruluna, yani demokrasilerdeki yargıya 

güvenmiyorsak ve bilfarz, Yönetim Kurulunun bir üyesi hakkında veya bir arkadaşı hakkında bir 

disiplin soruşturması yapmışsa, Yönetim Kurulu buna nasıl karar verecek? Yani bu ihraç 

kararını veya diğer disiplin kararlarını bir süzgeçten, bir filtreden geçirmek istiyorsak, o zaman 

bir de Tahkim Kurulu kurarız, Disiplin Kurulu müstakil olur. Disiplin Kurulunun kararını 

beğenmeyenler Tahkim Kuruluna gider. Tahkim Kurulunun verdiği karar nihai olur. Artık ne 

Yönetim Kurulu, ne Genel Kurul, hiçbirisi bu konuda karar veremez. Yani, yani kuvvetler 

ayrılığına dikkat etmek zorundayız. Disiplin yargıyı temsil eder. Denetleme -malum- Sayıştay’ı, 

Danıştay’ı temsil eder. Genel Kurul, yasamayı temsil eder. Yönetim Kurulu da yürütmeyi temsil 

eder. Bizde bunlar göz ardı edilmiş.  
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Şunu öneriyorum. Bir dahaki tüzükte, bütün bu kurulların ayrı ayrı oylanması gerekir. Fakat 

sadece ayrı ayrı oylanması yetmez. Bazı kurullar ayrı tarihlerde seçime girmelidir. Yani misal 

olarak söylüyorum, Denetleme Kurulu ile Yönetim Kurulunun seçimi aynı tarihte 

yapılmamalıdır. İkişer sene ara ile veya birer sene ara ile aynı dönemlere getirilmelidir.  

Bundan çok daha önemli, özellikle mali bakımdan önemli olan bir şey var. Galatasaray Sportif 

A.Ş. diye bir bağlı ortaklığımız var. Sayın Başkanım Faruk Süren zamanında, Galatasaray Sportif 

A.Ş.’yi kurarken, hasbelkader esas mukavelede, yani ana sözleşmede emeğim geçmişti. Bu 

Sportif A.Ş. bugün yönetim kurullarının, -yani bugünkü Yönetim Kurulundan bahsetmiyorum- 

bugüne kadarki son yönetim kurullarının arka bahçesi hâline gelmiştir. Ha, siz diyebilirsiniz ki, 

bizim yönetim kurullarımız çok dürüsttür, hakkaniyetlidir, Galatasaray Sportif A.Ş.’yi kendi arka 

bahçesi gibi kullanmaz. Ama bazı şeylerin şüyuu, vukuundan beterdir. Bugün Galatasaray 

Sportif A.Ş.’nin denetleme kurulları, yönetim kurulları Galatasaray yönetimi tarafından tayin 

edilmektedir. Tayin edilmektedir diyorum, seçilmiş değillerdir. Tayinle gelirler. Hatta bazı 

üyelerimiz var ki, hem Yönetim Kurulunda, hem Sportif A.Ş.’nin Yönetim Kurulunda görev 

almaktadır. Bu bence kabul edilemez. Galatasaray Sportif A.Ş.’nin sahibi Galatasaray Spor 

Kulübü Derneği’dir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ni tam olarak temsil eden bir tek kurul 

vardır, o da Genel Kuruldur. Dolayısıyla, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin yönetim kurullarını ve 

denetleme kurullarını Galatasaray Genel Kurulu seçmelidir. Galatasaray Genel Kurulunun bu 

yetkiyi ve bu görevi Yönetim Kuruluna devretme hakkı da yoktur. Galatasaray Yönetim 

Kurulunun görev ve yetkisi dahilinde değildir, Galatasaray Sportif A.Ş.’yi yönetmek. Bu bence, 

hem ekonomik açıdan, hem hukuki açıdan yanlıştır.  

Bir şeyi daha söylemek istiyorum ve ondan sonra sözlerimi bitireceğim, size bir anımı 

anlattıktan sonra. Yakında belki bir kanun hükmünde kararname veya normal olarak bir 

kararname veya bir yasa olarak çıkarılacak bir şey var. Bu ciddi olarak planda var. Spor 

kulüplerinin 3 yıl üst üste zarar eden bağlı ortaklıklarından, kulübün hâkimiyet oyları 

kaldırılacak. Yani Sportif A.Ş. 3 yıl üst üste zarar ederse, ki çok muhtemeldir...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Şu anda kanunda var efendim o, 5 yıl olarak tespit edilmiş. Ticaret Kanunu’nda var, 5 yıl. 5 yıl 

zarar ettiğiniz takdirde, imtiyazlarınızı kaybediyorsunuz. 

Atilla Donat  

Evet, yani artık bundan sonra Galatasaray Spor Kulübü, bu tahakkuk ettikten sonra, menfi 

olarak tahakkuk ettikten sonra, Galatasaray Sportif A.Ş.’yi hâkim oyları dolayısıyla, yani 

çoğunluk oyları dolayısıyla yönetme hakkını da kaybedecektir. Şu anda arka bahçemiz gibi 

kullandığımız Galatasaray Sportif A.Ş. de yönetimimizden çıkmış olacaktır. Bunu dikkate 

almamız lazım.  

Bir söz daha söyleyeceğim. Sevgili dostum Doğan Hasol’un bir lafı vardı, Galatasaray ahbap 

çavuş ilişkileriyle yönetiliyor diye. Katılıyorum, bu çok doğru bir laftır. Artık böyle kurulları 

seçerken, o benim arkadaşım, bu benim dostum... Bir gün böyle bir tüzük taslak komitesi 

seçiliyordu. Yanımdaki arkadaşım, bir başka arkadaşı önerdi. “Niye onu önerdin? O böyle 
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şeylerden anlar mı? dedim, “O benim arkadaşım.” dedi. Yani böyle yönetmekten ziyade, 

liyakate önem vermemiz gerektiğini sanıyorum.  

Son olarak, size bir anımı anlatacağım. Bu spor bahsinde geçti, ama ben burada söyleyeceğim. 

