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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 14 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 12.00’de Gayrettepe 

Dedeman Oteli’nde yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun değerli üyeleri, kıymetli Galatasaraylılar, Kasım 2012 Olağan Divan 

toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli çoğunluğumuz vardır. Her zaman 

olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah 

arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş, değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 

numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen 1 aylık süre içinde vefat eden 2891 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz, Şahabettin Türsan, 4565 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, 

Erol Günaydın, 4904 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Reşit Ata, 6210 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Güngör Salman ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizi saygı 

duruşuna davet ediyorum efendim. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim. Buyurunuz. 

Değerli Galatasaraylılar, şimdi bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan  

Gündem 

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

2- Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3- Avrupa Kulüpler Ligi ve 2011 yılı Süper Lig Şampiyonu Judo takımımıza Divan Başarı Beratı 

verilmesi. 

4- Yönetim faaliyetleri ve tesislerimizdeki son durumla ilgili bilgilendirme, 

5- Güncel olaylar, dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Gündemi kabul edenler? 

Etmeyenler? Edilmiştir efendim, teşekkür ederim. Değerli Galatasaraylılar, gündemimize 

geçmeden önce, size arz etmek istediğim iki konu var. Bugünkü toplantımızı farklı bir 

ortamda gerçekleştiriyoruz. Bu toplantı davetini yapan kulübümüzün eski yöneticisi, Sayın 
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Mustafa Sarıgül’e teşekkür ederiz. Maalesef son 10 yıl içinde üyelerimizin bir araya gelerek 

kulüple ilgili konuları görüşebildiği ortam sayısı sınırlı hale gelmiştir. Hasnun Galip 

Sokağından taşınmamız ve Galatasaray Adasının sadece üyelere hizmet veren tesis vasfını 

kaybetmesi, üyelerimizin arasındaki sosyal bağları iyice kopartmıştır. Ancak divan toplantıları 

ve yıllık genel kurullarımız kulüp üyelerini bir araya getirmektedir. Bu sebeple bugünkü 

toplantı davetinin resmi divan kurulu toplantısından sonraki üyelerin rahat bir ortamda bir 

araya gelmelerini sağladığı için divan yönetimince uyun bulunmuş ve toplantı düzenlenmiştir. 

Sayın Mustafa Sarıgül’ü bu vesileyle, değerli üyelerimize hoş geldiniz demek üzere, kürsüye 

davet ediyorum. Buyurun Sayın Sarıgül. 

Mustafa Sarıgül 

Sayın Divan Başkanım, Galatasaray Spor Kulübümüzün çok değerli başkanı, Sayın Ünal Aysal 

başkanım, çok değerli divan üyelerimiz, burası Galatasarayın en önemli kurulu. Burası 

Galatasarayımızın gelişmesi, güçlenmesi ve Galatasarayımızın dünya çapında başarı elde 

etmesi için en önemli kurulu, Divan başkanımız ve siz çok değerli divan üyelerimiz, davetimizi 

kabul ettiniz, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Geçmişte Galatasarayda yöneticilik yapan bir 

evladınız, bir kardeşiniz olarak, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz 

efendim. Galatasaray Spor Kulübümüzün başkanı, Sayın Ünal Aysal başkana ve çalışma 

arkadaşlarına başarılar diliyorum. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin gelişmesine, 

güçlenmesine, son derece önemli katkılarda bulunan ve Galatasaray Spor Kulübü Türkiye 

Cumhuriyetinin dünyadaki tanınmasına da çok önemli ölçülerde katkıda bulunan, çok değerli 

bir spor kulübümüzdür. Kurucumuz Ali Sami Yen’in önünde saygıyla eğiliyorum. Galatasaray 

Kulübümüze emeği geçen bir çok değerli yöneticilerimiz var. Birçok değerli başkanlarımız var. 

Ve Ebediyete intikal edenlere, tanrıdan rahmet diliyorum, sizlere ve Galatasarayımıza sağlıklı, 

mutlu ve uzun ömürler diliyorum. Ünal Aysal başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimize de 

başarılar diliyorum. İstiyorum ki, nasıl 4 sene yönetimde bulunduğum süre içerisinde, 

Galatasarayımız 4 sene üst üste şampiyon oldu, UEFA kupası şampiyonu oldu, Süper Kupayı 

aldı, aynı başarıları Ünal Aysal başkan ve takımının kararlı, verimli ve uyumlu çalışması 

sonucunda, başaracaklarına inanıyorum. Bir Galatasaraylı, evladınız ve kardeşiniz olarak 

teşriflerinizden dolayı, çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim biz de Sayın Sarıgül’e sitayişkâr sözleri için teşekkür ederiz. Değerli Galatasaraylılar, 

size arz etmek istediğim ikinci konu, kulübümüzün kuruluş öyküsünü, köklerini, camiamızın 

yetiştirdiği ülke çapındaki değerleri, liderlik vizyonunu, futbol takımından spor kulübüne 

geçişi ve tüm branşlarımızı tanıtan, çok özel bir kitap hazırlanmış. Girişte görmüşsünüzdür. 

Kitap Türkçe ve İngilizce hazırlanmış, çok özel resimlerle donatılmış, baskısı ve içeriği 

hakikaten güzel olan önemli bir tanıtım kitabı ve Galatasaray Kulübü belgeseli niteliğinde 

olan bir eser. Benim bu hafta sonu, eksiksiz okuma fırsatım oldu, çok beğendim, tüm 

üyelerimize hararetle tavsiye ederim. Hepimizin kütüphanesinde bulunması gereken kulüp 

üyesi olmayan Galatasaraylılara, gururla hediye edebileceğimiz kalitede bir kitap. Ön ayak 

olanlara ve hizmeti geçenlere teşekkür borçluyuz. İngilizce baskısı ise, her branşta yaptığımız 

yurt dışı temaslarda ziyaret ettiğimiz kulüp yöneticilerine Galatasaray Kulübünün yapısı ve 

özelliklerini tanıtmak üzere hazırlanmıştır. Kitap futbol alt yapı bölümümüze yapılacak 250 

lira bağış karşılığında kulübümüzün iletişim koordinatörlüğünden temin edilebilir. Efendim 

şimdi toplantımızın gündemine geçiyorum.  

Gündemimizin 1 inci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. 

Hatırlayacaksınız geçen ay yoğun, uzun bir toplantı yaptık. 6 aylık mali raporlarımızı usulüne 

uygun şekilde görüştük, tartıştık, değerlendirdik. Bu zaptı hazırlanmış olduğu şekliyle 

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

Gündemimizin 2 nci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Sayın Galatasaray Divan Başkanı,  

Divan Üyeleri ve İdare Heyeti,  

1. Yeni düşünülen kurumlarda, sarf edilecek çok büyük paralar karşılığı geri gelecek mi? Ve 

düşündüğünüz gibi, kâra geçilebilecek mi? İnşallah Galatasaray’a faydası ve borçtan kurtulma 

yolu olur.  

2. Divanda verilen öneri ve dilekler. Divan heyeti kendi aralarında toplanarak bu önerileri 

süzgeçten geçirip, idare heyeti toplantılarında beraberce ele alınıp tekrar görüşülür. 

Galatasaray için çok faydalı olacağına inanıyorum.  
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3. Yeni kurumlaşmadaki arkadaşların, her branşta, alt yapıya kıymet vermesini, çok daha 

uygun buluyorum. Taşıma suyla geçici olur ve kendi içinden sporcu yetişmez.  

4. Daha evvel dilediğim gibi, hiç bıkmadan ve yorulmadan tekrarlayacağım. Aşağı yukarı 15, 

20 milyonluk bir camianın bu yakasında beraber olacağı bir yerimiz yok. Elinizde imkânlar var. 

Bunlardan birisi, istinyeye inen yol, üstü atlı spor arazisi. Ne at var, ne de atçı. İkincisi  

Tarabya Metin Oktay tesisleri. Ve bu önerdiğim yerlere elinizdeki hakiki Galatasaraylı 

arkadaşlar sayesinde, sponsor bulmakta da zorluk çekeceğinizi sanmıyorum. İş ki isteyin.  

5. Geçmiş idare heyeti başkanına, Kalamış gibi bir tesisi başlatarak, Galatasaraya 

kazandırdıkları için candan teşekkür ederim.  

6. Bu dileklerimi lütfen üstüne basa basa okuyun ki, İdare Heyeti ve Başkan duysun.  

Saygılarımla.  

Kerim Uzuner. Sicil numarası 3005. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Değerli Galatasaraylılar, Sayın Uzuner, uzun yıllar sutopu 

bölümümüzün kaptanı idi ve yöneticisiydi. Bu itibarla kulübümüzle ilgili önemli bulduğu 

notları, usulüne uygun şekilde bizlere iletir. Tabii ki bunlar Yönetim Kuruluna ileteceğimiz 

noktalar. Bilvesile arz ettik. Buyurun efendim, devam edin. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Sayın Divan Kurulu Başkanım, aşağıdaki hususlarda, Galatasaray Spor Kulübü Derneği 

yönetimi tarafından yazılı olarak bilgilendirilmemi rica ederim.  

1. Galatasaray Sportif A.Ş. nin Deloitte & Touch firmasına yaptırdığı çalışma sonucu 

şekillenen son organizasyon şeması. Mümkün olabildiğince kişilendirilmiş haliyle.  

2. Bu organizasyon şemasındaki CEO nun görev ve yetkileri? Özellikle kendisine bağlı 

birimlerdeki pozisyonlara atama ve/veya görevden alma yetkisi olup olmadığı.  

3. Galatasaray Spor Kulübü derneği icra kurulu üyelerinin isim ve varsa Galatasaray Spor 

Kulübü derneği içindeki başka görevleri. Bu üyelerin varsa Galatasaray Sportif A.Ş. deki 

görevleri.  
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4. Galatasaray Spor Kulübü derneği icra kurulunun görev ve yetkileri.  

Saygılarımla.  

Ayhan Özmızrak, 6889. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, hatırlayacaksınız Eylül ayında kurumsallaşma ile ilgili çok detaylı bir 

toplantı düzenlemiştik. O toplantıda Yönetim Kurulu ve Deloitte Touch firmasının yetkilileri, 

bazı açıklamalarda bulundular. Tabii ki o açıklamaların şekillenmesi, zaman içinde olacak idi. 

Onun için bu değerli üyemiz bu konularla ilgili bazı sualleri iletmiş, Yönetim Kurulu adına 

sunum yapacak olan arkadaşımıza, sualleri ilettik. İmkân dahilinde olanları, herhalde burada 

cevaplandırıp, sizleri tatmin edecektir.  

