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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da Gayrettepe Dedeman Otel’de 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Mart 2018 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

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

arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat eden 4108 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Neda Tekyeli, 10334 sicil numaralı Kulüp üyemiz Tahsin Yüzbaşıgil, 11627 sicil numaralı Kulüp 

üyemiz Ahmet Akyalçın, 12586 sicil numaralı Kulüp üyemiz Aygen İnal ve aramızdan ayrılmış 

tüm Galatasaraylılar için saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması, 

4. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, 

idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi, 

5. Gündemin üçüncü maddesinde sunulan rapor ve dördüncü maddesindeki Denetim Kurulu 

tespit ve incelemeleriyle ilgili genel görüşme, 

6. Güncel konular ve dilekler. 

Bu arada, toplantı sonunda Divan İç Tüzüğü’nün 4. maddesi uyarınca, 11 Nisan 2018 

Çarşamba günü yapılacak Divan Kurulu başkanlık Seçiminde başkanlığa aday olanların oy 

pusulalarındaki renklerinin tespiti mevcut en kıdemli üye huzurunda, ad çekme suretiyle 

belirlenecektir. Bilginize sunulur.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

edilmiştir.  

Değerli Üyeler,  
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Gündeme alınması için bir dilekçe gelmiştir. Yeterli imzayı havidir. Ancak bugünkü 

gündemimizin beşinci maddesinden sonra ele alacağız. Zamanı geldiğinde konuyu görüşüp 

tartışacağız. Efendim, telefonlarınızı sessiz konuma alınız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

8 Nisan 2015 tarihli Divan Başkanlık Seçimi ile ben ve arkadaşlarım göreve başladık. 

Görevimiz 11 Nisan 2018 günü, seçim gündemiyle yapacağımız Nisan 2018 olağan Divan 

toplantısından sonra sona erecektir. Bu 3 yıllık süre içinde 34 toplantı düzenledik ve bu 

toplantılara ait toplantı zabıtları 972 sayfa olarak üyelere ulaştı. Yoğun gündemli bir 3 yıl 

geçirdik. Bazen konularımız aşırı hassas ve detaylı oldu. Bazen Genel Kurul toplantıları öncesi 

yaptığımız Divan toplantıları bir ön hazırlık niteliğinde gerçekleşti. Ama netice olarak, 

kulübümüz için doğru çözümleri ortak akıl ile tespite çalıştık. Kulübümüz için yaptığımız bu 

çalışmalara teklif, tavsiye ve eleştirileri ile katılan, kıdemli üye olarak birikimlerini diğer 

üyeler ve yönetimlerimizle paylaşan tüm Divan üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

Bu yoğun çalışmada bazen yorucu, uzun toplantılar esnasında herhangi bir üyemizi kırmış, 

rencide etmiş isem huzurunuzda kendilerinden özür dilerim. İstem dışı gerçekleşebilen bu tür 

davranışlarda kötü niyet aranmamasını da özellikle rica ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Önümüzdeki dönemin kulübümüz için daha zorlu ve problemli geçeceğini mevcut 

gelişmelerden tahmin etmemiz zor değil. Bu ortamda, Divan Kurulunun denge ve denetim 

görevi ve daha önemlisi, kulübün ana sorunlarına ortak akıl üretecek özgür bir platform 

sağlama işlevi aşırı önem kazanmaktadır. Bu da Divan yönetimi konusunu ortaya 

koymaktadır. Şubat 2018 Divan toplantısı sonrasında, Divan yönetimi seçimi ile ilgili pek çok 

Divan üyesi ile görüştüm. Divan yönetimi ile ilgili fikir ve kanaatlerini öğrenmeye gayret 

ettim. Genel olarak Divan üyelerinin bana telkin ve tavsiyeleri, kulübün bugünkü kritik ve 

sorunlu durumunda Divan Kurulunun işleyişini bozmamam ve yeniden aday olmam 

istikametindeydi. Çalışma arkadaşlarımla konuyu değerlendirdik ve yeniden aday olma kararı 

aldık. Ayrılan iki arkadaşımızın yerine Levent Doğanay ve Nihal Özfırat arkadaşlarımızı heyete 

dahil ettik ve adaylık açıklamamızı bugün değerli Divan Heyetinin huzurunda yapıyoruz 

efendim. Teşekkür ederim. Toplantı sonunda yapılacak renk çekimi işlemine katılarak adaylık 

müracaatımızı kesinleştirmiş olacağız. Takdir Divan Kurulu üyelerinindir efendim.  

Efendim, gündemimize geçmeden önce, Sayın Başkan Mustafa Cengiz gündem dışı söz 

istediğini ifade etmiş. Sayın Başkan, buyurun efendim.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Galatasaray’ımızın ve Divanımızın Değerli Üyeleri, Sayın Başkanlık, Sayın Divan Kurulu,  

Kısa bilgi vermek için çıktım. Bir aylık bir süre oldu. Ben Galatasaray başkanlarının Divana bilgi 

vermesi babında buraya geldim. Galatasaray çok dinamik bir yapı, Galatasaray Türkiye’nin 

önemli bir sosyal çimentosu, ulusu oluşturan değerli bir harç. Bu harcı temsil etmek büyük bir 

gurur ve onur, onun için hizmet etmek biz faniler için de büyük bir fırsat. Ben bununla gurur 

duyuyorum. 
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Öncelikle size gerek finansal fair play ile ilgili, UEFA ile ilgili çok kısa bilgi, bu arada da mali 

konularla ilgili çok genel bilgi vermek istiyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

24-25 Ocak itibarıyla görevi devraldığımızdan bugüne geçen 1.5 aylık süreçte, biz yaklaşık 

169-170 milyon TL ödeme yaptık. Bu ödemenin önemli bir bölümü, 23 milyonu faktoring 

firmalarına. Yolda gelirken ilgili arkadaşa sordum, “Bizim 4-5 faktoring var.” dedim. Aslında 

ben faaliyet raporlarını didik didik okuyan bir insanım, burada bulunan bazı değerli 

arkadaşlarım gibi. Bana 11 faktoring firması olduğunu söyledi, inan edin şaşırdım. Bu 

faktoring firmalarına 73 milyon TL toplam muaccel ödenmesi gereken miktar ve maalesef 

bizim çekimizin arkasını yazdırmakla tehdit edenlere biz bu kısa dönem içinde 23 milyon 

ödedik, 53 milyon TL de ödeyeceğiz.  