Galatasaray basketbol şubesi yıllardan beri zarar eder, ama işte bu yenilmez armada, şu, bu, 

vesaire ile çok büyük paralar ödenerek... İşte son arkadaşımız söyledi. 5 yılda 55 milyon dolar 

sarf etmişiz. Bizim zamanımızda da, yıllık nakit açığımızın % 20’sini basketbol şubesi teşkil 

ediyordu ve bu tabii bizi çok zorluyordu. Yönetim Kurulunda konuşmalar yaparken, ben de 

dedim ki, “Galatasaray basketbol takımı küme düşmez. Biz bu bütçeyi azaltalım. Altıncı oluruz, 

yedinci oluruz.” Yani o zaman bir kuruş dahi gelmiyordu, televizyon yayını da yoktu. Yani birinci 

olmazsak, ikinci olmazsak, ne kaybederiz yani? Altıncı oluruz. Yönetim Kurulunda tartışıldı, 

itirazlar geldi. O hafta sonu da sınıf yemeğimiz vardı, arkadaşlarımızla Ada’da buluştuk. Tabii 

benim böyle söylediğim duyulmuş. “Sen Galatasaray basketbol takımını küme düşürmeye 

karar vermişsin.” dediler. Beni protesto ediyorlar. O sırada da, şu anda ismini hatırlamadığım 

bir siyahi basketbolcu vardı, Fenerbahçe’de oynuyor. İsmi de böyle Komagene gibi filan bir 

şeydi. “Ya arkadaşlar, böyle söylüyorsunuz ama Komagene bizden yılda kaç lira alıyor, biliyor 

musunuz?” dedim. “Bilmiyoruz.” dediler. “1 milyon dolar alıyordu.” dedim. Yok ya dediler, 

şaşırdılar filan, vaw filan dediler. “Ya bunu bile bilmiyorsunuz. Komagene Fenerbahçe’de 

oynuyor, Galatasaray’da oynamıyor ki! Ne basketbol maçına gitmişsiniz, ne takımda kimler 

oynuyor, onu biliyorsunuz, ama yenilmez armada devam ediyor.” dedim. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Atilla Donat’a biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Doğan Hasol, buyurun efendim. Sayın 

Helvacı cevabi söz istiyor, tüzükle ilgili hatırlatmalar üzerine. Ama Sayın Hasol’dan sonra 

efendim. 

Doğan Hasol 

Sayın Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Uzun olmayacak konuşmam. Biraz önce Sevgili Atilla 

kardeşim, ahbap çavuş ilişkilerinden bahsetti. Aman yanlış anlaşılmasın, onu ben eleştirel bir 

şekilde söylemiştim. Galiba zaten Atilla da onu söyledi, ama ne olur olmaz diye, tekrar 

söylemek lüzumunu duydum.  

Şimdi efendim, Galatasaray Adası -bugün ismi Suada’ya çevrilmiş olsa da- Galatasaray’ın 

malıdır, tapulu malıdır. Galatasaray’a nasıl geçmiştir bu? Benim yaşımda olanlar hatırlarlar. 

Bebek’te Galatasaray’ın küçük bir tesisi vardı, su sporları için. Menderes’in 1950’ler sonundaki 

kamulaştırmaları sırasında, o tesis de kamulaştırıldı. O tarihte, yöneticilerimiz bir araştırmaya 

girmişlerdi ve kendilerine denmiş ki, orada kömür adası var. O tarihte vapurlar kömürle 

çalışıyor. Şehir hatları vapurları adaya yanaşıyorlar, oradan kömür alıyorlar. Yani orası kömür 

adası şeklinde. Fakat o işin bir evveliyatı var. Evveliyatı da şu. Vaktiyle, Sarkis Balyan, -bir 

Ermeni mimarlar ailesi vardır, Balyanlar, onlardan mimar olanı- bir ara saray başmimarı olarak 

da çalışıyor. Ailenin çok fazla alacağı birikmiş, Osmanlı Devleti’nden. Sarkis Balyan, işte bir gün 

padişahtan bir dilekte bulunuyor. Diyor ki, şu paralar bir şekilde ödensin. İkinci Abdülhamit 

diyor ki, “Bunları para olarak ödeyemeyeceğiz. Ama ne yapalım, nasıl ödeyelim? Bir 
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gayrimenkul verelim, bir şey verelim.” İşte o sırada, bu ada söz konusu oluyor. Sarkis Balyan 

diyor ki, “Bana lütfederseniz o adayı verin.” Ve ada o şekilde, tapusu da verilmek suretiyle 

Sarkis Balyan’a veriliyor.  

Daha sonra, işte bu kamulaştırmadan sonra, Galatasaray arayış içinde iken, bir Ermeni ailenin 

yeri var, ada deniyor ve bizim yöneticilerimiz girişimde bulunuyorlar. O tarihte bizim 

Başkanımız Sadık Giz. Sadık Giz, Adnan Menderes’in akrabası. Pek çok kimse, Sadık Giz’in bir 

şeyler ayarlayıp bu adayı Galatasaray’a kazandırdığını söyler. Oysa hiç ilgisi yoktur. Galatasaray 

parasını ödemek suretiyle adayı satın almıştır. Tapusu hâlâ da Galatasaray’ındır, ada 

Galatasaray’ındır.  

Şimdi işletmeciye verilmesi konusu, benim kanaatimce, -pek çok deneyim yaşadık biz orada- 

hiç yanlış değildir. Galatasaray Adası’nın bir işletmeciye verilmesi hiç yanlış bir seçim değildir. 

Biz bunun iyi şekillerini de yaşadık. Ferit Volkan burada. Ferit Volkan, Ada’yı işletirken, bir 

Monaco-Galatasaray maçından sonra, biz Prens Rainier’yi ve oğlunu orada ağırladık, Ada’da 

ağırladık. Ve yenildiğimiz bir maçtan sonra bu ağırlama oluyor. Baba-oğul bir türlü gitmek 

bilmediler, Ada’nın keyfini çıkardılar ve dostluk uzun süre devam etti. Yani bu dahi 

yapılabiliyordu Galatasaray Adası’nda. Şimdi ne yapıldı? Yanlış sözleşme yapıldı. O sözleşmeye 

göre üye hakları korunmadı. Ada’nın ismi bile korunmadı. Adam Ada’nın ismini değiştirdi. 