Değerli Galatasaraylılar, gündemimizin 3 üncü maddesine geçiyorum. Avrupa Kulüpler Ligi ve 

2011 yılı Süper Lig Şampiyonu Judo Takımımıza Divan Başarı Beratı verilmesi. Değerli 

arkadaşlar, Judo, biliyorsunuz 14 branşımızdan bir tanesi, ancak pek ismini duymadığımız 

Uzakdoğu sporlarından birisi. Eğer böyle bir branşın Avrupa şampiyonu olduğunu duyarsak, 

öğrenirsek çok mutlu oluruz. Onun için bugün arkadaşlarımızı davet ettik. Bu arada size 

hatırlatıyorum, tekerlekli sandalye basketbol takımımız dünya şampiyonu olmuştur. 

Önümüzdeki toplantıda onları da çağırıp kendilerine teşekkür edeceğiz. Şimdi Sayın Başkan 

Ünal Aysal’ı ilk beratları vermek üzere davet ediyorum. Buyurun efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Yardımcı Doçent Doktor Ali Demir, İdareci. Ercan Çakıroğlu, Antrenör A Takımlar. Derya 

Gülek, Antrenör Altyapı. Evet. Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Divan 

Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Ödüllere devam etmek üzere. Nazlıcan Özerler. Asena 

Tuğba Dursun, Selda Karadağ, Mümine Demir, Divan Başkanımıza teşekkür ederiz. Şimdi de 

kürsüye Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Refik Arkan’ı rica ediyoruz. Belkıs Zehra Kaya, Onur 

Akgün. Sinan Sandal, Sezer Huysuz ve Bayram Ceylan. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Sayın Refik Arkan’a teşekkürler. Sayın Başkanım sizi de rica edebilir miyiz, toplu resim 

çektirilebilmesi için. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, dünya kulübü olmanın çeşitli yolları var ama, herhalde Avrupa 

Şampiyonu olmak, Dünya Şampiyonu olmak kolay iş değil. Diğer bütün kulüplerimize de 

örnek olması dileğiyle.  

Gündemimizin 4 üncü maddesine geçiyorum. Yönetim faaliyetleri ve tesislerimizdeki son 

durumla ilgili bilgilendirme. Bu bilgilendirmeyi Yönetim Kurulu üyemiz Sedat Doğan 

arkadaşımız yapacaktır. Sayın Doğan buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan  

Sayın Başkanım, değerli Divan Kurulu üyelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 

gündemimizin beni ilgilendiren bölümü olan, geçen ayki bazı yönetim faaliyetleri ve meydana 

gelmiş olaylarla ilgili sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Bunun yanında da tesislerimizde 

bugüne kadar yapmış olduğumuz yatırımları ve planlanan yatırımları size arz etmeye gayret 

edeceğim. Öncelikle onlar çok fazla tanıtılmaya ihtiyaç duymuyorlar. Kendi kendilerine bir 

isim yarattılar. Onlar bizim engelsiz aslanlarımız, sadece spor sahasında emin olun, başarı 

kazanmıyorlar. Bu ülkenin yaklaşık % 10 u, bedensel engelli. Fakat biz onları çok fazla 

sokaklarda göremiyoruz. Çünkü ülkemizin alt yapısı, buna maalesef çok müsait değil. Fakat 

engelsiz aslanlarımız ne yapıyor biliyor musunuz? 70 küsur milyon nüfusu olan ülkemizde 7 

milyon bedensel engelli insanlara, umut veriyorlar. Çalışıldığı zaman, yapılabildiğini 

gösteriyorlar. Çalışıldığı zaman, toplumla kaynaşılabildiğini gösteriyorlar. Bu sebeple biz 

onları alınlarından öpüyoruz ve Galatasarayın ananelerinde olan, bu toplumdan aldığını, bu 

topluma geri verme ilkesini de en güzel şekilde bence sahaya yansıtıyorlar, ortaya 

koyuyorlar. Bu şampiyonlukları da ayrıca şu anlamda çok önemli. 10 defa düzenlendi kıtalar 

arası tekerlekli basketbol şampiyonası, bunun 4 tanesini Galatasaray Spor Kulübü kazandı. 

Herhalde ne Türkiye'de herhangi bir spor kulübünün, herhangi bir branşı, 10 defa 

düzenlenen dünya çapında bir şampiyonayı, 4 defa kazanma başarısı göstermedi, 

gösteremedi. Biz onların arkasındayız, maddi manevi olarak destekliyoruz ve bu başarılarının 

da devam edeceğine inancımız tam. Demin judo takımlarımız burada beratlarını aldılar. Onun 

için çok fazla üstünde durmak istemiyorum. Detay vermek istemiyorum ama, şunu ifade 
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etmek isteriz. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyetinin 2020 yılı ile ilgili önemli bir hedefi var. 

Türkiye Cumhuriyeti 2020 yılında Olimpiyatları düzenlemek istiyor. Burada kulüplere çok 

büyük bir rol düşüyor ve bildiğiniz gibi, Olimpiyatlar da ağırlıklı olarak amatör sporlardan 

meydana geliyor. Bu konuda müsabakalar yapılıyor. Galatasaray Spor Kulübü de Türkiye'nin 

2020 yılı hedefine destek olmak açısından, amatör branşlarına önemli yatırımlar yapıyor. 

Bizim 2020 taraftar kartı projemiz var. Şu anda projemiz planlanıyor. Yaklaşık 1 ay, 1.5 ay gibi 

lansmanla ilgili bir rötarımız oldu. Onun sebebi de, kurumsallaşma projemiz çerçevesinde 

yeni arkadaşlarımızın özellikle sponsorluklarla ilgili, direktörlüklerimize yapılan yeni tayinler 

neticesinde, bu arkadaşlarımızın da konuya müdahil olmalarını sağlayabilmek açısından, biraz 

ağır davrandık ama, kulübümüzün amatör branşlarına, sadece amatör branşlarına ayrılmak 

üzere, taraftar kartı projemizin gelirleri olacak. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. 

Bunları da arz etmek istedim. Şimdi biliyorsunuz talihsiz bir istemediğimiz bir olay yaşadık. 

Şampiyonlar Liginin Cluj’la oynadığımız kendi sahamızda oynadığımız maç esnasında, ciddi bir 

yağış meydana geldi ve bu yağış sonrasında da takımımızın performansında da ciddi bir 

etkilenme oldu. Kamuoyunda statla ilgili ve buranın zemini ile ilgili çok ciddi spekülasyonlar 

oldu. Şimdi biz ne inceleme yaptırıyoruz? Buna geçmeden önce, iki konuya açıklık getirmek 

istiyoruz. Bunun da sizler tarafından not edilmesini istiyoruz. Birincisi, stat ihalesi yapılırken 

stadımız kapaklı değil, yani çatısı kapanacak bir şekilde ihale edilmemiştir. Bu çok önemli bir 

nokta. Bu ne anlama geliyor? Kapaksız olarak yapılan ihale neticesinde, eğer dünyada iki çeşit 

drenaj sistemi varsa, bunların bir tanesi, kapalı sahalar açısından uygulanıyorsa, diğeri de 

çatısı açık sahalar açısından uygulanıyorsa, mantık şunu gerektirir ki, burada yapılan saha çatı 

olmayacağına göre, İstanbul'un doğal şartlarına, iklim koşullarına uygun olarak dizayn edilsin 

ve herhangi bir yağmurda da bir etki olmasın. Yaşadığımız sıkıntılar yaşanmasın. Bu birinci 

nokta. Bunun çok doğru anlaşılması gerekir. İkinci olan husus da, sayın Mustafa Sarıgül 

başkanımızın ön ayak olduğu, Seyrantepe projesinde, hatırlarsanız stadımızı dizayn ederken 

ve kamuoyuyla bunu paylaşırken, her aşamasında, 2005-2006 yıllarından itibaren biz şunu 

ortaya koyduk kulüp olarak, dedik ki, yapılacak olan stat, sadece üzerinde 15 günde bir futbol 

oynanacak bir tesis olmamalı. E peki ne olmalı? Üzerinde sürekli aktiviteler düzenlenecek, 

konserler yapılacak, kongreler yapılacak, gerektiğinde düğünler yapılacak bir tesis olmalı. 

Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Galatasaray camiası olarak.  Defalarca tekrar edildi. Peki 

mantık şunu gerektirmez mi? Bu şekilde dizayn edilmesi gereken bir stadın zemininde, 3 tane 

aktivite yapıldıktan sonra, böyle bir sıkıntının olabilmesi düşünülebilir bir şey midir? Değildir. 
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Şimdi bu iki noktayı not ettikten sonra, bu olay olduktan, olaydan hemen sonra, biz yönetim 

olarak hemen ertesi gün en hızlı şekilde, 3 değişik kurumla, 3 ayrı kurumla irtibata geçtik. Bu 

kurumlardan bir bölümü, yabancı, bir bölümü yerli. Bu kuruluşlar aynı zamanda FİFA nın, 

UEFA nın ve Türkiye Futbol Federasyonunun da saha etütlerini yapan danışmanları, bir 

bölümü danışman statüsünde, bir bölümü akredite statüsünde, şimdi biz burada neye 

bakıyoruz? Ne inceleme yaptırtıyoruz? Bir kere çim katman analizi alıyoruz. Nedir çim 

katman analizi? Çimler rulo halinde getirilip seriliyor, 3, 4 santim kalınlığında, bu katmanda 

bir sıkıntı var mı? Yok mu? Ona baktırıyoruz. İkincil olarak vejetasyon katman analizi 

yaptırtıyoruz. Bu nedir? Bu da çimin altında bulunan ve çimin kök salması gereken bölgenin 

analizi yapılıyor. Burada bir sıkıntı var mı, yok mu diye. Üçüncü olarak, drenaj katmanlarının 

analizini yapıyoruz. Bu da diğer iki katmanın altında bulunan ve değişik malzemelerden 

oluşturulabilecek, su süzüldükten sonra, suyun drenaj sistemine yani borulama sistemine 

ulaşmadan önce geçirdiği evre, acaba burada mı bir sıkıntı var. Ona bakıyoruz. 4 üncü olarak 

da suların borulama sisteminin içerisine girdikten sonraki, almış olduğu yolu ve o boruların 

içini, bunların kanalizasyonlara, ana kanalizasyon bağlantılarına, ne şekilde giriyorlar, 

buralarda bir sorun var mı? O konuda bir inceleme yaptırtıyoruz. Neden 3 tane ayrı 

kurumdan yapıyoruz bu tetkiki? Şu sebeple, bu kurumların her biri demin bahsetmiş 

olduğum, bu konularda, ayrı ayrı uzmanlıklara sahip. Bu birinci neden. İkinci neden. Bunların 

hangi konularda uzlaştıklarını, hangi konularda uzlaşamadıklarını ve uzlaşamıyorlarsa, ne 

yönde bir çalışma yapılması gerektiğini, bir konsertasyon halinde algılayabilmek açısından, bu 

tetkikleri yaptırtıyoruz. Biz Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir 

kimseyi veya kuruluşu suçlamadık. Suçlamak gibi bir niyetimiz de yok. Bizim yapmaya 