Göreve geldiğimizde, bizim için geçen yönetimin yaptığı doğru hamlelerden birisi sermaye 

artırımı için başvuruydu. Biz SPK’ya sermaye artırımı için başvurduğumuzda, bunun tahsisli 

olduğunu gördük, yani bilançoda açıklanmamıştı, yönetim tarafından istenerek, 3 ay 

ötelenmişti. Kasım 2017 bilançosu açıklanmamıştı, onun ötelenmesini istemişti. Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun, Ernst & Young bağımsız denetçi kurumun farklı bir talebi vardı,  yönetim 

farklı bir talepteydi. Bu sürtüşmeden ötürü, maalesef SPK’daki başvurumuz kitlenmişti. Biz 

bunu çözdük. Yeniden 250 sayfanın üzerinde izahname verdik,  yeniden imzalar verdik, 

yeniden sunumlar yaptık. Neredeyse zamanımızın üçte birini SPK için verdik ve sağ olsun, 

devletimizin en titiz, en ciddi organlarından biri olan Sermaye Piyasası Kurulu da sermaye 

başvurumuzu kabul ettik. Üzerimizdeki o baskıcı 145 milyon TL’lik karşılama riskimizi sıfır etti 

ve küçük yatırımcıyı da mağdur etmeden sermaye artışını kabul etti. Oradan bize çok ciddi bir 

para girdisi oluyor. 

Size şunu iftiharla söyleyeyim. Bunu eski yönetimler anlamında da söylemiyorum, kimse 

üstüne alınmasın lütfen, rica ediyorum. Galatasaray olarak söylüyorum. Ben sadece kısa bir 

elektrik vermiş olabilirim. Bazen beklemede, uykuda olan bir bölüme kısa bir elektrik 

verirseniz -tıpçılar bunu çok iyi bilir- o kendine gelir, uyanır. İşte Galatasaray cüsse ve 

cesameti ile dev bir kuruluş, Türkiye’nin dünya çapında gurur duyacağı en büyük camia. Bu 

camiaya sizler bu elektriği verdiniz, ben vermedim. Ben sadece kabloyum, aracı oldum. Bu 

elektrikle, inan edin, 4 iş günü içinde -küçük yatırımcı, büyük yatırımcı, her kim ise- borsada 

50 milyon TL’lik alım yaptılar. Müthiş bir şey bu. Aramızda çok değerli borsacıların olduğunu 

biliyorum.  

Değerli Arkadaşlar, 

Bu neyi gösterir? Galatasaray’a olan güveni, Galatasaray’ın kıyamına, resurrection’una, ayağa 

kalkışına olan saygıyı ve güveni gösterir. Bizim eski yönetimlerle hiçbir sorunumuz yok. Ben 

belki Türkiye spor tarihinde bir ilki gerçekleştirmeye yine vesile oldum ve değerli 

başkanlarımızı bir araya getirdik.. Ben sizin hep aracınızım, ben sizin temsilcinizim. Yanlışımla 

da sizin temsilcinizim, doğrularımla da. Sadece bir başkanımız yurt dışındaydı, katılamadı. 

Rahatsız olan vardı. Diğer bütün başkanlarımız, sağ olsunlar, katıldılar. İki saati aşkın süre, çok 

değerli fikir alışverişinde bulunduk. Belki günlük yaşamında bir araya gelmeyecek insanlar, 
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bizimle birlikte bir araya geldiler. Biz Galatasaray olarak bundan onur duyduk, bunun 

devamını getirdik.  

Bunu niçin anlatıyorum? Bu demek ki, bizim geçmiş yönetimlerle bir davamız, bir kavgamız, 

onlar kötü duruma düşsünler diye bir niyet ve hedefimiz yok. Biz karpuz kesip yürek 

soğutmayız, biz öyle bir kültür ve gelenekten gelmiyoruz. Bir kişinin kötü durumda olması, 

zor durumda olması bizi üzer. Biz communautaire, cemaatçi bir toplumuz. Bütün Akdeniz 

ülkelerinde olduğu gibi, karakterimiz, fıtratımız bunu gerektiriyor. Türk toplumunun özelliği 

bu. Biz dayanışmacı bir toplumuz. Biz kavgacı, kavga eden +ir toplum değiliz. Bütün geçmiş 

yönetimlere her zaman hizmet ettim ben. Ama yanlışlarını, hatalarını, şeffaflık ilkesi gereği 

sergilemekten de asla imtina etmedim. Etmem, çünkü sizler beni buraya net, açık, şeffaf, 

samimi ve doğru olmam ilkeleriyle getirdiniz. Ben bu ilkelerin içinden zaten çıkmam, buna 

uygun davranmaya da devam edeceğim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Devam edersek, UEFA’ya maalesef gittik, iki toplantı yaptık. Biz özel istedik. Çok değerli 

üyelerimiz katıldı ve bize destek verdiler. Sağ olsunlar, bir komite kurduk, 10 kişiye yakın. Tek 

tek isimlerini zikretmem gerek aslında, ama olay bittiğinde zikredeceğim. 10’a yakın çok 

değerli üyemiz katkıda bulundu. Ve biz önce UEFA’ya non-official, yani dostlukla sunduk. 

Sonra Disiplin Komitesine -6 adet, Avrupa’nın çok önde gelen hukuk ve devlet adamlarından 

oluşuyor, çok ciddi bir kurul- 2 saat 45 dakika sunum yaptık, nefes almadan, tuvalete 

gitmeden. Sağ olsunlar, onlar da dayandı, biz de dayandık ve bu sunumun sonunda, bize tabii 

ki çok sert sorular geldi. En başta gelen sorular şuydu. Müdahale ederek, “Ya siz bu vaatleri 

bir önce de verdiniz.” Yönetim demiyor. “Şimdi karşımıza, 3 yılda yapılması gereken toplam 

30 milyon euro zararın 4 katıyla  geldiniz, 492 milyon TL, yani 100 milyon euro’yu aşkın bir 

rakam.” Biz dedik ki, “Bizim bu konuda söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Bizim mali konuda size 

arz edecek hiçbir şeyimiz yok. Bu böyle reel, bundan, bu oldu. Biz size 3 yıllık bir projeksiyon 

sunabiliriz.” dedik ve en kötü duruma göre, normal duruma göre ve en iyi duruma göre 3 

projeksiyon ve altında her projeksiyonun her olası sonuçlarına göre, artı, eksi, hiç havada 

olmayan, rüya taşımayan, hayal taşımayan, realistik projeleri sunduk, verdik, 2 saat 40 dakika 

içinde. Allah kimseyi Disiplin Komitesinin önüne düşürmesin, hiç hoş değil. Ama sanırım 

Disiplin Komitesi tarihinde böyle bir sunum olmadı. Bunu kendileri de özel olarak ifade 

ettiler, sağ olsunlar.  

Durum nedir? Bize hep bunu soruyorlar. Burada basınımızın değerli mensupları da var. Ben 

Galatasaray’ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum. 7 grup cezadan Türk sporunun gelişmesi 

açısından da durmaları gerektiğini... Bu arada, acı bir şey tabii 

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi biz Türkiye’yiz, bir bütünüz. Biz şehir devletlerinden gelmedik. Bizim rakiplerimiz 

değerli ve büyükler, fakat biz en büyük ve en değerli olduğumuza inanıyoruz. Fakat biz 

bütünün bir parçasıyız. En büyük parçayız, en büyük ve en değerli, öyle inanıyoruz. Rakipler 

tersine inanabilir, ama biz öyle olduğumuza inanıyoruz. Biz bu inanışla diyoruz ki, lütfen 

bütün içinde Türk futbolunu da esirgemeyin, çünkü yaklaşık 33 stat, 405 kapalı salon yapıldı. 
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Benim inancım,Türk futbolu ve Türk sporu 4-5 yıl içinde Avrupa’nın tepesine çıkacak. Biz 

istiyoruz ki, bütün bunların tepesinde olsun ve olacak inşallah. “Bize bir fırsat tanıyın.” dedik. 