Bugün bile gazetelerde var, işte Suada’ya cami yapılması falan diye var. Orası Suada filan değil, 

orası Galatasaray Adası. Yapılaşma disiplini göz ardı edildi. Orada yapılabilecek şeyler vardı ki, 

onlar bu kiraya verme işleminden önce, gayet suhuletle yapılabildi. Sözleşmenin sonradan aynı 

koşullarla, hatta daha da genişletilerek uzatılması çok yanlış bir harekettir. Birkaç satır başıyla 

saptamaları söylüyorum. Ada’ya yapılan yapıların yasalara uygunluğunun denetlenmemesi 

büyük bir eksikliktir. O dönemlerdeki yönetim kurullarının büyük eksikliğidir. Ayrıca, Ada’mızın 

iki ucunda, havuzların bulunduğu yerde, voli mahalli tabir edilen alanlar vardır. Voli mahalli, 

balık avlama alanları demek. Oralar Milli Emlak’tan kiralanır, ecrimisil ödenir. 1990-96 arasında 

görevde bulunduğum zaman içinde ben birkaç defa katıldım onun pazarlığına. Gayet rahatlıkla 

o iş çözülebilirdi. Galatasaray Spor Kulübü kiralardı. Şimdi gazetelerde okuduğuma göre, 

sanıyorum ki o ecrimisil hakkı kiracıya devredilmiş. Gazeteler bunu yazıyor ve tabii şimdi öyle 

olmadığı söyleniyor. Ama gazetelerin yazdığı bu ve deniyor ki, bundan dolayı...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Gazeteler yanlış yazabilir efendim.  

Doğan Hasol  

Efendim, olabilir tabii, her şeyi doğru yazmıyorlar. Dolayısıyla, ona memnun oldum. Yani tekrar 

ediyorum, bu ecrimisil Galatasaray tarafından ödeniyor. Dolayısıyla, sözleşmesi dışında adama 

kiralamış olduğu herhangi bir yer yok. Fakat sözleşmenin feshi için izlenen hukuki sürecin 

doğru olduğu kanısında değilim. Sevgili Duygun Yarsuvat biraz önce anlattı hukuki prosedürü. 

İnanıyorum ki, hukuki prosedür yetmez. Burada ciddi bir mimari prosedür var. Yani orada 

yapılar yıkılsın, yıkılmasın. Bütün bunlar son derece sorunludur. Nitekim vaktiyle, Ünal Aysal’a 

kiralanmış olduğu dönemde, Ünal’la bir konuşma yaptık biz. “Ne yapıyorsun?” dedim, “Anıtlar 

Kurulu’na verdik projeyi. Yelkenliler yapıyoruz, şunları bunları...” dedi. “Size yaptırmazlar 
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bunları.” dedim. Bunun yaptırılmayacağını zaten Başkan bilir. Bu işte uzmanlığı olanlar bilir. 

Mesleki bakımdan bunlar bilinir ve dolayısıyla, bunları zorlamanın da herhangi bir âlemi 

yoktur.  

Şimdi bence, tahliye için yıkımın çare olarak görülmesi burada yapılmış en büyük hatadır ve 

Ada’nın yıkılmış olması çok büyük bir kayıptır. Şimdi nasıl yeniden yapılandıracaksınız? Ben 55-

56 yıllık bir deneyimli mimar olarak, bu işin hiç kolay olmadığını sizlere söylemek isterim. 

Üzülerek bunu söylüyorum. Dolayısıyla, Duygun’un söylediğine ilavem var. Bu işin sadece 

hukukçular tarafından kotarılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Maalesef Türkiye’nin 

bugün yaşadığı zorluklar, bunlar belki bizim kulübümüzde de oluyordur. Uzmanlara 

danışmamak gibi bir durum. Seçilmiş olan insanlar her şeyi bildiklerini kabul ediyorlar ve 

uzmanlara danışmayı yersiz görüyorlar. Oysa bunun yapılması lazım. Her konuyu bilen insanlar 

vardır, onlara danışmak gerekir. Yıkım uygulaması da ayrıca o gün yapılan davranışlar 

bakımından yürekler acısıdır. Üzüntülerimi burada belirtmek istiyorum. Ama asıl söylemek 

istediğim, bu iş bir uzmanlık işidir. Sadece hukukçulara bırakılacak kadar hafif bir iş değildir 

efendim. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Hasol’a teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Helvacı, cevabi söz istedi. Diğer 

uzmanları da dahil etmeyi kastediyor efendim. Yanlış anlaşılma, sürçülisan efendim. Evet 

efendim, söz Mehmet Helvacı’da. Eyvah diyorlar. 

Mehmet Helvacı 

Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Sayın Başkanım,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vaktinizi çok almayacağım. Zannediyorum tüzükle ilgili birkaç 

sürçülisan var. Kamuoyunda yanlış anlaşılmaya meydan vermemek adına ve sizlerin de 

aklınızda yanlış bir şey kalmasın diye onları düzeltmek istedim.  

Birincisi, yeni tüzük taslağı, tamamen Denetim Kurulunun, Disiplin Kurulunun, Sicil Kurulunun, 

Yönetim Kurulunun birbirinden ayrı seçilmesi ve ayrı zamanlarda seçilmesi üzerine bina edilmiş 

bir taslaktır. Aynı zamanda seçilme ve kurulların birlikte seçilmesi, yeni tüzük taslağında söz 

konusu değildir.  

İkincisi, disiplin kurullarının kararlarının yönetimce değerlendirmeye alınması gereğidir. Yasa 

değişmiştir. Dernekler Yasası ve Medeni Kanun’da artık Disiplin Kurulu yoktur. Disiplin 

cezalarını Yönetim Kurulu bizzat kendisi vermektedir. Biz, olmamasına rağmen, kendi 

ilkelerimiz icabı, hâlâ Disiplin Kurulunu korumaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Ve tabii burada, 

artık yönetimlerimizin takdirine bırakıyoruz disiplin kurullarının işlevlerini, ama umudumuz 

eskisi gibi işleyebileceği yolundadır.  

Üçüncüsü, değişiklik Sermaye Piyasası Kanunu’ndadır, 28. maddede ve çoğunluk hisselerinin 

herhangi bir şekilde elinden bir şey almak yolunda değildir. Sadece imtiyazlı payları kaldırmakla 

ilgili bir durumdur. Size bunları arz etmek istedim ve huzurlarınızda iken, çok küçük bir iki şey 

daha söylemek istedim, bir daha sizi meşgul etmemek adına. 