çalıştığımız, demin bahsettiğimiz iki ana noktada, yani bu stadın yapılma biçimi ve yapılma 

mantığı çerçevesinde, nerede bir eksiklik olduğunu tespit etmek. Yoksa, ilgili devlet kurumu 

suçludur, müteahhit suçludur gibi herhangi bir iddiamız da yok. Biz doğrunun ortaya 

çıkmasını istiyoruz. Burası bizim 50 yıl en az kullanacağımız bir yer. Bize yakışır, Türkiye'ye 

yakışır, bir standartta işlem görmesi lazım, çalışması lazım. Onu tespit etmeye çalışıyoruz ve 

gereği ne ise de, Yönetim Kurulu olarak bunu yapacağız. Çalışmaların bu ay sonuna yetişmesi 

planlanıyor. Çalışmalar bittikten sonra, raporları alacağız ve bunu da gerek kamuoyuyla, 

gerek siz üyelerimizle paylaşacağız.  
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Şimdi 2011-2012 yıllarında gerçekleşmiş olan tesis yatırımlarıyla ilgili biraz bilgi vermek 

istiyoruz. Kalamış tesisimiz, geleneksel olarak üyelerimizin de buluştuğu, su sporlarımızın 

merkezi olan gözbebeğimiz, tesislerimizden bir tanesi, hatta en önemlisi diyebiliriz. Yönetim 

Kurulumuz görevi devraldığında, hatırlarsanız burada bir inşaat faaliyeti başlamış, ancak çok 

sağlıklı yürümüyor durumdaydı. Biliyorsunuz bölgenin imar planlarıyla ilgili, bazı sıkıntılı 

durumlar vardı. Sadece bizle ilgili değil, yanımızda 3 adet daha tesis var. Bir tanesi, Deniz 

Kuvvetlerine ait, diğeri güzide rakibimize ait, bir diğeri de yelken kulübüne ait. Bu bölgenin 

imar planlarıyla ilgili sıkıntısı olmasından dolayı, zaten buradaki tesislerin yapımında, gerek 

bizim, gerek komşularımızın problemleri vardı. Bu konuda da yönetimimizden, Sayın Emir 

Sarıgül, sayın başkanımıza eşlik ederek ve yine gayrimenkul a.ş. den Ümit Özdemir 

ağabeyimiz çok ciddi bir mesai harcadılar. Şu müjdeyi verme durumundayız. Bütün bölgenin 

imar planı geçiyor ve bizim burada da yıllardır iğreti olarak oturduğumuz bir yer. Hukuki 

anlamda söylüyorum. Tamamen hukuki statüye kavuşmuş olacak. Tabii biz bu hukuki 

problemler beklerken, durmak durumunda değildik. Yatırıma devam ettik. 8.5 milyon liralık 

bir yatırım yaptık, Kalamış Tesisimize. Burası 25-33 metre ölçülerinde, 2.20 metre 

derinliğinde bir havuza sahip, burayı daha çok sutopu takımımız kullanack, sutopu 

takımımızla, su topu takımımızla, yüzme takımımız arasında, Yönetim Kurulumuzun onayı ile 

bir paylaşım anlaşması mutabakatı yapıldı ve sutopu takımımız bundan sonra, burayı 

kullanıyor olacak. Tesisimiz de 50 yatak kapasiteli bir yatakhane var. Artık sporcularımız 

antreman aralarında, daha rahat dinlenebilecekler. Bunların çoğu, tuvaletleri içerisinde olan 

odalardır. Yine şubelerimizin ofisleri buraya taşındı. Biliyorsunuz üyelerimize de hizmet veren 

bir tesisimiz burası. Mutfağını yeniledik ve üyelerimiz için görmüş olduğunuz aktivite salonu 

devreye girdi, görmeyenlere tavsiye ederim, İstanbul'un en güzel manzaralarından bir 

tanesine sahip, bu konuda da gurur duyabiliriz. Havuzumuzla ilgili şunu ifade etmek 

istiyorum. Burası sporcularımızın sağlığına da ayrıca önem veren, dikkat eden teknolojilerle 

donatıldı. Burada biz doğrudan klor kullanmak yerine, bir klor jeneratörü, tuz-klor jeneratörü 

kullanıyoruz. Havuzun klor ihtiyacı da otomatik olarak bu şekilde dönüşümle karşılanıyor ve 

sporcularımızın yabancı maddelere maruz kalmasını engellemiş oluyoruz.  

Bu tesisimiz de Galatasaray store, stadımızın yanında, Şubat 2012 tarihinde hizmete aldık. 

Buranın bir özelliği var, çok önemli bir özelliği. Sponsorlarımızın bize belirttiğine göre, bu 

store, flag ship diye İngilizcede tabir edilen amiral gemisi mağazaları arasında, yani kulüp 
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mağazaları arasında dünyanın en büyüğü, metrekare olarak. Yaklaşık 3 milyon Türk liralık bir 

maliyetle gerçekleştirildi. 8 ayda tamamlandı. Yine iç tarafında, 700 metrekarelik fun zon, 

ülker fun zon adı altında bir bölümümüz var. Buranın özelliği de televizyon stüdyosu olarak 

kullandığımız gibi, birçok aktivitenin taraftarımızla, oyuncularımızın, takımlarımızın birbirine 

kavuşabildiği, birbiriyle etkileşim içine girebildiği bir alan. Storumuzun mağazacılık 

çalışmalarımıza, çabalarımıza çok ciddi bir katkısı oldu. Yaklaşık ayda 20 bin parça ürün 

satıyoruz, taraftarımıza ve 1 milyon lira civarında da bir ek gelir elde etme şansına sahip 

oluyoruz. Ki bu da gördüğünüz gibi yatırımını ne kadar hızlı karşılaşacağını, amorti edeceğini 

ortaya koyuyor.  

Biliyorsunuz, stadımız da 157 adet locamız mevcuttu. Bunların tamamı satılmıştı ve çok ciddi 

bir loca talebi vardı. Özellikle kurumsal firmalardan, biz de bunu karşılamaya karar verdik. 41 

adet yeni loca inşa ettik. Bu localarımızın 36 tanesi, sahiplerine teslim edildi. Geri kalanı ile 

ilgili müzakereler devam ediyor, onları da en kısa sürede sahiplerine vereceğimizden 

kuşkumuz yok. 2.2 milyon lira yeni yapmış olduğumuz localarımıza para harcadık.  

Biliyorsunuz televizyonumuz GS TV, en önemli iletişim araçlarımızdan bir tanesi, bizden 

önceki yönetimler tarafından, çok güzel bir şekilde kurulmuş ve DİGİTÜRK şirketiyle de daha 

çok üyelik bazında bir anlaşma yapılmış, sadece üye olanlara hitap eden bir televizyon iken, 

Sayın Ünal Aysal’ın hayır biz herkesle daha fazla kucaklaşmalıyız, söylemi ve iddiası ile 

birlikte, vermiş olduğu talimatla, biz televizyonumuzun DİGİTÜRK’le yapmış olduğu 

anlaşmayı, tashih ettik ve televizyonumuzu kendi bünyemize aldık. Tabii kendi bünyemize 

alırken, bazı masraflar daha öncesinde tamamen DİGİTÜRK tarafından, DİGİTÜRK platformu 

tarafından karşılanıyordu. Stüdyolar kendileri tarafından temin ediliyordu ve teknik ekipman 

da kendileri tarafından temin ediliyordu. Fakat açık kanala geçince, buradaki ekonomik yapı, 

kendini karşılayamaz duruma geldi. Özellikle DİGİTÜRK’ün yatırımları açısından, biz de 

kendimiz yatırım yapmaya karar verdik. Şu örneği vermek isteriz. Stüdyolar ki, bu stüdyoları 

yeni yaptık ve ekipmanıyla birlikte 1.5 milyon TL ye mal oldu. Sadece stüdyo kirası olarak 35 

bin lira vermemiz gerekiyordu. Buradan yola çıkarsak, 2.5 sene gibi bir zamanda, sadece 

stüdyonun dekorasyonunun değil, ekipmanının da kendini amorti edeceğini, tek sadece 

vermediğimiz kira rakamıyla, görebileceğiz. Stüdyolarımızın özelliği, hem geniş açıdan çekim 

yapabiliyoruz. Hem de özellikle yayıncılıkta, stüdyo kalitesi ve ekipman kalitesi çok mühim. 

Zira iyi bir program yapmazsanız, ekranınız cam gibi olmazsa, seyredilme oranınız da 



11 
 

düşüyor. Bizim stüdyolarımız, yeni imkânlarıyla, yeni teknolojik imkânlarıyla, bütün bunların 

hepsini karşılayabiliyor ve kendini de 2.5 yılda amorti etmiş olacak.  

Yine arenada görmüş olduğunuz turnikeleri yeniledik. Bunun özelliği şu, bu çok mühim bir 

proje. Şu sebeple. Yönetime geldiğimizde tabii ki bir kontrat analizi yaptık. Stadımızın, yeni 

stadımızın pazarlanması açısından bu konunun uzmanı olan iki büyük şirketle, anlaşmalar 

yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi, ASG isimli yabancı şirketti ki, VIP koltuklarımızla 

localarımızın pazarlamasından sorumluydu. Diğeri ise Biletix firmasıydı. Mayıs 2011 tarihi 

itibariyle ASG şirketine 8 milyon dolar vadesi gelmiş borcumuz bulunmaktaydı ve eğer 

sözleşmeyi devam ettirseydik, bir 6 milyon dolar daha bedel ödemek durumunda kalacaktık. 

Kendiler ile ciddi müzakareler yaptık. Bu işin bu şekilde yürüyemeyeceğini ifade ettik. 