Sanırım 3 ile 4 yıl için -umarım diyorum, büyük konuşmuyorum- bir fırsat tanıyacaklar. 

UEFA’daki durumumuz bu. SPK’yı da anlattım, olumlu gidiyor. 

Önümüzde bir maç var, biliyorsunuz. Fenerbahçe çok değerli bir rakibimiz, tarihî rakibimiz, 

onunla maçımız var. Ben güveni şöyle anlatayım. Bize tahsis edilen bilet 2.100. İnan edin, 3 

gündür, üzerimizde özellikle çalışan sorumlu yönetimden 3 arkadaşımız var, müthiş bir baskı 

var. Yaklaşık 10 bini aşkın talep var. Bu müthiş bir şey, işte bu da bir gösterge. Bu 

yönetimimizle ilgili değil. Vay, biz çok iyiyiz, müthiş yönetiyoruz, çok iyi; bunu söylemekten 

imtina ederim. Allah kimseyi kof öğünmekle donatmasın.  

Ben özellikle size bu bilgileri vermek için buraya geldim. Şunu bilin ki, vallaha rüyalarımızda 

bile Galatasaray için çalışıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ben Divanları hep izledim. Fakat Sevgili 

İrfan Bey de, Başkanım da katılır, Divan üyeleri de, sanırım ilk defa bu kadar yoğun Divan 

görüyorum. Ben bundan Galatasaray adına çok mutluyum. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e çok teşekkür ediyoruz, çünkü verdiği bu bilgiler basında, bir 

yerde doğru dürüst yayınlanan bilgiler değil. Bunlar özel bilgiler ve bu kulübün kıdemli 

üyelerine bu bilgilerin ulaştırılması hususunda Başkanın gösterdiği kibarlığa teşekkür 

ediyoruz.  

Efendim, şimdi gündeme geçeceğim. Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen ay da uzun bir toplantı yapmışız. Tutanaklar 

girişte size deşifre edilmiş şekilde sunuldu. 40 sayfalık bir tutanak. Bu toplantı zaptını 

hazırlanmış olduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Edilmiştir. Teşekkür ederim.  

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Efendim, bir değerli 

üyemizin verdiği bir dilekçe var. Uzunca bir dilekçe, okunması caiz olmayan uzunlukta. Fakat 

aynı konu zaten 50 imzalı bir önerge olarak geldiği için, gündemin size bahsettiğim beşinci 

maddesinden sonra konu görüşülecek, ele alınacak. Onun için, Divan Başkanlığına gelen 

başka evrak yok.  

Gündemin üçüncü maddesi, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı 

ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif raporun 

Yönetim Kurulu tarafından sunulması.  

Değerli Üyeler,  

Mart ayında yaptığımız Divan toplantılarının önemi şu. Daha önceki aylarda, elimizde somut 

olmayan rakamlar üzerinden bazı açıklamalar yaparız, bütçe düşünürüz, çeşitli girişimlerimiz 

olur. Ancak Mart ayı Divan toplantısına geldiğimizde, o yılın raporu açıklanmış vaziyette. Şu 

anda 403 sayfalık bir rapor açıklamış değerli Yönetim Kurulu üyemiz, üyelerimiz. Efendim, 

onları inceleyip burada söz almak isteyen, konuyu görüşmek isteyen çok değerli üyelerimiz 
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vardır. Bu işleri takip eden, bu konulardan meslekî bilgileri dolayısıyla daha kolay anlayabilen 

üyelerimiz var. Onun için, Mart ayı toplantısının önemi bu.  

Mart ayı toplantısının diğer bir önemi de, takip eden günlerde yapılacak olan Mali Genel 

Kurulun aşağı yukarı gidişatını da bu toplantıda görürüz, üyelerimizin konuya yaklaşımını da 

böylece takip edebiliriz. İkinci özelliği de şu. Bu rapor 2017 yılıyla ilgili. 2017 yılında 36. 

Başkan Dursun Özbek ile 87. Yönetim Kurulumuz ve bağlı kurulları görevdeydi. Ancak şu anda 

kulübümüzün bütün bilgilerine ulaşabilen, bütün bilgi, belge, evrak vs.yi muhafaza eden, 

inceleyebilen yeni Yönetim Kurulumuz. Bu itibarla, yeni Yönetim Kurulumuz bu görevi aldı, 

yaptı. Ancak bu konuyla ilgili, kendi dönemleri ile ilgili olmayan bir raporu hazırlamış 

durumdalar. Benim şimdiye kadar Galatasaray’da gördüğüm, ilk defa olan bir şey. Daha önce 

iki parçalı raporlarımız oldu, belli dönemde ayrılan şeylerde, efendim ilk 6 ayı başka bir 

yönetim, ikinci 6 ayı başka bir yönetim. Burada ise tamamen değişik. Yeni yönetici 

arkadaşlarımız, kendi dönemlerinde olmayan bir konuyu sizlere sunacaklar. Onun için, aynı 

konu tabii aynı istikamette, denetçi raporu için de geçerli. Sırası geldiğinde konuşuruz. 

Efendim, kim sunmak istiyor mali raporu? Muhasip üye arkadaşımız sunacak. Buyurun 

efendim.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Okan Böke 

Değerli Başkanım, Değerli Divan Üyeleri, Değerli Galatasaray Üyeleri ve Basın Mensupları, 

Sayın Başkanımın da dediği gibi, bizim zamanımızla alakası olmayan, ama tabii her 

Galatasaraylı gibi hepimizi yakından ilgilendiren bir dönemin raporunu sunmak için 

karşınızdayım. Zaten hemen hemen aşina olduğunuz bir rapor.  

Konsolideye geçmeden önce, kulüp bireysel gelir-gider hesapları ve bütçede gerçekleşen 

rakamlarla başlamak istiyorum. Sizi de fazla sıkmayacağım. Dip toplamlarda ya da çok dikkat 

çekici olan yerlerde belki konuşuruz. Önünüzde gördüğünüz bütçenin 12 Aralık 2017’de 

tekrardan revize bütçe olduğunu da bilerek lütfen takip edin rakamları.  