Bugün gördüğüm kadarıyla, Sayın Duygun Yarsuvat Başkanımız da, fuzuli işgalden ve bu yolla 

Ada’nın boşaltılmasından bahsetmektedir. Buna çok memnunum, çünkü ben yaklaşık 7 
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senedir, burada bunu anlatmaya çalışıyorum. Kişi işletmecidir, kiracı değildir. Kiracı olmadığı 

için de fuzuli işgal yöntemiyle Ada’dan tahliyesi her zaman istenebilir. Galatasaray, Sayın 

Duygun Yarsuvat Başkanımızın Genel Kurulu yönettiği Genel Kurul toplantısında önemli bir 

hata yapmıştır ve o hatanın neticesi olarak işler buraya gelmiştir. Doğan ağabeyin söylediği 

doğrudur, bilgiye ihtiyaç duyulması bir zarurettir. Ama hukuk da bir bilimdir, dolayısıyla, 

hukuka da aynı saygıyı göstermek icap eder. Mimarlık kadar hukuk da saygın bir bilimdir. Bunu 

da sözlerime ekleyerek, sizleri saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, teşekkür ederiz. Sayın Doğan Hasol, anlaşıldı, yani sade hukukçular değil. Siz söylemiş 

oldunuz, peki efendim.  

Doğan Hasol 

Efendim, tekrar huzurunuza geldiğim için özür dilerim. Söylemek istediğim şu, belki maksadımı 

tam anlatamadım. Yalnızca hukukçulara bırakılacak bir konu değildir. Bu çeşitli uzmanlıkların 

bir araya gelmesiyle çözülecek. Yoksa ne hukuka, ne hukukçulara saygıda kusur etmeme imkân 

yok. Ben hep uzmanlıkları savunmuş bir insanım. Çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Bilen, buyurun efendim. 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım,  

5281 numaralı üye olarak söz aldım. Ancak, salonun 2.5 saat geçtikten sonra, haklı olarak bir 

olaya konsantre olma ve tahammül etme durumunun kalmadığını görüyorum. Zaten salonun 

dörtte üçü dışarıdadır. Bugünkü gündemimiz amatör branşlardı. Amatör dediğimizde, biz 

futbolun dışında hepsini katıyoruz. Bu konu ciddi bir konudur. Ancak maalesef, yönetimin 

yapmış olduğu sunum çok zayıftır, yani işi geçiştirici bir sunumdur. Zaten ortaya sunulacak bir 

durum da yoktur. Sonuçlar da zayıftır. Ben bu konuşmamı açıkçası daha ileriki bir tarihte 

yapmak istiyorum, çünkü bu amatör şubelerin görüşülmesi bugün yeterince olmamıştır. 

Ayrıca, bizim bir Sporcular Derneği’miz vardır. Bu dernek de şu anda ortada yoktur. Daha iyi 

bir şekilde bu konunun ele alınması için, önümüzdeki toplantılarda bu konunun tekrar 

gündeme getirilmesinin kulübümüz açısından yararlı olacağına inanıyor, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz.  

Değerli Üyeler,  

Bende kayıtlı, Sayın İbrahim Göknar, Erdal Günsel, Selim Akel, Metin Dural ve Dr. Teoman 

Kadıoğlu var. Arkadaşlar burada mı, bilmiyorum. Arada vazgeçen olduysa bilemiyorum. Sırayla 

gideceğim. İbrahim Göknar buradaysa, İbrahim Göknar’ı davet edelim.  

İbrahim Göknar 

Değerli Galatasaraylılar,  
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Herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, bir derin 

üzüntümü hemen belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz birkaç yıldır, sevgili başkanlarımız basın 

yoluyla birbirlerine Galatasaray hakkında mesaj gönderiyorlardı. Ancak bugün bu salonda 

maalesef bunu bir adım daha ileri götürdük, daha doğrusu bunu yaşadık. İki değerli 

başkanımız, iki sevgili başkanımız burada açıkça -benim şahsi düşünceme göre, bir alınganlık 

sebebi ile- Galatasaray camiası için gerçekten hicap duyulacak bir sahneye imza attılar. Bunu 

belirtmeden geçemeyeceğim. Burada hepimiz elbette Galatasaraylıyız. Hiçbirimiz, hiçbir 

şekilde, kendi seçtiğimiz başkanımıza bir yanlışlık yapma çabası içinde zaten olamayız. 

Dolayısıyla, benim naçizane görüşüm, keşke Faruk Başkan ayrılmasaydı, gerçekten burada, ben 

kendilerinin küçüğü olarak, iki başkanımızı davet edip bir el sıkışmalarını isteyecektim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçen ayki Divan Kurulu toplantısında, ben çok somut 3 öneride bulunmuştum. Bu kürsüden 

zaman zaman önerilerde bulunuluyor. Onların ne kadar kaale alınıp alınmayacağı elbette 

sizlerin fikirlerinize bağlı. Bugün burada, bu sefer 3 öneri yerine, geçmişle ilgili değil, 

Galatasaray’ı direk ilgilendiren ve bence hepimiz için hayati derecede önemli olan 3 soru 

hazırladım, onları soracağım. 

Bunların birincisi, gündemin üçüncü maddesinde olan amatör şubelerle ilgili. Bu arada, geçmiş 

konuşmalarda yapılan bazı küçük hataları da düzeltmek istiyorum. Bir kere, hemen başlayayım, 

basketbol şubesinin geliri yok değil. Basketbol şubesinin geliri var, 19 milyon lira, 2016 yılı. Biz 

bütçeleri ibra ediyoruz, ama sanıyorum okumadan ediyoruz veya etmiyoruz. Şimdi benim asıl 

sorum, giderler filan değil. 2016 yılı yazıyordu, ben sadece 2016’yı inceledim. Konuşulacak 

konu buydu. 2016 yılında, amatör şubelerde başı çeken, tırnak içinde profesyonel basketbol 

şubesi aslında 5 milyon dolar zarar etmiştir. Ekranda görüyorsunuz. Bu nedir? Geliri vardır, 

bunu konuşmuyoruz. Burada o şekilde söylendi, geliri yok diye. Var efendim. Olmaz olur mu? 

Benim sorum şu. Gelir niye az? Bence, asıl  sormamız gereken soru budur. Gelir niçin az? 

Üstelik o takım, o basketbol takımı bir yıl önce Eurocup şampiyonu olmuş. Artı, burada 

hepimiz, her yerde, Galatasaray Türkiye’nin bir numaralı markasıdır, diyoruz. Peki, ben bunu 

daha önce yine ifade etmiştim. Biz mi sponsorlara sponsor oluyoruz Galatasaray olarak, yoksa 

sponsorlar mı Galatasaray’a sponsor oluyor? Bu konunun altını bir kez daha çizmek isterim. 