Kendilerine de teşekkür etmek lazım. Anlayışla karşıladılar ve bir orta yol bulundu. 8 milyon 

dolar civarındaki, borcumuzu 3 yıllık bir vadeye yaydık. 6 milyon dolarlık geriye kalan 

muhtemel hak edişi de ortadan kaldırarak sulh olduk. Daha sonra işin bir de günlük biletler 

bölümü vardı. Burada da biletixle yapmış olduğumuz bir sözleşme var ve yıllık 5 milyon TL sı 

biletleme bedeli olarak ödemek durumundaydık. Bunu ödüyorduk ama, bize gelen taraftarın 

ne ismini öğrenebiliyorduk, ne bize olan yakınlığını, ne hangi maça geldiğini, ne, ne kadar 

geldiğini alamıyorduk ve bu data base olarak adlandırılan bilgi bankası bize ait değildi, üstüne 

üstlük bir de para ödemek durumunda kalıyorduk. Şimdi bütün ürünlerimizi de, bütün 

ürünlerimizi kullanan taraftarımızı da tek çatı altında toplayacak, CRM olarak adlandırılan 

Customize Relation Management, yani müşteri ilişkileri yönetimi sistemi kuruyoruz. Yaklaşık 

600 bin euroluk bir yatırım yapıyoruz. Bu turnikeler de bunun bir parçası, şöyle izah edeyim. 

Galatasaray her şeyin öncüsü olduğu gibi, bu konuda da öncü olmak durumunda. Artık stada 

geldiğinizde veya gelmek istediğinizde, diyelim ki, elinizde bir kombineniz var. Kombinenizi o 

gün unuttunuz, bir telefonla, telefonunuza bir şifre gelecek. O şifre ile gidip, buradaki 

barkodlu sistemimize bunu okutacaksınız, içeriye girebileceksiniz veya bir kombineniz var. O 

gün gelmek istemiyorsunuz ve satmak istiyorsunuz kombinenizi, satışa koymak istiyorsunuz. 

Galatasaray spor kulübü olarak bunu biz satışa koyacağız, sizin adınıza, bir bölüm hizmet 

ücreti alacağız, şu anda planlanan % 25 gibi, biz alacağız, % 75 ini de günlük bilete tekabül 

eden paranın size vereceğiz, böylelikle ilk defa Türkiye'de satılmış olan bir biletin üzerinden 

bir daha satış yaparak para kazanma şansını elde edeceğiz. Bütün bu sistem, bunun gibi veya 

bir örnek daha vereyim, nasıl ki uçak bileti aldığınızda artık, internetten bir mesaj geliyor ve 
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sizin biletinizi, kendi evinizde basabiliyorsunuz, ofisinizde basabiliyorsunuz. Aynı şekilde bizim 

biletlerimizi de evinizde basıp gelebileceksiniz ve tek okutmalık bir barkodla buradan giriş 

yapabileceksiniz. Bütün projenin bize maliyeti, yaklaşık 600 bin Eurodur. Bunun önemli bir 

bölümünü sponsorluklarla karşıladık. Ama getirisini herhalde birçok milyon dolarla ölçmek 

mümkün.  

Stadımızın ulaşımı ile ilgili bazı problemlerimiz vardı. Hızlı açılmasından dolayı biliyorsunuz 

bazı konular tamamlanamamıştı. Özellikle stadın tahliyesi ile ilgili sorunlar yaşıyorduk. 

Burada 2 adet merdiven, büyük merdivenler tabii, buradan da görebilirsiniz. İnşa edildi. 

Büyük şehir belediyesine buradan teşekkür etmemiz lazım. Bize ciddi katkıları oldu. Sayın 

Mustafa Sarıgül başkanıma da teşekkür etmemiz gerekir. Onun da bu konuda çok ciddi 

faydaları ve yardımları oldu. 610 bin lira yatırım yaparak, 2 adet tahliye merdivenini de 

devreye aldık, Şubat ayında. (Arkadaşlar, bir slayt atlatır mısınız? Tamam)  

Şimdi bu biliyorsunuz, sahamız. Çatımız bizim çok fazla transparan olmadığı için, güneş 

ışınlarını almakta zorlanıyor ve bu çimi çok etkiliyor. Çim maalesef kök vermiyor. 10, 15 

santim kökü olması gereken çim, maalesef o 4 santimlik katmanı biz serdikten sonra, 1 

santim, 2 santim ancak ya toprağın altına iniyor, ya inmiyor. Bu da çok ciddi sıkıntılar 

yaratıyor ve sahanın sürekli değiştirilmesini gerektiriyor. Işık almasını temin etmek üzere, 

sahamızın growlight ismi verilen cihazlar satın aldık, bunlara daha önce yıllık 120 bin Euro 

kira ödüyorduk. Fakat ekonomisi bize uygun gelmediği için, dedik ki bunların tamamını satın 

alalım, 6 tane büyük, 2 tane de küçük growlight aldık. Gördüğünüz gibi, bütün sahayı 

kaplayabiliyor ve yaklaşık 1 milyon TL sı bir bedel ödedik.  

Biraz Florya Metin Oktay tesislerimize değinelim. Metin Oktay tesislerimizde A takım 

antreman sahasını yeniledik. Zemin dolgusunu değiştirdik, drenaj ve sulama sistemlerini 

yeniden kurduk. Ve çim serdik. Hem saha zemininin yenilenmesi, hem de aydınlatma ile ilgili 

1 milyon 270 bin liralık harcamada bulunduk. Ağustos 2012 tarihinde de bu saha devreye 

alınmıştır. Alt yapımız, ki biliyorsunuz, alt yapı en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi, bu 

konuda yatırımları esirgemememiz lazım. Bildiğiniz gibi, 10 yılda bir tane futbolcu 

yetiştiriyorsunuz fakat 10 yıllık masrafınızı, bütün alt yapıya yatırdığınız rakamları sadece bir 

futbolcu ile geri alabiliyorsunuz. Demek ki alt yapı bizim önceliğimiz olmak durumunda. Alt 

yapımıza, 2 yeni suni çim saha yaptık. Bu suni çimler, dünyanın en üst standarttaki suni 
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çimleri. UEFA sertifikası var ve burada 10 alt yapı takımımız yoğun idman yapıyor. Neden çim 

değil de, suni çim? Sebebi bu. 10 tane takımınız çalıştığı zaman, normal bir çimin bunu 

kaldırması çok mümkün değil. O sebeple, suni çim kullandık, resmi müsabakaları da alt yapı 

takımlarımızın yine burada yapılıyor. 700 bin liraya mal olmuştur. Oyuncularımızın antreman 

dışında, teknik, taktik bilgiler aldıkları, dinlenmelerini yaptıkları, alt yapı binamız, Florya 

futbol akademisi, bu binamız da tamamen yenilenmiştir. Dış cephesi, modern bir hale 

getirilmiştir. 270 tane sporcu buradan doğrudan yararlanıyor. Bin civarında da futbol okulu 

öğrencisi buradan yararlanıyor. Buraya gördüğünüz gibi, ofisler, teknik çalışma alanları, 

yatakhaneler, inşa ettik, koyduk. Ve burada da 995 bin lira yeni yatırım yaptık. Eylül 2011 

yılında da devreye aldık.  

Yine Eylül 2012 yılında devreye giren, Florya Metin Oktay tesislerimizdeki basketbol sahamız, 

burada parke zemini yeniledik. Burada basketbol A takımlarımız antreman yapıyor. Soyunma 

odalarını yeniledik ve aynı zamanda bir kondisyon merkezi ekledik. 200 bin lira civarında bir 

yatırımla.  

Bu gördüğünüz alan, kürek tesislerimiz, yine Galatasarayın spor kulübü olduğunu, sadece bir 

futbol kulübü olmadığını gösteren tesislerimizden bir tanesi. 500 bin liralık sabit bir yatırım 

yaptık, kayıkhanemizin yanındaki binayı tamamladık. Görmüş olduğunuz fitness salonu ve 

100 civarında sporcumuz yararlanıyor, burada aynı zamanda soyunma odaları ve ofislerimiz 

var. Ağustos 2012 tarihinde hizmete girdi. Ama bununla da yetinmedik. Tesisi yapmak 

yetmez. Sporcumuza da başarılı olması için gerekli olan malzemeyi, ekipmanı temin etmek 

gerekir. Dünyanın en iyi tekneleri olarak adlandırılan, Empire teknelerinden 15 adet, 422 bin 

TL ödenerek satın alındı ve sporcularımızın kullanımına teslim edildi. Onlardan da uluslar 

arası çapta başarılar bekliyoruz.  

Hasnun Galipte bulunan tarihi binamız, burada da Voleybol Akademisi kuruldu. Voleybol 

takımlarımız idmanlarını burada yapıyorlar. Bu zeminin bir özelliği var. Tarafleks olarak 

adlandırılan bir zemindir. Hatırlarsanız 15-20 yıl önce, basketçisi, voleybolcusu, hepsi aynı 

zemin üzerinde, parke zemin üzerinde maç yapıyordu, idman yapıyordu, ama gelişen 

teknolojilerde artık basketbol ve voleybol ayrı salonlarda, ayrı zeminlerde oynanıyor. Biz de 

maçı oynadığı zemin taraflaks iken, oyuncularımıza normal bir sahada antreman 

yaptıramazdık. Bu saha antreman sahası olarak tektir, Türkiye'de, bize gelen bilgilere göre, 
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en azından şu anda tektir. Antremanını tarafleks zeminde yapan, tek alt yapı sporcuları, bizim 

sporcularımız, 107 alt yapı oyuncumuz var. 90 voleybol okulu öğrencimiz buradan 

yararlanıyor, kendilerine dinlenme salonları ve dinlenme salonları ve soyunma odalarını da 

yeniledik. Teknik adamlarımız da yine buradaki ofislerde çalışıyorlar, divan kurulu üyelerimiz 

de ayrıca 50 metrekarelik salon düzenlendi. 2012 Ekim ayında da hizmete girdi.  