Gelirlerimizde toplamda bütçelenenden % 1’lik bir fark, artış gözüküyor, yani bütçe ile 

gerçekleşen arasında lehimize bir fark. Ve 443 milyonluk bir gelir görüyorsunuz orada, diğer 

gelirlerde. Bu bizim -pardon, doğru, haklısın Hayri ağabey- one of item dediğimiz, bir kereye 

mahsus olan gelirlerden bir tanesi bu. Gayrimenkul tarafından kaynaklanan gelir, 443 milyon 

olarak bütçelenip 447 milyon liralık bir gelir elde ettik buradan. Giderler kalemine baktığımız 

zaman, giderler kaleminde de yine Aralık 12, revize bütçeden baktığınız zaman, % 8’lik 

aleyhimize bir fark gözüküyor. 291 milyon liralık toplam bir gider var. 270 olarak 

bütçelenmişti. Önceki slayta bir daha gelmek istiyorum. Burada da 527 milyon liralık bir gelir 

bütçelenmişken, 532 milyon liralık bir gelir elde etmişiz. Sonu, gelirler kısmına baktığımız 

zaman, toplamda 32 milyon 631 bin liralık bir gelirle karşı karşıyayız. Bu son bütçelenen 

rakamın yaklaşık 2 milyon lira üzerinde, yani lehimize % 8 bir gelişme var.  

Ancak çarpıcı olan şimdi geliyor. Ama bu tabii Galatasaray’ın uzun zamandır kronik bir 

rahatsızlığı. 2017 senesinde, amatör spor diye adlandırdığımız sporlarda toplam giderimiz 
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89.9, yani yaklaşık 90 milyon liralık bir gider gerçekleşmiş. Bütçelenenin, yani son ay 

bütçelenen rakamın bile 5 milyon lira üzerinde bir gider var burada.  

Devam edelim. Burada gelir-gider farkını da görelim isterseniz, kısaca. 2017 senesinde 55 

milyon lira ilave bütçe ile istenen bir gelir-gider farkı oluşması gerekirken, 57.2 ile seneyi 

bitiriyoruz. Burada zaten hem spor branşları, hem de erkek, kadın dağılımı olarak 

görüyorsunuz. Burada belki çarpıcı bir nokta vardı. Bir öncekine gelelim. Gelirler kısmında 

gördüğünüz gibi, tekerlekli sandalye basketbolunda 214 bin liralık bir gelir beklenirken, 

yaklaşık 2 milyon liralık gelir var. Bütün çalışanların ve katılanların üstün gayretleriyle yapılan 

balo sonucu elde edilen 1. 9 milyon liralık bir gelir var orada da. İsterseniz tekrar göstereyim. 

Fazla uzatmadan.  

Şimdi bu grafik oldukça çarpıcı. 10 sene içerisindeki toplam gelir-gider farkını gösteriyor. Spor 

şubelerinin 10 yıllık toplam geliri 126 milyon dolar, sarı gördüklerinizin toplamı 126 milyon 

dolar. Sadece 4 yılda amatör sporlara harcanan 133 milyon dolar. Sadece 2012-14 arasına 

bakarsanız, 145 milyon dolar. Yani biz yaklaşık 10 yıllık geliri ortalama 2-3 senede yiyen bir 

durumdayız. Bu zaten hakikaten kronik bir durum. Gerek sponsorlarla, gerek inşallah torba 

yasayla bu daha düzene girecektir diye düşünüyorum, umuyorum. Arkada bunu grafik 

hâlinde görüyorsunuz.  

Şimdi kulüp konsolide verilerine bakalım isterseniz biraz da. 2016 sonu itibarıyla toplam 

borcumuz 787 milyon TL ya  da dolar bazında o günkü kurdan 224 milyon dolar iken, 2017 

senesinde 1.060 milyar TL ve dolar olarak baktığınız zaman da 302 milyon dolar. Demin 

Başkanım da söyledi, biz geldiğimizden bu yana, gerek banka kredisi, gerek sporcu 

ödemeleri, gerek vergi ödemeleriyle beraber toplam 170 milyon TL ödeme yaptık. An 

itibarıyla gördüğünüz finansal borçlar, yani banka kredileri bugün itibarıyla 254 milyon dolara 

inmiş durumda. Bunu da anti parantez söyleyeyim. Buradaki rakamı 31 Mart’ta da 

göreceksiniz inşallah.  

Burada verilen teminatları görüyorsunuz. Burada gerçekten olumlu bir gelişme var. 31 Aralık 

2016 senesinde toplam 2 milyar 164 milyon bir temlik verilirken, dolar karşı taraf 615 milyon 

iken, 31 Aralık 2017 itibarıyla bu rakam 1.8 milyar TL ya da bugünkü kurla 83 milyon dolar 

civarında. Temlik/teminat oranı % 2.75’ten 1. 77’ye düşmüş durumda. Bu olumlu, bunu 

yazmadım buraya. Bilgi olarak veriyorum sadece. Borç-alacak tablosuna baktığımız zaman, 

net borç-alacak farkımız 2016 sonunda 338 milyon dolar, 2017 sonunda 308 milyon dolar. 

Denetim de aynı şeyi söyleyecektir. Biz mazbatayı aldığımız zaman, devir teslimde 

gördüğümüz rakam da 308 milyon dolardı, borç-alacak farkı. Yanlışım varsa, İbrahim ağabey 

de düzeltir.  

Burada gördüğünüz rakamlar, UEFA’daki Galatasaray Sportif A.Ş.’nin gelir ve giderleri. Şurada 

da çok net görüyorsunuz, 3 yıllık zararın 164.2 milyar dolar olduğunu, bu rakam dolarlarla. 

Son 1 Haziran-31 Mayıs bütçesinde de yaklaşık 99 milyon dolarlık, 89 milyon dolarlık bir zarar 

söz konusu. Başkanım zaten bizim gittiğimiz UEFA konusunda sizi aydınlattı. İnşallah sonuç da 

umduğumuz gibi çıkacaktır. Burada Sportif’in son zamanlardaki net zarar tablosunu 
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görüyorsunuz. Bununla beraber, ben teşekkür ediyorum. Ayrıntılı soru olursa severek 

cevaplamaya çalışırım.  

Dediğim gibi, rakamları sadece sunmakla görevliyim. Çok üzerinde bir duhlümüz olmamıştı. 

Hepinize çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Muhasip Üye Sayın Okan Böke arkadaşımıza teşekkür ederiz. Raporlarla ilgili, 

beşinci maddede genel bir görüşme açacağımız için, münferiden söz talebi olursa söz 

vereyim. Yoksa devam edeceğim. Efendim, denetçiyi de dinleyelim. Tabii efendim. 

Gündemimizin dördüncü maddesi, tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Aralık 2017 

tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve 

incelemesi. Buyurun efendim, söz denetçi arkadaşlarımızın.  

Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Anıl 

Sayın Divan Başkanı, Divan Heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı ve Heyeti, Çok Değerli 

Galatasaraylılar, 

Bildiğiniz gibi, 20 Ocak tarihinde bizi denetim faaliyetini gerçekleştirmek üzere seçmiştiniz. 