Aman ne olur, masaya oturunca Galatasaray’a daha fazla para kazandırmak için oturalım. Bu 

çok önemli.  

Diğer taraftan, bunun tam tersi, profesyonel taraftan bahsedeceğim. Serdar Aziz ve Nigel de 

Jong diye iki tane futbolcumuz var. Bu iki futbolcu, bir senede toplamda 6-7 maç, ikisi birden 

oynamamıştır. Niye oynadı, niye oynamadı demiyorum. Konuşuldu bunlar. Ama biliyor 

musunuz, bu iki futbolcunun Galatasaray’a maliyeti 18 milyon dolar. Şimdi bakın, yani o yanlış 

transfer politikaları yerine, bu 18 milyon doların yarısını bile amatör şube basketbola harcasak, 

biz rahat rahat zaten bütün amatör şubeleri geçindiririz. İşin maddiyatı burada. Yani burada 

söylemek istediğim, Sayın Başkanım, yönetim bakış açısında, bu konulara dikkat edersek 

sanırım çok daha uygun olacak.  

İkinci bölüme geçersek, ikinci soru. Burada gündeme geldi, Riva, Florya. Şimdi ben yine bu 

kürsüden, Dursun Başkanı ve yönetimi bu konuda şiddetle destekledim, en başından beri. Ben 
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konuya şöyle bakıyorum. Yarınki ihale bir tarafa. İnşallah güzel, olumlu sonuç gelecektir. Fakat 

8 ay önce, Genel Kurulda bir taahhüt var. Taahhüt derken, bir deklarasyon var. Galatasaray’ın 

toplam borcu 500 milyon dolar idi. Deklarasyon böyle. Riva, Florya projelerinden gelecek olan 

-ne zaman gelecekse, 3 sene, 5 sene, iş bitiminde gelecek olan- miktar da bire bir aynı. 

Deklarasyon böyle, 500 milyon dolar. Şimdi 138 milyon dolar, üçte birden biraz az kasaya girdi, 

biliyoruz. Bakiye, üçte iki fazlası, 362 milyon dolar var. Benim merak ettiğim konu bu. 3 sene 

sonra biter hasılat paylaşımları, çok güzel. Sayın Başkanımız izah etti, elbette artacaktır. 

Paylaşım modeli budur tabii. Ama biz burada bir tahmin yapmalıyız. Şimdiden bu tahmini 

yapmalıyız. Tahminler de genelde, -hem uluslararası, hem Türkiye’de- bir bütçe yapılırken, artı, 

eksi 10 olur. Yani açıkçası, ben bu 500 milyon dolardan 50 milyon dolar aşağı, 50 milyon dolar 

yukarı beklerim, bir iş adamı olarak. Dolayısıyla, bu sorunun cevabı çok önemli. Diğer konular 

değil, kim aldı, kime verildi değil. Kalan 362 milyon dolar bakiyeden ne kadarı Galatasaray’a 

gelecek?  

Üçüncü sorum. (Bir sonraki lütfen.) Futbol transfer mevsimindeyiz, söylendi. Bana göre bitti, 

başlamadı bile. Şimdi bakın, 10 gün sonra kamp başlıyor. Ondan 20 gün sonra da, bir ay sonra, 

Galatasaray belki de futbol tarihinin kendisi için, bütçesi için, varlığı için en önemli sezonunda. 

Şu anda benim sorum şu. İsmin hiç önemi yok, % 100 biten bir transfer var mı? Rakip, adamını 

getiriyor, imza attırıyor. Biz bugün yine buraya gelirken, ajanslarda okuyorum, o geliyor, bu 

gidiyor... Şimdi bu çok önemli. Biz tam tersini yapıyoruz, oyuncuları gönderiyoruz. Onların 

haberlerini okuyoruz. Ben sadece bunu soruyorum Sayın Başkanım. % 100 biten bir transfer 

var mı? Var ise, ne olur var deyin, biz de rahatlayalım. Yok ise de, artık... Çünkü neden? 

Galatasaray’ın asıl transfer ihtiyacı -bakın, burası çok önemli- 12 numaradır, yani 

Galatasaray’ın taraftarıdır. Galatasaray taraftarı, yapılan yanlışlıklardan ötürü Galatasaray’a 

küsmüştür ve onların artık söylenilenlerin gerçeğe dönmesini bekleme hakları % 100’dür. Bizim 

Galatasaray taraftarına borcumuz bu anlamda sonsuzdur.  

Efendim, son olarak bir de öneride bulunmak istiyorum. (Bunu geçelim. Onu da geçelim 

lütfen.) Gerçi bir karar çıktı, herhâlde biraz sonra iki aylığına tatile çıkacağız, toplantıları 

yapmayacağız. Çare, hiçbir zaman boş eleştirilerle -ki o şekilde oluyor maalesef- yönetimi her 

manada eleştirmek değil. Zaten dikkat ediyorum, 16 aydır eleştiriyoruz, ama yerine bir şey 

koymuyoruz. Yani eleştirirsek de, hiç olmazsa, öyle değil de şöyle yapalım diye bir yaklaşımda 

bulunalım. Şimdi bakın, bir naçizane önerim olacak. Artık bizim hiçbir şekilde boşa geçirecek 

vaktimiz yok. Hemen bayram çıkışı, gelin, maksimum 30 kişi, -bu takdirlerinize bağlı, eğer kabul 

buyurursanız, maksimum 30 kişi, Divan Kurulu üyelerinden, Genel Kurul üyelerinden, eski 

başkanlardan, idari kadrolarda çalışan değerli Galatasaraylılardan ve taraftar gruplarından- 

tabii ki Yönetim Kurulumuzun inisiyatifinde -moderatörlüğünde diyeyim- kapalı bir beyin 

fırtınası toplantısı yapalım. Bir tam gün bunu yapalım. Sayın Başkanım, siz ve Yönetim 

Kurulunuz da o gün o toplantıda olsun. Ama bakın, o toplantıya katılacak kim olursa olsun, 

geçmiş konuşulmasın. Galatasaray’ın bugünkü durumu ve buradan yarına çıkmak için öneri 

konuşulsun. Galatasaray’ın, açık söylüyorum, ne alt, ne üst akla ihtiyacı vardır. Galatasaray’ın 

aklı kendine yeter. Biz böyle bir toplantıyı layıkıyla yapabilirsek, eminim ki, Galatasaray’ı bu zor 

durumdan yine hep birlikte çıkaracağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Metin Kural burada mı efendim? Buyurun. 