Burada toplam rakamlara bir göz atmak istiyoruz. Demin bahsetmiş olduğumuz rakamların 

yekûnu geçtiğimiz bir sene içerisinde, Galatasaray tesisleşmesi için, alt yapısı için kalıcı 

olacak, yeni nesillere de hitap edecek tesisleri için, 22.7 milyon TL sı yatırım yapmıştır. Bu 

yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Burada gerçekleşen tesis yatırımlarından bahsettik. Şimdi 

de planlanan ve yapılmakta olan yatırımlara bir göz atmak istiyoruz. Tribün ısıtma sistemi, 

yaklaşık 8, 9 aydır, üzerinde çalışmakta olduğumuz bir sistemdir. Birçok teklif aldık, teknik 

özellikleri, değerlendirdik ve netice olarak, Almanya'nın bu konudaki en uzman firması, 

Gogas firması ile bir ön mutabakat sağladık, ne yapmak istiyoruz? Biliyorsunuz stadımız ciddi 

rüzgarlara maruz kaldığı için, taraftarımızın konforu bir parça düşük oluyor, özellikle kış 

aylarında. Halbuki artık teknoloji müsait. İnfrared teknolojisi ile burada doğalgaz ısıtma 

sistemi ile bir ışın oluşturuluyor ve koltukların üzerine doğrudan indiriliyor. 21 derece 

civarında da bir sıcaklık sağlayan bir sistem. Hem tribünleri, iç tarafı ısıtacağız, yani oturulan 

koltukların bölümünü ısıtacağız, hem de dışarıdaki fuaye bölümlerini ısıtacağız. Ve bu şekilde 

de taraftarımızın daha rahat gelebilmesini, daha uzun vakit geçirebilmesini sağlayacağız. Bu 

da bizim stattaki maç günü gelirlerimizin artmasına büyük fayda sağlayacak, yaklaşık 3.4 

milyon TL sı civarında bir yatırım bedeli öngörüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar şu anda 

devam ediyor. Önümüzdeki yıla yetiştirmek istiyoruz. Evet, bu da yine taraftarımızın 

konforunu ilgilendiren olaylardan bir tanesi, şöyle göstermek istiyoruz. Şurada gördüğünüz 

alan, camla kapatılacak, yani bütün stadımızda, gördüğünüz gibi V kolonlarımız var. Bu V 

kolonlarımızın arkasına yapılacak. Yaklaşık 5600 metrekare cam veya benzeri bir alanla burayı 

kapatacağız ve rüzgardan korunmasını sağlayacağız. Çünkü çok güçlü bir rüzgar var. Yine 

burayı kapatmakla birlikte, çok fazla sayıda kapalı alan elde edeceğiz, buralarda başka 

aktiviteler yapmak mümkün olacak. Bu da gelirlerimizi artırıcı bir proje olarak önümüzde 

duruyor. Ayrıca stadımızın yapımından kaynaklanan ki, büyük binalarda her zaman olası 

konulardır, yalıtım problemlerimiz var. Buralardan bazı noktalarda sular aşağıya akıyor ve 

aşağıdaki parkeleri, locaları maalesef bozuyor. Bunu da engelleyebilmek açısından, bu proje 
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önem arz ediyor. Avrupa'da 40 adet statta bundan var. 20 bin kişiye hizmet edecek, 

stadımızda ve yaklaşık 1.5 milyon TL sına mal olmasını bekliyoruz, teklif alma aşamasındayız.  

Stat ofislerimizden bir parça bahsetmek gerekir. Biliyorsunuz kulübümüzü Mecidiyeköy’deki 

ve Hasnun Galipteki tesislerden, kulüp binası olarak stada taşıdık. Fakat burada ciddi problem 

yaşıyoruz. Stat çok büyük, ısıtması, aydınlatması ciddi rakamlara mal oluyor. O sebeple, 

stadımızın bir bölümünde bulunan merdiven altı diye tabir ettiğimiz bir yer var. Fakat çok 

büyük bir yer, merdiven altı olarak sadece görmeyelim. Burada yaklaşık 3200 metrekare 

çalışma ofisi sağlayacağız. Böylelikle hem zamandan tasarruf edeceğiz, çünkü arkadaşlar bir 

yerden bir yere giderken ciddi zaman harcıyorlar, hem de işletme maliyeti olarak ciddi bir 

alan kazanacağız, artı boşaltacağımız ofisle¸ çok önemli bir projemiz daha var. Müze 

projemiz.  

Bu müze projesini sadece, çeşitli kazanılmış kupaların sergilendiği alanlar olarak görmemek 

lazım. Stat turu çerçevesinde değerlendireceğimiz ve Barselonanın, Real Madridin yaptığı gibi 

ve onlardan daha ileri, bunu iddia ederek söylüyoruz.  Çok teknolojik bir gezi alanı, 

Galatasarayı tanıtan, Galatasarayı anlatan bir mekân bütünlüğü yaratacağız, o mekanların 

içerisine de boşaltmış olduğumuz ofisleri tekrardan düzenleyip, bir bölümünü tabii, tamamını 

değil, onu katmayı düşünüyoruz. O sebeple de bu yeri kazanmamız çok mühim. Konser 

alanımız var, aslanlı yolun bulunduğu noktada. Biliyorsunuz İstanbul'un çok ciddi bir konser 

alanı sıkıntısı var. Oradaki Aslanlı yolumuz da bu konserlerin düzenlenmesi için, son derece 

uygun bir mahal. Yaklaşık 10, 15 bin kişiyi bir konser anında buraya toplamak mümkün. Bu da 

kuruçeşmede olduğu gibi, ki orası kalkıyor biliyorsunuz. İstanbul'un önemli bir ihtiyacını 

gideriyordu. Bu eksikliği giderebilecek bir bölge, özellikle yaz konserleri ve aktiviteleri 

açısından, buradan da ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Fizibilite aşamasında ve en son 

olarak stadyumumuzun çatısı ile ilgili bir iki kelime söylemek istiyoruz. Bu projede eğer 

yapabilirsek ve fizibilitesi uygun gelirse, stadımızın kale arkasında bulunan çatı bölümünü, 

şeffaf hale getirmek istiyoruz ki, çim problemini çözebilelim ve daha şık bir mekan haline 

getirelim ama esas çim problemini çözmek için bir ışıklandırma çalışmasıdır, burada da almış 

olduğumuz fiyatlar, yaklaşık 3.5 milyon TL sı civarındadır. Bizim için en önemli olan konu, 

biliyorsunuz bütün bu yatırımlar netice itibariyle futbol takımının en büyük başarıları elde 

etmesi için, onlara da bu işi yapabilecekleri en uygun sahayı vermek zorundayız. O konuda 

herhangi bir fedakârlıktan kaçınmamız söz konusu olamaz. Planlanan yatırımlarımız da 
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önümüzdeki yılla ilgili olarak, toplam 14 milyon lira civarındadır. Bir hedefimiz var. Dünya 

çapında ilk 10 kulüp içerisine girmek, tesisleşmeden yapabilmemiz mümkün değil. Aklı 

koymamız lazım, bilimi koymamız lazım. Bir de Galatasarayın sevgisini koymamız lazım. O 

sebeple, Yönetim Kurulumuz bu yatırımları yapmaya devam edecek. Kulübümüz içerisinde, 

sevgi ortamının artması, birlik, beraberlik içerisinde olmamız, eski veya yeni yönetim değil, 

hepimiz aynı ailenin parçasıyız, hepimiz bir işin, bir yerinden tutmuşuz, eski, yeni, 

Galatasarayda bayrak yarışı vardır. Galatasarayda egolar yoktur. Bayrak yarışı vardır. Kim bu 

kulübe hizmet etmişse, kim bir çakıl taşı koymuşsa, ondan Allah razı olsun diyoruz, ona 

teşekkür ediyoruz. Vaktinizi aldık, başkanım ve Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim değerli Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Sedat Doğan’a teşekkür ediyoruz. Değerli 

Galatasaraylılar, bu sayın Doğan’ın verdiği bilgileri, basında, medyada, şurada burada, 

okuma, takip etme imkânımız yok. Divan üyelerinin avantajı bu. Ancak görüyorsunuz ki, 

Galatasaray Spor Kulübü, 108 yıllık dev bir müessese olmasının dışında, çok çeşitli işleri, 

problemleri, yapılması gereken konuları, halledilmesi gereken işleri olan bir müessese, bu 

itibarla, bu hizmetleri yapan, tüm geçmiş ve şu andaki görevdeki yöneticilere teşekkür 

borçluyuz. Efendim şimdi gündemin son maddesine geçiyorum. Güncel olaylar ve dilekler. 

Söz isteyenler, lütfen işaret buyursunlar. Sayın İnan Kıraç, Sayın Mehmet Bilen, başka söz 

isteyen? Yılmaz Toköz. Kim efendim? Erdem Talu. Ve Serhat Özalemdar. Hanımefendi 

isminizi bir daha rica etsem. Tümay hanım. Peki efendim. Efendim şimdilik müracaat 1, 2, 3, 

4, 5, 6 kişi. Sayın İnan Kıraç, buyurun efendim. İlk söz sizin. 

İnan Kıraç  

Sayın Başkanlarım, sayın divan kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, karşınıza en son 2011 

yılı Mart ayında çıkmıştım. Hatırlarsanız, o devredeki sorunlarımız vardı. O sorunlar nedeniyle 

bir görüş bildirdim bir televizyonda, bu görüşü sizlerle paylaşmak ve bir çıkış yolu aramak için 

bu toplantıya, o toplantıya katılmıştım. Bugün değişik nedenlerim var. Bunların bir tanesi, 

Galatasaray hisse senetleri konusu. İnanır mısınız, bende tek hisse olmadığı gibi, Galatasaray 

eğitim vakfında da tek hisse yok. Ve bu arada çok bağış alıyoruz. Bu bağışlar arasında da bir 

tek Galatasaray sportif a.ş. hissesi yok. Kaldı ki, bu hisselere gerek şahsen İnan Kıraç olarak, 
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gerek Galatasaray Eğitim Vakfı olarak almakta da hiçbir sakınca yok. Herhangi bir yerden 

müsaade almadan, bu hisseleri alabilirim, Eğitim Vakfı da alabilir. Sebebi Galatasaray eğitim 

vakfı yapısı içinde, Galatasaray sportif a.ş. ile herhangi bir ilgimiz olmadığı gibi, hiçbirimiz de 

idare heyetinde değiliz. İkinci konu, sayın başkanımla olan sözüm ona sorunlar. Onu da 

katiyetle kabul etmiyorum. Sayın başkanımla başka bir yapı içinde beraberiz. Bu Galatasaray 

eğitim vakfı. Arada sırada, bir araya geliyoruz. Gerek kurumsallaşma konusunu konuşuyoruz 

ki, bu konu burada çok size anlatacağım var. Gerekse dertleşiyoruz. 12 sene biraz geriye 

gideceğim. Üst üste borçlanan ve 10 milyon lira ile başlayıp, rakamı en son rakamı borç 

olarak 327.7 milyon dolara kadar çıkartmış olan bir Galatasaray Kulübü vardı. Bu Galatasaray 

bu idare heyeti süreci içinde bu borcunu 210 milyon dolara indirdi. Artı, teminat toplamı 

olarak verdiği 850 milyon 500 bin liralık, milyon dolarlık teminat da 587.7 milyon dolara indi. 

Yine şunu söylemek isterim. Herhalde hepimizin hatırlarındadır. Bir devre, Galatasaray 

bankalardan çekle ödeme yapamıyordu. Dolayısıyla bugün o noktadan bu noktaya gelmiş bir 

Galatasaray ve onun başındaki başkana, yalnız saygı duyulur ve onun yanında birleşilir. 