Biz ilk işlem olarak, neyi aldığımızı saptamak üzere devir teslim yapıldığı tarihi bekledik. Ve o 

tarihte, devir teslimi yaptık ve göreve başladık. Ama kulübün borç-alacak durumu, varlıkları 

ve klasik olarak Galatasaray standartlarında borç-alacak durumunu bildiren tabloların 

hazırlanış formatına uygun herhangi bir şey almadık. Bize sadece Galatasaray Spor 

Kulübü’nün 49 sayfalık mizanı teslim edildi. Tabii ki bununla biz, Başkanımızın daha evvel 

söylediği “Başlangıç tarihimizi, koordinatlarımızı saptamak istiyoruz.” önerisini 

gerçekleştirme olanağına sahip değildik. O nedenle de, Mustafa Bey, Sayın Başkan, tümü 

kendi tarafından karşılanan ve Okan Böke arkadaşımızın söylediği gibi, o tarih itibarıyla 

Ernest & Young firmasına, neyi teslim aldığımızı saptamak üzere bir rapor düzenlemesi 

talebinde bulunduk. 9 Şubat’taki Divan toplantısında Sayın Başkan size bu raporun 

sonuçlarını sundu. Az evvel Okan Bey’in de söylediği gibi, 308 civarında bir rakam, borç-

alacak farkı, dolar olarak orada da görülüyor idi.  

Şimdi kurulumuz seçildikten sonra, düzenli olarak kendi içinde her hafta, Yönetim Kurulu ile 

de beraber, Yönetim Kurulunun haftalık toplantılarına katılmak suretiyle, kendi aramızda 

görev bölümünü yaparak, birimleri, bölümleri paylaşarak, uzmanlık alanlarımıza göre her 

birimiz bir yerden sorumlu olmak üzere faaliyete başladık. Bu faaliyet sonucunda, biz 

Dernekler Kanunu’nun, Medeni Kanun’un, az evvel gündem maddesinde söylendiği gibi, 

tüzüğümüzün 96/8. maddesinin öngördüğü denetleme faaliyetini yapmak durumunda kaldık.  

Bu arada, parantez içinde şöyle bir şey söylemek isterim. Diğer dönemin görevli Denetleme 

Kurulu üyesi arkadaşlar bize başvurduklarında, biz bu çalışmayı iç denetimdeki 

arkadaşlarımızla ve Denetleme Kurulumuzdan Reha Bey de beraber, hepimiz yardımcı olmak 

üzere birlikte yapabileceğimizi, ama bizim onların yazdığı raporla yetinmeyip, kendi 

raporumuzu da, tespit ettiklerimizi hazırlayacağımızı söyledik. Çünkü siz bize görev verdiniz. 
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Durumu tespit edin, varsa, uygun olmayan, usulüne uygun olmayan hususları bize bildirin, 

dediniz. Biz bu görevden kaçınamayız. Biz bunları da ikinci bir rapor olarak raporun altına 

ekleyeceğiz, dedik. En son Cuma akşamı, yani ayın 9’u, bildirimin yapılacağı akşam, saat 5.5 

gibiydi arkadaşlarla görüştüğümüzde. “Bağımsız denetim şirketinin raporları geldi mi?” 

dediler, “Hayır, henüz gelmedi, hâlen bekliyoruz.” dedim. “Geldiği anda, onaylı bir örneği 

güvenliğe bırakırsanız biz Pazartesi’ye kadar tamamlayacağız.” dediler. “Peki,” dedim, “ama 

bize onaylı gelmeyecek, mail ortamında gelecek ve biz de bunu zaten gece 12’den evvel 

sayfamıza koyup yayınlayacağız. O zaman siz oradan alıp, diğer arkadaşlar da söylediğiniz 

tabloları hazırlamış, boşlarını hazırlamış olurlar, siz alıp yapıştırırsınız.” dedim. Böyle 

yapacaklarını söylediler. Ancak bu çalışma bu noktada kaldı, arkadaşlarımızla ortak çalışma 

sürdüremedik.  

Pardon, bizim yaptıklarımıza geldiğimiz zaman, bizim tespitlerimize geldiğimizde devam eder 

misin? Şimdi ilk tespitimiz şu oldu. Denetim faaliyeti yapabilmek için, faaliyetlerin usule 

uygun olup olmadığına bakmak gerekir. Usul olarak ise ya tüzük vardır, yahut da 

yönetmelikler vardır. Yani en üstte olan tüzük, onun altında yönetmelikler, yani prosedürler 

vardır. Satın alma nasıl yapılacak, hangi prosedüre uygun yapılacak, işte avanslar nasıl 

alınacak gibi her işlemle ilgili 19 tane yönetmeliğimiz vardı bizim. Ünal Aysal döneminde de -

belki hatırlamazsanız- ben Denetim Kurulu üyesiydim, yine aynı görevdeydim. Bu 

yönetmelikler 2014 senesinde yürürlükten kaldırılınca, şu anda tüzük dışında bizim uymamız 

gereken kural yok. Tüzük hükümlerine göre, sadece faaliyetleri denetleyebiliriz. Yapan 

arkadaşlar da tüzük hükümlerine göre yapıyorlar doğal olarak. Bu eksikliğin giderilmesi için, 

kaldırılan yönetmelikleri tekrar biz koyuyoruz demekle bu işi çözemezdik, çünkü o 

yönetmeliklerde var olan belli pozisyonlar, ünvanlar kaldırılmış. Çok doğal olarak, yeni yapılar 

ortaya çıkmış. Bu yapılara uygun hâle getirmek için, yönetmelikler üzerinde bir komite 

oluşturmak gerekiyor. Bu komite olarak yönetmelikleri hazırlayalım. Tabii ki Genel Kurulun 

onayına sunulması gerekiyor. Genel Kurulun onayı ile de, Seçimli Genel Kurulda veya 

sonrasında sunulur ve de yönetmelikler tekrar uygulamaya girer ve arkadaşlar neye uyarak 

faaliyetleri sürdürmeleri gerektiğini saptarlar, dedik. Yönetim Kurulu bunu kabul etti ve 

komisyon oluşturdu. Birinci tespitimiz buydu.  

İkincisi, hukuk bürosu ile ilgili olarak, bizden evvelki Denetleme Kurulundaki arkadaşların da 

tespit ettiği, 8 tane dışarıdaki avukatlık bürosundan hizmet alıyoruz. Tabii ki bunların bir 

bölümü uzmanlık gerektiren davalar olduğu için zorunlu, alınmaya devam edilmesi gerekiyor. 

Ama bazıları uzmanlık gerektirmeyen, hatta 2014’ten beridir bazı bürolara hiç verilmiyor, 

ama ciddi aylık ödemeler tahakkuk ediyor. Ödeyemiyoruz da bir bölümünü. O zaman, 

derneği bu yükten kurtarmak gerekir. Uzmanlık gerektirmeyenleri -merkezde bizim 6 tane 

avukatımız var yanılmıyorsam, baş hukuk müşavirimiz var- bu arkadaşlar yürütsünler. Zaten 

davaların 240’a yakınını onlar yürütüyorlar. O zaman yeniden ele alalım bünyeye, ayrı bir 

ödeme yapma gereği duymayalım, dedik ve dün akşam Yönetim Kurulunda bu husus da 

kabul edildi, komisyonu oluşturuldu. Avukatlarla bu çalışmalar sürdürülecek.  
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Kusura bakmayın, birazcık uzun sürüyor ama devam edelim. Şimdi iç denetim departmanı, 

eski Denetim Kurulunun önerisi ile oluşmuş muhtemelen. Çok daha evvel vardı iç denetim 

birimi. Ama bir önceki yönetim döneminde de faaliyette bulunan bu birim raporlar üretmiş. 