Metin Kural 

Sayın Başkan, Sayın Divan Üyeleri,  

Hepinize saygılarımı sunarım. Adım, Metin Kural. 6253 numaralı üyeyim. Ben birazcık daha 

taraftar gözüyle mevzulara bakmak istiyorum.  

Beni rahatsız eden bir şeyler var. Bu birinci derecede, Galatasaray’ımızın itibarının azalması. 

Hani genelde bir itibarımızın azalması söz konusu. Bunu nerede görüyoruz? Yani ben o gün 

tesadüfen Eminönü’nden vapura bindim, Ada’nın yanından geçiyorum. Bir baktım, Ada 

yıkılmış. Gayet böyle, düşman bombardımanına tutulmuş gibi yıkılmış Ada ve de oradaki büyük 

Galatasaray arması da yıkıntıların içinde duruyordu. Bu beni fena hâlde rahatsız etti. Yani 

hukuki şey, o olabilir, bu olabilir, ama biz Galatasaray’sak, yani bize ait, en azından bir armamız 

orada, harabe gibi yıkıntıların içinde olmamalı. Yani bu neden kaynaklanıyor? O mevzuya 

girmemiz lazım biraz.  

Bu her zaman lafı edilen bir şey. Yani kulübümüzün üye yapısı maalesef ülkedeki değişime ayak 

uyduramıyor. Yani kulübün üye yapısı malumunuz, -ben kendim de Galatasaray Lisesi’nde 

okudum- ağırlıkla liseden olanlar veyahut işte onların çocukları, onlara dayanır. Ama yani ülke 

gerçeğini kabul edelim. Bugünün Türkiye’sinde, Galatasaray Lisesi veya onun benzeri okullar 

diyelim -yani sırf bizim liseyi de kastetmeyelim- artık ehemmiyetlerini büyük ölçüde 

kaybetmişlerdir. Yani ekonomik olarak kaybetmişlerdir, siyasi olarak kaybetmişlerdir, hatta 

kültürel olarak kaybetmektedirler. Dolayısıyla, bizim bugünkü üye yapısı ile veyahut Genel 

Kurul yapısı ile farkına varmadan bir izolasyona girmemiz, yani küçülmemiz kaçınılmaz gibi 

geliyor bana. Bu kişisel görüş olabilir. Ben şahsen 54 senedir tribünde olan bir insanım ve de 

taraftarlığım bu lise aidiyetinden daha önemli olduğu için bundan rahatsızım, çünkü bir 

kongreye geliyorum, sanki sınıf arkadaşlarımla toplantı gibi, bir yığın arkadaşımı orada 

görüyorum. Yani bir kongrede 20 kişiden bir tanesi benim arkadaşım. Ben stada maça gittiğim 

zaman ise oradaki 500 kişiden bir tanesi benim tanıdığım. Benim şahsi kanaatim, bu yapıyı 

değiştirmezsek, küçülmemizin önüne geçemeyiz gibi geliyor bana.  

Bunların çözümü nedir? Ben ne sıkı Galatasaraylılar tanıyorum, kulübe üye olamıyorlar bir 

türlü. Yani adam 30 senedir deplasmanına, oraya, buraya gitmiş, kavgasını etmiş, dayağını 

yemiş Galatasaray için, ama oradaki bir sicil engelini aşamıyor. Bunların içinde her çeşit 

meslekten, her çeşit ortamdan insan var. Dediğim gibi, yani ülkenin genel yapısını bizim Genel 

Kurulumuzun yansıtması lazım. Yansıtmazsak, gelir birileri, Ada’yı oradaki Galatasaray 

tabelasına baka baka, vinçle yıkar, bomba atılmış gibi yıkar. Yani bu önemli bir konu. Keza, 

stadyumumuzun durumu. Demin konuşan beyefendi çok güzel söyledi, en önemli gücü 

taraftarıdır. Bu büyük bir takım. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, ben Türküm 

dediğiniz zaman, aa, Galatasaray’ın memleketinden, diyorlar size. Yani böyle bir ismimiz var.  

Bizim böyle bir ismimiz varken, buradaki stadımızda, ne bileyim, 5 bin kişiye top 

oynamamalıyız. Bu şehrin nüfusu 2 milyonken, 30 bin kişiye top oynardık Dolmabahçe’de. 

Şehrin nüfusu 20 milyon oldu, takım 10 bin kişiye, 5 bin kişiye top oynuyor. Yani bu olacak bir 

şey değil. Kulübün taraftarı kazanması lazım, taraftarın kulübü canıgönülden sevmesi lazım. 10 
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sene evvel maça beraber gittiğim arkadaşlarımın dörttü üçü gelmiyorlar maça, çünkü stadın 

ulaşım şartları meydanda. Yani şaka maka 5-6 sene oldu stada geçeli, hâlâ yayaların 

çıkabileceği doğru dürüst şey yok. Belki Yönetim Kurulumuz araçlarla geliyorlar, tribünün altına 

giriyorlar. Çok güzel. Bir gün, kalabalık bir maça metroyla gelsinler, bir de çıksınlar o daracık 

merdivenlerden Seyrantepe’ye doğru, bir bakalım.  

Yani bunları çözmek gerekiyor. Bunları çözmek için de işin içinde yaşamak gerekiyor. Ve de açık 

konuşalım, belediyesi ile, emniyetiyle, muhtelif kurumlarla da, sağlıklı ilişkiler içerisinde olmak 

gerekiyor. Mesela stadın orada bir otopark var, otoyolun karşı tarafında ve o otopark kapalı. 

Niye kapalı? Nasıl bir güvenlik şeyi olabilir? O zaman bütün şehri kapatalım. Yani illa maç günü 

mü orada bomba patlayacak? Yani bununla ilgili, bu tip şeylerle ilgili hiç mi çalışma yapılmaz? 