Dolayısıyla yalnız ona yardım edebilirim. Ne zaman isterse de emrindeyim. İsmim zaman 

zaman Galatasaray spor kulübü içinde gelişi güzel geçmekte ve tarafımıza büyük haksızlıklar 

yapılmaktadır. Ben Galatasaray ismini kullanırken, çok dikkatli ve o ismi, itibarına zarar 

verilirse, bayrak açan bir adamım. Şimdi çok kısa, kusuruma bakmayın, biraz geriye 

dönüyorum. Faruk Süren başkanımla AIG konusunda tamamen ters düştüm. O devirde 

rahmetli Hayri Domaniç, rahmetli Necdet Çobanlı ve rahmetli Kemal Oğuzman’la beraber 

genel kurul bu konunun içine beni de sokarak mücadele etmemizi istedi. Başarılı olamadık. 

22 milyon dolar aldık, bu 22 milyon doları Galatasaray kulübüne maliyeti 80 milyon dolardır. 

İkinci konum, Alp Yalman’la oldu. Çok sevdiğim bir insan, siyasete girme kararı aldı. Dedim ki, 

başkanım başkanlığını bırak, siyasete öyle gir. Kabul etmedi. Siyasete girdi, mebus da 

olamadı. Fakat Galatasaray başkanı olarak çok hepimizi üzdü. Adnan başkanla, problemim 

ise, Ali Sami Yen ismini unutmasıyla başladı. Ve onda da mücadele ettim. Beni diğer günlük 

hadiseler içinde bulamazsınız. 32 sene önce, Selahattin başkanım hatırlar, ben eşim Suna’nın 

arzusu üzerine Galatasaray kulübü yapısı içinde çalışmak yerine, yerine yeni bir vakıf kurarak 

o vakıf yapısı içinde çalışmaya karar verdim. Dolayısıyla misyonum öyle de devam ediyor. 

Burada bugün size anlatmaya çalışacağım en mühim konu, ki, bugün Galatasaray gördünüz, 

iftihar edeceğimiz bir noktada. Hedef koymuş, avrupanın, hatta dünyanın ilk 10 u içine 

girecek. Dolayısıyla buna sıkı şekilde ve çok seri şekilde UEFA ve FİFA nın getireceği yeni 
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şapka içine girebilmemiz lazım. Takım başarıya ulaşırsa, yıllık ciroları 500 ila 750 milyon lira 

gibi bir rakama ulaşacak. Dolayısıyla yapılması gereken işleri şöyle sıralıyorum. Şirketlerin 

kurumsallaşması şart. Kurumsallaşma konusunda hiçbir şekilde tereddüt etmeden, bu 

bayrağı bu ekip taşıması lazım. Profesyonel kadroya bazı şeyler teslim olacak. Profesyonel 

kadroyu kim seçecek? Bakın dikkat edin, soru çok mühimdir. Ve hangi esaslara bağlı bir yapı 

olacak? Şunu iftiharla söylemek isterim. Senelerimi verdiğim Koç grubu, Türkiye'de 

kurumsallaşma bakımından, liderdir. Ve hakikaten bu işi bilen bir ekibiz. Oradan yetişen bir 

ekip çıktı. Galatasaray idare heyetinde böyle bir kıymetli arkadaşımız var. Zaten bildiğim 

kadarıyla, Sayın Başkanım Bayrağı ona vermiş. Bu arkadaş, Beko’nun başkanlığını yapmış, 

Arçeliğin başkanlığını yapmış, Aka Gündüz Özdemir kardeşimizdir. Dolayısıyla çok bilgilidir. 

Çok tecrübelidir. Ne yapıp, ne yapıp, bu projeyi bir noktaya getirme mecburiyetindedir, bu 

ekip. Başkanım Ünal Başkanım buna % 100 inanan bir kişidir. Şunu mübalağa etmeden 

söyleyebilirim. Bugünkü masraf yapısı ve insan yapısı, belki % 30 azalacak ve masraf yapısı 

belki % 40 lar gibi bir noktaya gidecektir. Artı, bir kurum içinde kim neyi yapacaktır? Nasıl 

yapılacaktır? Bunu herkes bilecek ve ona göre hareket edecektir. Demek istemiyorum, bugün 

bir kurum değildir. Kurum olabilme çabası içindedir. Ama bir yine özür dileyerek söyleyeyim, 

bir bakkal dükkanı idare ediyormuş gibi bu yapıyı başı boş bırakmak mümkün değildir. Peki, 

buna ait ikinci konu şudur. Galatasarayın a.ş. leri var. Bunların en büyüğü de Sportif a.ş. 

bildiğim kadarıyla, kulübe ait taşınmazların hemen gözden geçirmemiz lazım. Florya Metin 

Oktay tesislerinin, bildiğim kadarıyla, ancak dörtte biri bize aittir. Dolayısıyla dörtte üçü, 

hazinenin elindedir. Bu araziyi ne pahasına olursa olsun, almamız lazım. Çünkü bunu 

büyütebilirsek, o 100 dönümlük yapı içinde çok daha rantabl kullanabiliriz, çok daha ticari 

düşünebiliriz. İkincisi, Galatasaray adasıdır. Galatasaray adası, bu devre içinde son 3 senede, 

4 senede çok iyi yatırımlar yaparak, çok büyük bir noktaya gelmiştir. Bunun sorunu, tek 

sorunu. Bence oranın hukuki bütün müsaadelerinin alınmasıdır. Dolayısıyla bugün işletmeci 

olan zat, arkadaşımız Galatasaray üyesi olarak kardeşimiz, bunu yapma gücüne sahiptir ve 

ona bunu yaptırmamız lazım. Onunla küçük hesaplar peşinde gidip, sorun çıkartmamak en 

doğru karardır. Son konu Rivadır. Riva, şu an inşaat sektörü bir sorun içine girmediği takdirde, 

çok değerlenecek, fakat inşaat sektörünün içine gireceği bir sorun olursa, inşallah olmaz. 

Burası bir devre daha elimizde, o değerle, belki biraz daha değeri düşük olarak kalmak 

mecburiyetinde olacaktır. Burada da mektep sahası için ayrılan yapı içine, Galatasaray eğitim 

vakfı ana okulu veyahut bir sportif okul yine eğitim vakfı olarak yapmaya hazırız. Bunu da 
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yapmak istiyoruz. Dolayısıyla, bu değerleri elimizde tutarsak, yapmamız gerekli olan 

şeylerden bir tanesi şu. Zaman zaman bunları ayni sermaye olarak şirketlerimize koyup, 

elimizin dışındaki yani bizim sattığımız bizim dışımızda gezen hisse senetlerine talep 

çıkartmak ve yeni sermaye artışları yaparak, kulübün önünü daha da açmaktır. Tek gücümüz 

inanın beraberliğimiz. Galatasaray ne zaman tek güç olduysa, yapamadığı hiçbir şey 

olmamıştır. Hep başarılı olmuştur. Hep örnek olmuştur, hep Türkiye'nin göz bebeği olmuştur. 

Burada genç arkadaşlarıma bilhassa bazı tavsiyelerim var, idare heyetindeki. Ne olur ve ne 

olur. Lideriniz etrafında, başkanınız etrafında birleşin. Herhangi bir toplantının çok faydalı 

geçmesi için, o toplantının ya insanların severek gelmesi lazım, o toplantıdan bir netice almak 

istiyorsanız, o toplantıların çok faydalı olabilmesi için, beraber olmamız lazım. Tabii her 

görüşü paylaşmak mümkün değildir. Fikriniz, hür. Vicdanınız hür, irfanınız hür. Ama liderin 

etrafında olma mecburiyetiniz var. Liderin etrafında değil misiniz diye bana bir soru 

sorarsanız, hayır bunu söylemek istemiyorum. Ama bunu birleştirmek ve beraber olmak sizin 

vazifeniz, çünkü siz başkanınıza sahip çıktığınız müddetçe, bu sistem daha iyi yürüyecektir. 

Müsaade ederseniz, bir miktar da size Galatasaray eğitim vakfı hakkında bilgi vermek isterim. 

Çünkü, o da sizin bir parçanız. Galatasaray eğitim vakfı, 30.12.1981 de kuruldu. Galatasaray 

üniversitesinin kuruluşu, 1 Haziran 1994. Onunla beraber bir Galatasaray kanunu çıktı. Ve 

rahmetli Coşkun ağabeyimiz bu kanunu iki meclisten geçirtti. Birisi Türkiye'deki meclis, diğeri 

Fransa’daki meclis. Her iki meclisten geçmiş bir kanun. Bu ne demek? Gerek Fransa’daki 

gerek Türkiye'deki kanunların üstünde. Yani Galatasaray yapısına bugün YÖK istediği gibi 

karışamaz. Karışamadı. Galatasaray üniversitesi bugün Galatasaray lisesinden % 25 

kontenjanla talebe alabiliyor. Galatasaray üniversitesi bugün Fransız okullarına % 25 

kontenjan veriyor. Galatasaray üniversitesinde ve lisesinde sınıfları istediğiniz gibi 

büyütemezsiniz. 28 kişiyi geçmez. Dolayısıyla Galatasaray lisesi, ilkokulu ve üniversitesinin bir 

kanunu vardır. Bu kanunu Türkiye hayır bir gün iptal ediyorum diyebilir. Ama o takdirde de 

Fransa ile olan sorunları ne olur bilemem. Fakat bunu bilmeniz lazım ki, bunun bir gücü 

vardır. Bu güç sayesinde yine size şu bilgiyi vermek isterim. Galatasaray lisesi, 1 milyon 400 

bin talebenin girdiği yarışmadan aldığı talebe 100 kişidir ve bu 100 kişi arasında en son giren 

talebe bu sene 310 uncu talebedir. Bu çocuklar, çok başarılıdırlar. Bu çocuklar Türkiye'deki 

bütün liselere özel liselere, Robert koleji, giriş imtihanlarının üzerindeki notları alan talebeler 

girebilir. Bu çocuklar 3 lisanla konuşurlar. İngilizceleri, Fransızca kadar iyidir ve Latince bilirler 

ve çok değişik bir yapı içindedirler. Dolayısıyla buna ilave vereceğim bilgiler şu. Bu devre 
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içinde Galatasaraydan 30 sene içinde, 11080 talebe mezun olmuş. Bunların 4171 ine 

Galatasaray eğitim vakfı burs vermiş. Umumiyetle anadoludan gelen çocuklarımızın yatılı 

burslarını verir. Devlet memuru olan, hangi seviyede olursa olsun, bu çocukların burs parası 

Galatasaray eğitim vakfı tarafından verilir. 232 proje bu 30 senede yapılmış. Bu 232 projeye 

harcanan para, 210 milyon dolardır. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Beni çok mektepli diye 

tanırsınız. Ve içinizden bu nedenle de belki çok kızanınız vardır. Onda da biraz haksızlık 

ediyorsunuz. Çünkü toplanılan bütün bu paranın ancak üçte birini Galatasaray lisesi 

mezunları verebilmiştir. Üçte ikisi Galatasaraylılar tarafından verilmiştir. Bugün itibariyle de 

çok güzel bir arazisi var. bu arazi üzerinde, Bahçeşehirin karşısında, 157 dönümdür. Buraya 

Galatasaray ilköğretim okulunu inşaatı yapılıyor. Vakfın gayrimenkulü, değerlerinin toplamı 

da 170 milyon 46 bin liradır. Halen de 20 milyonun üzerinde bir parası bulunmaktadır. 