Kendisine verilen görevlerin uzantısı olarak, bu raporlarda Kalamış’la ilgili olarak bir tespit 

var. Bir diğeri de, iş avansları ile ilgili tespitler var. Bunlarla ilgili olarak, aksaklıklarla ilgili 

önerilerde bulunulmuş yönetime, bu raporlarda, iç denetim biriminin hazırlamış olduğu 

raporlarda. Fakat gördük ki, bu uyarılar konusunda Yönetim Kurulunda herhangi bir karar 

verilmemiş. Hatta şu anda cari hesaplara baktığınız zaman, iş avanslarına baktığınız zaman, 

avanslar kapanmadan aynı kişilere yeni avans verildiği, yani o hazırlanan raporun gereğinin 

yapılmadığını gördük, saptadık. Şimdi bunu doğal olarak bildirmemiz gerekiyor. Denetim 

Kurulu bunun için var.  

Devam edelim. Onun dışında, bir de cari hesapla ilgili olarak Dursun Aydın Özbek ve Özbek 

Turizm ile ilgili cari hesabın durumunu kurulunuza bildirmek, onun bilgisini vermek istedik. 

Bizim yapmış olduğumuz tespitlere göre, kasa kolaylığı olarak yapılan miktar 7 milyon 102 bin 

900 dolar, 12 milyon 694 bin 942 euro. Bunlar fiilen kasa kolaylığı olarak verilen ve tahsil 

edilmeyen reel Dursun Özbek alacaklarıdır. Bu ikisi buradan kaynaklanıyor. Kayıtlarda da 

bunu görüyoruz. Şimdi üçüncü ödeme, 5 milyon 774 bin TL’lik ödeme, yani senet olarak 

alınan. Bu 5 milyon 774 bin 379 liralık 31 vadeli senet ile 517 bin liralık 6 adet çek cari hesap 

için alınmış.  

Bu cari hesabın nelerden oluştuğuna bakarsak, şimdi Dursun Özbek tarafından bu euro ve 

dolar hesaplarıyla ilgili olarak, çeşitli nedenlerle -yasal olarak belki yapmak zorundaydı, onu 

da bilmiyorum ama- 7 milyon 831 bin liralık faiz tahakkuku yapılmış, faiz faturası kesilmiş 

Galatasaray Spor Kulübü’ne. Hatırlayacaksınız, geçen Divanda, bu faiz faturasının -5 milyon 

759 bin 761 lira 97 kuruş- makbuzlarını kendisi ibraz etti. O makbuzlarla bağışladığı rakamdır. 

Ancak tahakkuk eden 7 milyon 812 bindir. Yani bağışlanmayan 2 milyon 71 bin lira. Ayrıca da 

otelde temsil ağırlama ile ilgili olarak, kulübün veya yönetimin sporcularının kalması ile, 

konaklama ile ilgili -çünkü çok ayrıntısını bilemiyoruz, toplam fatura edildiği için büyük 

rakamlar, alt ayrıntılar yok fatura ekinde- 4 milyon 186 bin liralık fatura var. İkisinin toplamı 6 

milyon 258 bin lira cari hesabında görünüyor Özbek Turizm’in. Bunun karşılığı, 5 milyon 774 

bin liralık yukarıda söylediğim senedi ve 517 bin liralık 6 adet çeki Galatasaray Kulübü’nden 

Özbek Turizm ciro ederek almıştır. Şimdi bu faturalarla ilgili olarak durum sanıyorum 

anlaşıldı. Gerekirse tekrar sorulursa açıklamaya çalışırım.  

Şimdi bu 5 milyon 700 bin ile ilgili olan kısım sorunludur. Tabii bir başka sorunlu alan daha 

var. O sorunlu alan da şurası. Kulübümüzün Emlak A.Ş.’ye 91 milyon liralık bu 3 senet karşılığı 

hem teminat, hem de bizim Sportif A.Ş.’deki kulüp hisselerinin temliği için -ki 27 milyon 

tutarlı o günkü değer üzerinden- yapılan işlemlerin noter makbuzları da kulübe fatura 

edilmiş. 911 bin lira da kulüp buradan borçlanmış Özbek Turizm’e. Şu anda bir de 250 bin 

dolar, 23’ünde kulübe kasa kolaylığı olarak ödemesi var. Toplam 1 milyon 800 bin civarında 

da alacağı henüz kayıtlarda duruyor. Şimdi diğeri, Dursun Bey’in, 2015-16 yılında sporculara 

ilişkin affettiği cezalardan dolayı 5 milyon 704 bin euro, 1 milyon 553 bin 535 bin lira olmak 



11 

 

üzere 27 bin 985 liralık bir mutabakatı bulunuyor Sportif A.Ş.’nin oluşturulan Yönetim 

Kurulunda. Sanıyorum 4 Ağustos tarihliydi, kendisi de söylemişti burada. Yönetmeliğe 

istinaden bu cezalar, affedilen cezaların sözleşmesi feshedilen futbolcularla ilgili olan kısmı 

kesinleşmiştir ve de onlar ayrılmış gitmiştir. Kendi mutabakatı ve de teminatı, taahhüdü 

olduğu için kulübümüze ödemesi gereken bir rakam buradan doğmuştur. Bir diğeri, yani 27 

milyon liranın 18 milyon lirası böyledir. Ama geriye kalan kısmı, devam eden futbolcularla 

ilgili cezalardır. Onlar, futbolcu ayrılırsa, tahsil edilmezse o zaman kendisinden tahsil 

edilecektir. Şimdi sanıyorum siz bunların önemli bölümünü -o şahsi kefaletti, onu söyledim- 

zaten raporlarda okudunuz. Tekrar başınızı şişirmiş olmamak için, ben şu anda burada 

kesiyorum. Siz sorularınızla daha açıklamak, netleştirmek istediğinizde bunu yapmaya 

çalışırız. Devam eder misin?  

Ha, Mağazacılık’la ilgili olarak. Yanlış anlaşılmasın, sadece şunu söylemeye çalışıyoruz. 

31.12.2017’de sayım şirketinin yapmış olduğu sayımla, mağazalarda fiilen saptanamayan -

kiminde 2 tane, kiminde 5 tane, kiminde 3 tane- fazla ve eksikler var. Bunların fazlaları sayım 

tesellüm fazlası hesabından stoğa alınmalı, eksikleri kimse sorumlusu, ondan talep edilmeli. 