O stat yapıldı, 5 senedir oradan Cendere’ye inen bir yol yapılır, Cendere yolu var aşağıda, bir 

rahatlatır veyahut Ayazağa tarafına bir yol yapılabilir veyahut yayalar için karşıdaki polis 

lojmanlarının oraya bir yaya köprüsü yapılıp, onun altına bir yol yapılabilir. Yani biraz araştırılsa 

bazı çözümler olur. Ben anlamıyorum, orada bir hastane yapılıyor, hastanenin yolları yapılıyor, 

ne oluyor, ne bitiyor, ama bizim tarafta fena işkence çekiyoruz. Öbür tarafta, rakiplerimiz 

şehrin göbeğindeki statlarını keyfine göre büyüttüler, hatta devlete yaptırdılar. Maçları olduğu 

zaman, bütün şehrin trafiği, hayatı aksıyor. Ama böyle yaptırdılar, şehrin göbeğinde. Biz dağ 

başındayız, bir çıkış yolumuz bile yok. Yani dünyada nerede vardır böylesi Allah aşkınıza? 

İnsanlar maça geliyor, araçlarını otobanın üstünde bırakıyorlar ve otobanda yürüyerek stada 

geliyorlar. Böyle bir şey yok, olamaz yani. Ama Galatasaray’da bu böyle. Yani insanlar bir 

geliyor, ondan sonra gelmiyor.  

Dediğim gibi, 20 milyonluk bir şehir. Biz diyoruz ki, Türkiye’de 20 milyon Galatasaraylı var. Ama 

maça gelen 10 bin kişi, 5 bin kişi. Bu olur mu? Belediyesiyle, vilayetiyle, muhtelif kurumlarıyla 

ciddi bir şekilde oturulup bunların çözülmesi lazım. Bu stat bizimse ve de taraftarımızın maça 

gelip kulübümüze sahip çıkmasını istiyorsak bu sorunların halledilmesi gerekir, bunların 

gündeme getirilmesi gerekir. Ve de bunların da çözümü, açıkçası, bizim üye yapımızın profilinin 

değişmesidir. Bu kadar mevzu basit geliyor.  

Onun haricinde, tamam, muhtelif şeylerin lafı ediliyor, ama Galatasaray büyük ölçüde futbol 

popülaritesiyle tanınmıştır. Futboldaki başarılarımızla dünya çapında bir marka olduk. Ben 

turizm sektöründe çalışan bir insanım. Yabancılar geliyorlar, bazen işte Galatasaray’ın stadını 

görmek istiyoruz, diyorlar. Yani özel bir izin alamazsam, bizim stada birilerinin girip gezmesi 

mümkün değil. Sırf yabancılar için de değil bu, Türkler için de geçerli. Yani bir taraftar, çoluk 

çocuğuyla bir Pazar günü, ne bileyim, maç olmadığı zaman gidip stadı gezebilmeli. Soyunma 

odalarını, bilmem işte yedek kulübelerinin oraları görebilmeli, çünkü içeriden çok güzel bir 

stadımız var. Dışarıdan pek bir şeye benzemiyor, doğruya doğru, ama içeriden çok güzel. Yani 

o taraftarı heyecanlandıracak bir şey ve o gelecek taraftar zaten oradaki Galatasaray Store’dan 

de alışverişini yapacak. 

Yani şimdi dediğim gibi, sorunumuz taraftarı kulübe daha yakın hâle getirmek. Son dönemde 

maalesef taraftar kulüpten epey koptu, soğudu, maça gitmemeye başladı. Bu konular beni çok 

rahatsız ediyor. Dediğim gibi, 54 yıldır tribünde olan bir insanım. Artık yönetim, bilumum resmî 
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kurumlarla ne yapar, ne eder, umarım bu işler de bir çözümlenir, bir ilerlemeler sağlanır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah daha büyük başarılarımızı yaşarız. 

Ha, bir de bir şey söylemek isterim. Biraz evvel dikkatimi çekti. Sevelim, sevmeyelim, Beşiktaş 

bu sene Türkiye’de şampiyon oldu. Fenerbahçe basketbolda büyük bir başarı kazandı, 

Euroleague’i kazandı. Bu toplantı yapılırken, -ezeli rakiplerimiz bizim ebedi dostlarımızdır, 

sevelim, sevmeyelim, dediğim gibi- yani onları da bir tebrik etmemiz gerekirdi. Onu da ayrıca 

belirtmek isterim. Hepinize saygılar efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz Metin Kural’a. Son konuşmacı Sayın Erdal Günsel.  

Erdal Günsel 

Burada bulunan herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum. Yakın bir dostum uyarıda 

bulundu. “Sen sadece salonda bulunanları saygı ile selamlıyorsun, oysa kameralar vasıtasıyla 

orada konuşulan her şey, her söz bütün Türkiye’ye yayılıyor.” dedi. Ben bütün Türkiye’de bu 

toplantıyı izleyen herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, buyurun. 

Erdal Günsel 

Burada biraz önce gündem dışı bazı şeylere değinildi. Ben de değineceğim. Tüzük meselesi 

gündeme geldi. Tüzük için, benim bildiğim, en az 2 yıl çalışan bir komite var. Ben onlara her 

zaman teşekkür ettim. Maalesef tüzük bir türlü gündeme gelmedi. Hâlbuki tüzük gündeme 

gelse ve o maddeler kabul edilseydi, bugün Yönetim Kurulunun içinde bulunduğu birtakım 

çıkmazlara da belki çözüm gelecekti. Örneğin, Tüzük Komitesi’ne kendi düşüncelerini 

aksettiren birkaç komite dışı arkadaş oldu. Onlardan bir tanesi de bendim. Çok değerli fikirler 

çıktı. Mesela bir sayın üyemiz, bayan üyemiz dedi ki, “Yönetim Kurulunda hiç bayan yok. Bayan 

kotası konulsun.” dedi. Doğru değil mi? Biz Avrupa’ya açılan pencereyiz, diyoruz. Bakıyorum, 

hiçbir tane bayan arkadaşımız yok. O grubun içerisinde, yönetimin içerisinde, bir bayan olsa, 

emin olun, o kadar sakin konuşmalar, o kadar olumlu konuşmalar, Galatasaray’ın çıkarı uğruna 

yapılır ki... Ben tüzüğü fazla geciktirmemenizi rica ediyorum Sayın Başkan.  

Sizlerle paylaşmak istediğim iyi bir haber var. Divan toplantılarını yaptığımız Galatasaray 

Lisesi’nin tiyatro oyuncuları, 15-26 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan 16. PAM Liselerarası 

Tiyatro Buluşması’nda, “Yine Başladılar Şarkılarına” isimli oyunla en iyi oyun ödülünü aldılar. 