Efendim, özetleyecek olursak, bilhassa bugünkü idare heyetine tekrar teşekkürlerimi 

sunuyorum. İkinci olarak sayın başkanıma diyorum ki, ne olur kurumsallaşma konusunda hiç 

taviz vermeden yürüyün. Üçüncü konu diyorum ki, bu konunun etrafında bütün arkadaşlarım 

birleşsinler. Dördüncü konu ve en mühim konu. Sağlıklı olun, beraber olalım, kimseyi 

üzmeyelim. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim Sayın İnan Kıraç’a açıklamaları için biz de özel teşekkür olarak ediyoruz. Değerli 

Galatasaraylılar, maalesef medyada veya basında sayın İnan Kıraç’ın ağzından çıkmamış olan, 

ancak rivayet, tevatür niteliğinde pek çok şey yayınlanır ve Galatasaraylıları da bu rahatsız 

eder. Onun için Sayın Kıraç’ın gelip şahsen burada bu konulara açıklık getirmiş olmasından 

dolayı çok mutluyum. Divan kurulunda Hisse senetleriyle ilgili kaç defa konuşuldu. Kaç defa 

cevap verildi. Başkan da cevap verdi işte şahsen İnan Kıraç da cevap veriyor. Lütfen bu işlere 

kulak vermeyin. İkincisi, ‘’Eminans Gris’’ diye bir tabir vardır Fransızcada, yani perde 

arkasından idare eden. İkide bir İnan Kıraç’la ilgili böyle bir laf çıkar. Bunun ne aslı vardır, ne 

astarı vardır. Sayın İnan Kıraç’ı da çok iyi tanırım. Kulüp başkanımız da 60 senedir sınıf 

arkadaşım. Galatasaray kulübünde bu tür gizli ilişkiler mümkün değildir ve yoktur. Onun için 

lütfen bu gereksiz laflara, bu medyadaki yakıştırmalara kulak vermeyelim. Galatasaray 

camiası içerisinde yeter derecede başka problemlerimiz var. Bunlara hiç ihtiyacımız yok. 

Kurumsallaşma ile ilgili söylediklerine de % 100 katıldığımı ifade ediyorum. Çünkü 200 milyon 

dolar ciro mertebesine gelmiş bir kurum, artık gönüllülük esası ile yönetilemez, siz de 
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gönüllüsünüz, ben de gönüllüyüm, Yönetim Kurulu da gönüllü. Bizim sırtımızda yumurta 

küfesi yok. Biz buraya geliriz, gelmeyiz, canımız ister, canımız istemez yani amatörce 

bilabedel hizmet veriyoruz. Profesyonel bir yönetimde böyle bir şey mümkün değildir. Sabah 

8, akşam 8, adam orada. Bunun belli görevleri var. Onun için, lütfen bu işi usulüne uygun 

şekilde, hepimiz takip etme mecburiyetindeyiz. Bu iş, amatörce, gönüllülük esası, part time’la 

filan yürüyecek boyutu geçmiştir. Onun için başkanın ve Yönetim Kurulunun ısrarla bu 

konunun üstünde durmasında hakikaten fayda vardır. Efendim ikinci konuşmacı, Sayın 

Mehmet Bilen. Buyurunuz. Sessiz olalım efendim. 

Mehmet Bilen  

Sayın Divan Başkanım, değerli divan üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zamanın 

farkındayım, saat 1.5, çok kısa ve çok çabuk konuşacağım. Önce Şampiyon judocularımız ve 

Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızı kutluyorum. Sayın İnan Kıraç’ın demin bahsettiği 

pek çok önemli husus var. Bunlardan bir tanesi, Galatasarayın bir zamanlar hiç olmayan daha 

sonra, Sayın Kıraç’ın da belirttiği gibi, 10 milyon mertebesindeki borcunun 500 küsur milyon 

liraya ulaşması. Bugünkü yönetimin gayretiyle de bu borcun daha aşağılara, 300 mertebesine 

çekilmesi. Peki, bu borç neden olmuştur? Şimdi en önemli hususlardan biri, Galatasaray 

kulübünün, maalesef spor kulübünün zayıf sistemi nedeniyle, noktaları vardır. Bunların ele 

alınabileceği bir numaralı organ genel kuruldur. Ancak genel kurul, son yıllarda maalesef 

verimli değildir. Herkes birbirine o arada görüp, hasret gidermekte, daha sonra yemek 

yenmekte ve konuşmalar geçip gitmektedir. Tek geriye kalan organımız, divandır. Divan son 

derece önemlidir. Divanın verimli olması lazımdır. Ancak divanın özel mesela, bugünkü 

toplantısı, yemek öncesine sıkıştırılmış. Bu yılki toplantılara şöyle süratle baksak, ocak ayı 

yeni üyelerin girişi, daha sonra Martta seçim, daha sonra Haziranda, Floryada piknik, daha 

sonra Ağustosta tatil, bugün de bir yemek arasına sıkıştırılmış bir husus. Şimdi nasıl olacak 

da, üyelerin birtakım hem yönetime yol gösterecek, hem birtakım lehte aleyhte durumları, 

gündeme getirecek. Yani özellikle divanın son derece verimli olması lazım. Bu toplantıların 

Galatasaraya çok büyük ihtiyacı var. Tabiatıyla, tesislerde olduğu gibi, Galatasarayda çok 

güzel şeyler oluyor. Yönetim Kurulunun çok güzel yaptığı işler var. Tesisler var. Voleybol 

şubesi var. Şu anda sözlerimi kısaca burada tamamlayıp bitirirken, en son sutopu takımımız 

da bu sene, namağlup olarak, hem yurt içinde, hem yurt dışında son derece önemli, maçlarını 

sürdürüyor. Belgrat’ta Partizan gibi dünyanın en güçlü takımıyla berabere kaldı. Türkiye'de 
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Alman Spendau takımını yendi. Bu akşam da Romen şampiyonu ile oynayacak. Burada da bu 

noktada da sayın başkanın, su sporları ile ilgili seçiminin ne derece isabetli olduğunu 

görüyoruz ve bu akşam oynayacak su topu takımımıza başarılar diliyor, hepinizi sevgi ve 

saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim Sayın Mehmet Bilen’e biz de teşekkür ediyoruz. 

Divan çalışmaları ile ilgili hatırlatmaları için de şöyle bir şey söyleyelim. Yani bizim telaşla 

yemeğe koşma diye bir mecburiyetimiz yok. öyle bir telaşımız yok toplantı gerektiği kadar 

devam edebilir. Sayın Yılmaz Toköz buyurun söz sizin. 

Yılmaz Toköz 

Sayın Galatasaraylılar, hepinizi hürmetle selamlarım. Etrafta gülüşmeler filan oluyor. Ben 

zannedersem 1 yıldır filan hiç çıkmadım. Sonra seçimlere filan da katılmıyorum. Çünkü bir 

baktım yani eskiden biz liste delip girerken, son zamanlarda 35, 40 oy alıyoruz. Sonra 

keşfettim ki, bana eskiden oy verenlerin % 80 i ölmüş. E tabii öbür taraftan da 

gelemeyeceklerine göre, benim de bundan sonrası seçime filan da gireceğim yok. Şimdi 

benim konum, vefa. Ben bundan yıllarca önce, aynı yaşta olduğumuz rahmetli Metin Oktay’ın 

ölümünden bir müddet sonra genel kurul yapıldı. Ben o genel kuruldan bir gece evvel, 

dilekçe hazırladım. Arkadaşlarıma imzalattım. Ertesi gün kongrede bu imzalandı ve Metin 

Oktay’ın adı, Florya’daki tesislerimize verildi. Yani Ali Sami Yen’den önce bir tek ismi verilen 

kimse, Metin Oktay’dır. Şimdi etrafta bazı şeyler dolaşıyor. Şu heykeller açılıyor. Şunun 

heykeli yapılması lazım, Galatasaraydan veya dışarıdan konuşmalar oluyor. Evet, hiç de fena 

olmaz. O stadyumumuzun müsait, yani dışarıda bir yerinde olabilir bu, Galatasarayın bazı 

sporcularının, heykellerinin dikilmesini ben öneririm. Bunların başında da gelmiş geçmiş, ben 

60 senedir futbol seyrediyorum. Yurt içinde, yurt dışında, televizyonlarda, benim gördüğüm 

şey, 60 yılda gördüğüm dünyanın en büyük kalecisi bence Turgay Şeren’dir. Tabii burada 

Turgay Şeren’i bilenler, hatırlayanlar, vardır. Tabii çoğunuz da belki seyretmediniz. Ben çok 

maçını seyrettim. Şimdi Turgay Şeren şu anda hayatta. Ve Alman milli maçı, geçen gün 

televizyon gösteriyordu. Maçından sonra Berlin panteri ismi verilmiş kendisine. Bugün ben 

dünyada hiçbir kaleciye böyle bir lakap verildiğini duymadım ve bu lakabı da Türkler vermedi. 

Bunu Almanya'daki gazetelerden, neşet etmiştir. Şimdi Fritz Walter Alman milli takımı 

kaptanıydı ve Turgay Şeren’e, bizim milli takıma karşı oynayan takımda ve hayattayken adı 



23 
 

stadyuma verildi. Ben öneriyorum Galatasarayın heykelleri yapılacaksa, bazı sporcuların 

bunların başında Turgay Şeren gelir ve kabilse onun adının o kendi arzusu şu, biliyorum ben. 