Bu işlem, tabii ki sayım yapıldığı zaman yönetim görevde de olmadığı için, çünkü sayımların 

tamamlanması Şubat döneminde seçimleri, Ocak sonunda seçimlerin yapıldığı tarihe denk 

geliyor aşağı yukarı. Onu kurulunuza bildirmek istedim.  

Bir de Okan Bey söyledi. Şimdi bütçe disiplini, bizim kulübümüzün dernek kısmının disipline 

edilmesini sağlayan bir araç. Ve biz 2 Aralık’ta, yani senenin bitmesine 29 gün kala diyoruz ki, 

“Şu harcamaları yapacağız, bize yetki verin, çünkü verdiğiniz yetki yetmedi. O nedenle, 2 

Aralık’tayız, bir de geçmiş aşılmıştan dolayı, ay sonuna kadar daha bu kadar ek ödeneğe 

ihtiyacımız var.” diyoruz. Arkadaşlar, 29 günde, az evvel Okan Bey’in verdiği listede hatırlayın, 

bir yığın kalemde -ki Denetim Kurulu raporunda da var- aşım var yine. Hani Sportif’i 

denetleyemiyoruz, çünkü Sportif bütçeye tabi değil, SPK’ya tabi olduğu için, onun bütçesini 

yapıp, giderlerini, gelirlerini kontrol altında tutamıyor kurul. Sahip olmamıza rağmen, sadece 

yöneticilerimize güveniyor. Ama dernekte hiç olmazsa, bütçe aracılığı ile kontrol etme, 

disipline etme olanağımız var. Bunu da bütçede ne yazarsa yazsın, biz harcamayı yapalım, 

nasıl olsa aşmalarla ilgili onayı Genel Kuruldan alırız, anlayışını size getirmek istedim sadece, 

getirmek istedik kurul olarak. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Denetçi İbrahim Anıl’a teşekkür ediyoruz. Kendi dönemlerine ait olmayan bir denetim 

raporu yazmak kolay iş değil. Onu da usulüne uygun şekilde derlemiş, toparlamışlar ve size 

sundular. Şimdi efendim, bundan sonraki madde, gündemin üçüncü maddesinde sunulan 

rapor ve dördüncü maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel 

görüşme. Efendim, çeşitli arkadaşlarım söz talebinde bulundular. Yalnız şu ayrımı yapmak 

istiyorum. Bugün raporlarla ilgili söz almak isteyenlere şimdi söz vereceğim. Ancak güncel 

konular ve dileklere geçmeden önce 50 imzalı gündeme ilave talebi görüşmeye açacağım. 

Onun için, lütfen raporlarla ilgili söz almak isteyenler şimdi söz alsınlar, kendilerinin sözlerini 
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kesme durumunda kalmayayım. Bunu da sizden özellikle rica ediyorum. Raporla ilgili söz 

almak isteyen? Eski Başkanımız Sayın Dursun Özbek, eski denetçi Cengiz Ergani, İbrahim 

Göknar, Devrim Yücel, Mehmet Helvacı ve Hayrettin Kozak. Mehmet Bilen’i dahil ediyorum. 

Sayın Başkan, buyurun efendim, söz sizin.  

Dursun Özbek 

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

Kurulu Başkanı, Üyeleri, Sayın Başkanım, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Basın Mensupları, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Mart ayı Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Divan 

Başkanımdan bir müsaade isteyeceğim. Bundan başka söz almamak üzere, konuşmama çok 

kısa bir ilave kısımla başlayacağım, sonra da bu raporlar üzerinde konuşmama devam 

edeceğim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçtiğimiz 1 aylık dönemde, Galatasaray’da çok güzel, çok olumlu gelişmeler oldu. Bunların 

başında da SPK ile ilgili olan gelişme var. Bildiğiniz gibi, ikinci sermaye artışı talebimiz de 

Şubat ayı itibarıyla kabul edildi. Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum. Biraz bundan 

bahsetmek lazım, çünkü Sayın Başkan da girişte, gündem dışı konuşması ile bazı bilgiler 

aktardı.  

Değerli Galatasaraylılar,  

SPK ile ilgili gelişmelerin başlangıç tarihi 2017 Şubat ayı. 2017 Şubat’ında ne oldu? 2017 

Şubat’ında, Riva ve Florya arsalarımızı geliştirmek suretiyle, birinci ödeme dilimi olarak 

Galatasaray Spor Kulübü’nün kasasına 94 milyon dolar civarında bir para girdi. Yaklaşık 340 

milyon o günkü kur itibarıyla, 340 milyon TL. O günkü yönetim, ben ve arkadaşlarım, hiç 

düşünmeden, Genel Kurulda da sizlere söz verdiğimiz çerçevede şunu yaptık. Bu 340 milyon 

TL’yi -rakamlarda ufak tefek sapmalar olabilir- hiç düşünmeden ve hazırladığımız bir proje 

çerçevesinde Galatasaray Sportif A.Ş.’nin kasasına sermaye artış avansı olarak gönderdik. 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Dikkatinizi çekiyorum. Şubat 2017’de gelen 340 milyon lirayı Galatasaray Sportif’in kasasına, 

şu rümuzla, sermaye artışı avansı niteliğinde gönderdik. Akabinde, SPK Başkanından randevu 

istedik, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve profesyonellerle beraber kendisini ziyaret ettik. 

Galatasaray’ın finansal yapısı itibarıyla, negatif öz sermayeden çıkış sürecini sağlamak 

açısından iki aşamalı sermaye artışı yapmak istediğimizi söyledik. Nominal değerler 

üzerinden, birinci artışla 21 milyon olan sermayemizi önce 108 milyona, ikinci artışla da 540 

milyona çıkartmak için kendisi ile konuştuk. Çünkü 5 mislinden fazla sermaye artışı 

yapamıyorsunuz. Birinci sermaye artışı için gerekli izahnameyi hazırladık, onunla beraber de 

ben ve yönetimdeki bazı arkadaşlarım ve profesyoneller, SPK’nın daveti üzerine, SPK Yönetim 

Kuruluna bir sunum yaptık. Sunumun maksadı şu idi. Mevcut sermaye durumumuz, bugünkü 

Galatasaray Spor Kulübü’nde özellikle futbol şubesini yönetmeye yeterli değildi. Onun için, 

bizim bu sermaye artışlarına ihtiyacımız olduğunu anlattık. Ve Nisan ayı itibarıyla da, birinci 



13 

 

sermaye artışına SPK’dan izin aldık. Başarıyla yapıldı. Bütün hissedarlarımız katıldı. Akabinde, 

ikinci sefer, biz SPK’ya tekrar müracaat ettik. “Bakın, birincisini realize ettik. Çok da başarılı 

geçti. İkincisini de yapmak istiyoruz, daha önce konuştuğumuz gibi.” dedik. Ne zaman? Şubat 

2017’de konuştuğumuz gibi. “Tamam. Aynı şekilde, yine izahnamenizi hazırlayın ve bize 

gönderin.” dediler. Denizbank ile yapıyorduk. İkinci izahnameyi de hazırladık. İkinci 

izahnamenin son rötuşlarının yapılmasının tarihi Aralık ortalarını buldu, çünkü devamlı soru 

soruyorlar. Aralık ortası itibarıyla, ikinci izahnameyi de bitirdik ve oraya gönderdik. 