Yine en iyi kız oyuncu ödülünü Feyza Çalışkan -oyuncu- kazandı. Bu oyuncularımız, öyle tahmin 

ediyorum ki, Galatasaray’ın içinden yetişen birçok değerli tiyatro oyuncusu gibi, ileride bizleri 

oyunlarıyla aydınlatacaklar. Kendilerini ve katılan tüm liselileri kutluyorum.  

Gelelim esas konumuza. Geçen toplantıda, diğer sayın üyelerimizle birlikte, amatör şubelerde 

bazı sorunların yaşandığını belirtmiştik. Amatör şubelerin artık amatörlükten uzaklaştığını, 

fakat yönetimlerinin amatörce yapıldığını vurgulamaya çalışmıştık. Bütçelerinin yarıdan fazlası 

teknik kadro ve sporcu ödemelerine giden şubeler, ne olursa olsun, bence amatör değildir. 

Dolayısıyla, her profesyonel oluşum gibi sorgulanmalı. Bir şubemizin internet sitesinin, 
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ücretinin ödenmemesi sebebiyle kapalı kaldığını söylemiştim. Bakınız, sonraki gelişmeler şöyle 

oldu. Bu çok gizli bir bilgiymiş gibi, bir çalışan sorumlu tutuldu ve önce, kulüp sırlarını 

açıklamaktan işine son verildi. Sonra ne düşünüldüyse, kulübün tensikata gittiği gerekçesiyle 

işine son verildiği açıklamasıyla işinden uzaklaştırıldı. Siz ödemeyi savsaklayan asıl sorumluları 

bırakıp suçsuz kişileri işinden uzaklaştırırsanız, bunun sorumlusu yönetim olur. Bir siyasi lider, 

zamanında şöyle söylemişti: “Fırat’ın kıyısında bir koyun kaybolsa, onun hesabı benden 

sorulur.” Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu da kulüple ilgili olumlu veya olumsuz her şeyden 

sorumludur, çünkü bu sorumlulukları kabullenerek aday oldular ve seçildiler. Sorun varsa, 

aksaklıklar varsa, düzeltilmesi gerekir. Çalışanların mağdur edilmemesi gerekir.  

Galatasaray’da, futbol ve amatör spor branşlarında, eski sporcularla yeni sporcular arasında 

bence mutlaka bir link hattı kurulmalıdır. Hani bir söz var, “Gençler bilseydi, yaşlılar 

yapabilseydi.” Evet, ben bunu “yeniler bilseydi, eskiler yapabilseydi” diye uyarlayıp, buradan 

yola çıkarak, sporcular arasında kopukluk giderilmelidir, diyorum. Tecrübenin aktarılması, 

kulüp hafızasının kaybolmasını önleyeceği gibi, bazı sorunları da doğmadan önleyebilecektir. 

Bu, amatör şube antrenörünün de sağlıklı kararlar vermesini sağlayabilecektir. Zira koskoca bir 

camianın antrenörü yanlış değerlendirmelerde de bulunabilir. Bir şampiyonluk yarışında, 

kadro kuruluşunu yanlış yapabilir, bazı yarışlara girmemeyi tercih edebilir. Bu kararları olumsuz 

netice verebilir. Oysa eski sporcularla birlikte alınacak kararlarla, yanlış yapma riski azalacaktır. 

Bunun örnekleri çok bulunmaktadır Galatasaray’da.  

Amatör branşlar artık eski yapılarından uzaklaşmıştır, profesyonel nitelik almıştır. Bunu 

kabullenince, kurallarını da yeniden koymak gerekir. Örneğin, sporcuların yaş sınırları, ücret 

skalası, antrenör çalışma prensipleri ve sorumlulukları, şube yönetimi ile ilgili tüm çalışma 

yöntemleri yazılı kurallar hâlinde yeniden düzenlenmelidir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Günsel, bir toparlar mısınız? 3 saati bulduk. 

Erdal Günsel  

Hemen toparlayıp huzurunuzdan ayrılacağım. Galatasaray Adası’nda yaşanan olay yeni değil. 

Bu sene kapalı kalacak, öyle tahmin ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Maalesef. 

Erdal Günsel  

Maalesef, Sayın Özhan Canaydın döneminde de bir sezon kapalı kalmıştı. Her şey aslına rücu 

eder, diye bir söz var. Bugün Ada’nın kuzey kısmından bakarsanız, Arnavutköy kısmından 

Beşiktaş tarafını görebiliyorsunuz, çünkü Ada düz oldu. Sayın yönetim bu konuda çok olumlu 

bir açıklama yapmadı bana göre. Biz o yığıntıyı derhal kaldırıyoruz demediler, bu sene sezonu 

açacağız demediler. En azından havuzu devreye sokacağız demediler. Oranın ne olacağı belli 

değil. 28 Mayıs’ta yıkılan Galatasaray Adası belirsiz bir şekilde orada duruyor. Herkes geçerken 

-tarihe mal olması açısından- Galatasaray Adası’nın fotoğraflarını çekiyor. Bu bana hüzün 

veriyor. Bence Galatasaray Adası ile ilgili en iyi yazıyı -ne kadar tenkit edilirse edilsin- Sayın 



34 
 

Hıncal Uluç yazmıştır. Eğer tafsilatlı bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen kendisinin yazdığı 

3.6.2017 tarihli yazıyı internetten indiriniz. Yine bunun gibi 2.6.2017’de bir yazısı var. 

24.5.2017’de yazısı var. 26.5.2017’de yazısı var. Bence, Sayın Hınçal Uluç bizi Yönetim 

Kurulundan daha fazla aydınlattı bu konuda. Doğrudur, yanlıştır...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, yarım yamalak bilgilerle bir şeyler anlatıyor. 

Erdal Günsel  

Evet, bu benim yorumum. Ben hep en sona kalırım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 

Ama bunlar zabıtlara geçiyor. Ben 5 kişiye de konuştum, sağ olsun, beni seven arkadaşlar 5 

kişi, Galatasaray Adası yıkılmadan önce yaptığımız bir toplantıda beni dinleme lütfunda 

bulunmuşlardı. Ben kendilerine o zaman teşekkür etmiştim. Şimdi burada bulunan herkese 

teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biz de Sayın Günsel’e teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugün alınan Divan Kurulu kararı uyarınca, gelecek toplantımız 13 Eylül 2017 Çarşamba günü 

olacak. Hepinize saygılar sunuyorum. 3 saat süren toplantı... Buyurun efendim. Gündemi ona 

göre düzenleriz. Toplantımız 3 saat sürmüştür. Hepinize iyi yazlar dilerim. 
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