Bir futbol, kaleci okulu olursa, ona isminin verilmesiydi. Bizde böyle bir okul var mı şu anda 

bilmiyorum. Yani bir yere adının verilmesi ve heykelleri yapılacak sporcular içinde başta 

Turgay Şeren’in gelmesi. Hayatta iken bunu yaparsak iyi olur. Tabii şu anda aklıma diğer 

sporlar da geliyor. Karşımda oturuyor basketçilerimiz. Tuğrul Demir, Ali Kazas burada. Tabii 

ben basketbol deyince, aklıma ilk Yalçın Granit gelir. Eğer başka sporcuların da yapılacaksa, 

voleybol deyince de  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Sayın Başkan Ali Uras’ı unutmayın. 

Yılmaz Toköz 

Ali Uras’ı başkanlar kategorisine koydum. Şimdi Ali Uras başkan olduğu için o ayrı bir 

kategoride. Tabii, tabi olabilir. Ama ben Ali Uras’ı pek seyredemedim. Seyredemedim, ama 

Yalçın Granit’i çok seyrettim. Dolayısıyla seyredemediğim için benim de başkanım üstelik. 

Voleybolde de rahmetli Değer Eraybar var ve yüzme ve sutopunda da tabii burada 

hatırlayanlar var. Benim takım arkadaşım, her suya atladığında, Türkiye rekoru kıran Engin 

Ünal. Diğer spor branşları da düşünülebilir. Benim naçiz talebim, Yönetim Kurulunun zaten 

çok güzel bir şey yapıyorlar, maçlarda eski sporcuları onore ediyorlar. Böyle bir heykel mi 

olur, büst mü olur? Yoksa balmumundan mı olur. Kapalı bir yerde. Bilemem. Bunları 

yaparsak, hem kulübümüzün vefa bakımından öncülük teşkil eder. Hem de hepimizi tatmin 

eder. Hürmetlerimle. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim Sayın Yılmaz Toköz’e teşekkür ediyoruz. Sayın 

Erdem Talu buyurun efendim. 

Erdem Talu  

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu başkanımız ve heyeti, sayın divan kurulu 

arkadaşlarım, size hitap etmekten mutluluk duyuyorum. Efendim bu drenaj meselesine de 

bir açıklık getirmek için buraya çıktım. İhale benim oğluma verildiği zaman, üstü kapalı 

olacaktı. Ve biz o safhaya geldik. Üstünün kapatılması için en uygun teklifi Çin’liler verdiler. 

Toki’den 6, 7 kişi, müşavir firmadan 6, 7 kişi, Çin'e götürdük, orada ihaleyi vereceğimiz 

firmanın tesislerini gezdirdik. Çok beğendiler ve biz onlarla protokol imzaladık. Tam sözleşme 
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imzalanacağı zaman, ihale bizden alındı. Bu ihaleyi verdiğimiz anda burada stadın zemini 

üzerinde birtakım vinçler konacaktı ve açılıp kapanan kapakların demirleri, kirişleri, orada 

imal edilecekti. Dolayısıyla biz zemine hiçbir drenaj bir şey yapmadık. Tesviye ettik, onun 

üzerinde çalışmalar bittikten sonra, drenaj yapılacaktı. Bu drenaj için de, bize şeyden, UEFA 

dan bir formül verdiler. Bu formüle göre, işte üstte çim tabakası, onun altında toprak 

tabakası, onun altında ince çakıl tabakası, onun altında mıcır tabakası, ondan sonra da 

borulama tesisatı. Biz o borulama tesisatının, ağızlarını bıraktık. Fakat sonradan ikinci yapılan 

ihalede, çatıdan vazgeçildiği için, artık o şey nasıl yapıldı bilmiyorum, drenaj. Yani çatının üstü 

kapansada, açılsa da o drenajın yapılması lazımdı. Çünkü her zaman kapalı duracak değil ki, 

stat. O yapıldı mı, yapılmadı mı? Onun tahkiki yapılması lazım. Bunu arz etmek istedim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim Sayın Erdem Talu’ya açıklamaları için teşekkür 

ederiz. Teknik açıklama için. Sayın Serhat Özalemdar. 

Serhat Özalemdar  

Sayın Divan Başkanım ve değerli üyeler, iki konudan bahsedeceğim birincisi, başkanıma ve 

divan başkanına verdiğim resim, bu geçen sene Avrupa şampiyonası final maçı, Varşova’daki 

stadın resmi. Gece aydınlatması. Çok dikkatimi çekti. Bayağı güzel bir görüntü. Bir de benim 

işim dolayısıyla her gün stadın önünden gelip geçiyorum. Geçerken de gördüğüm şey şu. 

Bilhassa yurt dışında çalışan işçiler, arabalarıyla geçerken bile, stadın resmini çekiyorlar. 

Arabanın içinde durup, iniyor, orada resim çekiyorlar. Bu ışıklandırma çok güzel bir 

ışıklandırma ve bu, İstanbul'da boğaz köprüleri, işte Kız Kulesi gibi, Kuleli Askeri Lisesi gibi, 

inanılmaz görüntüsü güzel olan yerler var. Bu resimdeki gibi, stadımızın dışarıdan bu 

görüntüsü, çok albenisi olan bir hale gelebilir. Değerlendirilebilir tarafınızdan. Onu sundum. 

İkincisi, Voleybolla ilgili, ben de eski voleybolcu olduğum için, bir senedir özellikle alt yapı 

voleybolü takip ediyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Çok çok ileride, çok iyi sporcular 

yetişecek. Onu gördüm, onu paylaşmak istedim. Bir de üçüncüsü. Voleybolda yarışan üst 

düzey takımların çoğunun kendi salonu var. Biz kendi salonumuzda ne zaman oynayacağız? 

Çünkü, birinci takımlarımız, kız ve erkek takımlarımız Burhan Felek’te antreman yapıyorlar ve 

oraya bayağı büyük bir para ödendiğini duyuyorum. Ama maçların o kadar kadrolar 

kuruluyor. Yarın da iki tane maçımız var, Avrupa, hem bayan, hem erkek. Seyircimiz de orada 
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fazla bulunamıyor. Bu tarafta bir proje vardı, onun hakkında bilgi verirlerse, Yönetim Kurulu 

memnun olurum. Teşekkür ederim 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim biz de Serhat beye teşekkür ederiz. Hem 

aydınlatma ile ilgili, hem de voleybolla ilgili katkıları için. Tümay hanım buyurun söz sizin. 

Tümay Karçal  

Sayın Divan üyeleri, sayın başkanım, efendim ben 45 senedir Kalamış tesislerine gidip gelen 

bir Galatasaraylıyım. Bugün buraya Kalamış tesislerini konuşmak için çıktım. Biz senelerce 

Fenerbahçe gibi, çok güzel bir yapısı olan tesisin önünden geçerek, bizim gecekondu gibi olan 

bir tesise giriyorduk. Fakat Galatasaray ruhu, bizi birbirimize bağladığı için, biz o tesislerde 

arkadaşlarımızla mutluyduk. Derken, binalar yıkıldı. Yeni binalar yapılacak diye çok mutlu 

olduk. Fakat arkası gelmedi. Tesisler yarım kaldı gibi bir vaziyet. Niçin diyeceksiniz, sportif 

tesislere gayet güzel yüzme havuzu ve şeyler yapılırken, halk için en ufak bir şey yapılmadı. 

Lokantacı, aynı vaziyette duruyor. İki kişi konuşmak istediği zaman, ancak lokantada 

konuşabiliyor. Yemek yemeniz şart. Yemek yemezseniz, iki kişinin oturup konuşabileceği 

hiçbir salon yok. Yoldan Galatasaray tesislerine giriyorsunuz, girerken tuvaletlerle 

karşılaşıyorsunuz. Bir tesisin önce bir albenisi vardır. Bir güzel bir şeyi vardır. Biz hayır 

efendim, 4 tane tuvalet ve tuvaletlerin pencerelerinde de vantilatörler çalışarak, Galatasaray 

kulübüne giriyorsunuz. Bu beni çok rahatsız ediyor. Tesisin bu planı, eskiden mi vardı? 

Yeniden mi yapıldı bilemiyorum. Fakat rahatsız edici bir durum. Tesisler yan yana, yan yana 

sıralanmış, bir plan dahilinde değil. En sonunda bir oda var. Bu oda niye yapılmış onu da 

bilmiyorum. O oda, oturma odası bir kere, tuvalete gitmek için biz şemsiyelerimizi açıyoruz, 

şemsiyelerle tuvalete gidiyoruz. Yani bu olmayacak bir plan. Görülmemiş bir tesis oluyor. 

Yani tesis yapıyoruz diyorsunuz. Güzel bir tesis olacak diyorsunuz, fakat neticede çok birbirini 

tutmayan şeylerden oluşuyor. Ben bu içimdeki şeyleri söylemek için çıktım, Kalamış 

tesislerinin, yapılan bu planı, çok, çok, çok kötüdür. Galatasaraya yakışmayacak bir tesistir. O 

tuvaletlerle giriş, bir de şunu söyleyeceğim. Kapılar açık. Yani Galatasaray tesisi değil orası, 

herkes girebiliyor. Halk, bir Temel diye bir adamımız var. O şeyi alıyor, arabalar alıyor, 

götürüyor. O idare ediyor. Bir kapı yok, kapısı yoktur. Sorumlu bir adamı yoktur. Hiçbir şeyi 

yoktur. Galatasaray tesisi diye bir tesis değildir orası, Kalamış tesisleri. Halka açık bir plajdır. 

Bunu daha zaptırapt altına alınabilecek bir tesis olmasını rica ediyorum. Bir kapı yapıldı, 
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pavyon kapısı gibi, parlak parlak şeylerden ibaret. Bir tesis ya güzel yapılsın, ya yapılmasın, 

lütfen. Başkanımdan bunu rica ediyorum. Tesis, geldiler gördüler. İyi günler efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim Sayın Tümay hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Açık kalplilikle, hiç sansüre tabi 

tutmadan, eleştirilerini getirdi, herhalde Yönetim Kurulunda bu konuyla ilgili sorumlu 

arkadaşlarımız da hanımefendinin tespitlerine alıcı gözüyle bakacaktır. Kendilerine hassaten 

teşekkür ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, bugün farklı bir ortamda bir aradaydık. Hepinize 

katılımınız için teşekkür ediyorum. Bir ufak ricam var. Arka tarafta, 7 tane masamız şu anda 

hazır. Servis yapılabilecek şekilde, diğer masalar organize edilecek. Galatasarayda yaşlı 

olmaz, kıdemli olur. Kıdemli ağabeylerimizi evvela oraya davet edelim. Daha genç olanlar, 

bilahare diğer masalarda servis alsınlar, hepinize saygılar sunuyorum efendim.  
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