Dolayısıyla, bugün şunun mutluluğunu yaşıyorum. Konu ile ilgili yapmış olduğumuz girişim, 

özellikle Riva ve Florya projelerinin desteği ile sermaye artışını realize etmiş olmak 

Galatasaray için çok önemliydi. Onun için, o gün attığımız tohumlar filizlenmiş ve bugün de 

meyvesini vermiştir. Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Konuşmamın başında belirttim. Çok güzel şeyler oldu, hakikaten çok güzel şeyler oldu. Birkaç 

hafta evvel Galatasaray Spor Kulübü’nün müzesini açtık statta. Daha önceden toplantı salonu 

olarak tanzim edilmiş bir alanı -çok da kullanışlı değildi- restore ettik, düzelttik ve bir müze 

hâline getirdik. Açılışı 2 hafta evvel yapıldı. Hepinize tavsiye ediyorum. Galatasaray’ın 

başarılarla dolu şahane tarihini orada izlemek mümkün. Kurucusundan hizmet edenine 

kadar, oyuncusundan antrenörüne kadar, yani tarihe geçmiş bütün isimler orada var. 

Formalar var, kupalar var. Galatasaray’ın şanlı tarihini yansıtan çok önemli bir yer. Hepinizin 

gezmesini tavsiye ederim, çünkü tarihimiz bizim için önemli. Özellikle tarihsel yapımızdan 

gelen değerler bizim birleştirici ruhumuza destek vermektedir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Eş zamanlı olarak, Galatasaray eğitim kurumunun 150. yılını kutluyoruz. 500 yıllık bir 

gelenekten gelen Galatasaray Lisesi’nin, Mekteb-i Sultani’nin 1868’den sonra, bu sene 150. 

kuruluş yılı kutlanacak. Çok değerli etkinlikler var. Sergiler var, kitaplar var, spor faaliyetleri 

olacak, söyleşiler olacak. Katılımınızı rica ediyorum, desteğinizi rica ediyorum, çünkü 

kültürümüzün doğduğu yer olan Galatasaray Lisesi bizim için çok önemli. Onun için, buraya 

destek vermek, buraya katılım sağlamak da çok önemli.  

Güzel şeyler oluyor dedim. Evet, sporda da, futbolda da çok başarılı gidiyoruz. Sene başında 

kurduğumuz takım başarıdan başarıya koşuyor, bugün lig lideri. Başında da çok değerli bir 

antrenör, Fatih Terim var, Galatasaray’a uzun yıllar hizmet etmiş. Dolayısıyla, taraftarımızla, 

yönetimimizle, destekleyenlerimizle bu sene inşallah şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız ve 

şampiyon olacağız. Kuvvetli bir alkış istiyorum. Bu hafta sonu çok önemli bir maç var. İnşallah 

onu da kazanıp, şampiyonluk yolunda Mayıs ayını göreceğiz ve şampiyonluğu hep beraber 

kutlayacağız.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Geçtiğimiz ay itibarıyla bir sürü olumlu şey var, bir sürü güzel şey var. Peki, Galatasaray’da hiç 

olumsuzluk yok mu? Var elbette. Bunların da ifade edilmesi, tespit edilmesi çok önemli. 

Şurada şunu belirtmekte fayda var. Bir algı yaratma merakı, bir algı yaratma usulü epeyden 

beri süregeliyor. Düşünün ki, basına şu servis ediliyor. 50 milyon lira doğalgaz ödenmemiş, 
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Florya’daki patates, soğan paraları ödenmemiş. Futbolculara 7 ay, basketçilere 9 ay 

ödenmemiş.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu haberleri servis edenlerin Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray’ın marka 

değerini aşağıya çeken açıklamaları yapan ve bunları servis edenler Galatasaraylı olamazlar. 

Şimdi burada Galatasaray’a zarar vermek uğruna bir karalama kampanyası yürütmenin 

farkındasınızdır. Nitekim bu saydığım şeylerin içinde en önemlisi, biraz önce hep beraber 

dinledik, hazırlanan denetim raporu. Denetim raporunun içeriğine, belagatine çok dikkatinizi 

çekmek istiyorum. Denetim raporu, ilgili dönemin denetimi ile herhangi bir iletişim 

olmaksızın, yeni yönetim tarafından hazırlandı. Raporun içeriğine bakarsanız, rapor her ne 

kadar 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi diye ifade edilmiş olsa da, içinde dönemleri aşan 

operasyonların, yapılan şeyleri ifadelerinde görüyorsunuz. Raporun içindeki taraflar 

karıştırılmış. Dursun Özbek, Özbek Turizm birbirine girmiş. Bunun en basit ifade ile bir algı 

yaratma, bir algı peşinde olma raporu olduğunu düşünüyorum. Nedir bu algı? Dursun Özbek’i 

karalayalım, Dursun Özbek’i itibarsızlaştıralım. Daha gerisini söylemiyorum.  

Belagat çok güzel. Öyle ustaca kaleme alınmış ki, kaleme alanları tebrik ediyorum. Rakamlar 

doğru. Rakamlarda hiçbir yanlışlık yok. Fakat satır aralarına girdiğinizde, maksat başkalaşıyor. 

Algı yaratmak, Dursun Özbek’i karalamak, Özbek Turizm ile Dursun Özbek’i iç içe sokmak, 

farklılaştırmak, bir karmaşa yaratmak. Bunda da muvaffak oldu hazırlayanlar. Bildiğiniz gibi, 

rapor yakın bir tarihte internette yayınlandı. Ertesi sabah telefonlarım susmadı. Arayanlar, 

raporla ilgili düşüncelerini bana aktardılar. Ben de o zaman dikkatle raporu tekrar okudum. 

Hakikaten rapor, belagati itibarıyla bir hedefe odaklanmış: Dursun Özbek’i karalamak. 

Raporun yazılışı, şekli, dönemselliğinin dışına çıkmış olması, kimler tarafından hazırlandığının 

dışında, böyle bir amaca da hizmet etmiş olması Galatasaray için hoş bir şey olmamıştır diye 

düşünüyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Raporun içeriğine girdiğiniz zaman, acaba bunlar burada, basına açık bir ortamda 

konuşulması gereken şeyler mi? Yoksa Galatasaray’ı yöneten kişilerle bu işin içinde olan 

kişilerin, sorumlu kişilerin masa etrafında baş başa verip çözmesi gereken olaylar mı? Yeni 

yönetimin seçildiği birinci gün, mazbata töreninden sonra, Sayın Başkan odama geldi, beni 

ziyaret etti. Değerli Yönetim Kurulu üyeleri de vardı beraber. Benim yönetimimden de 

arkadaşlar vardı. Kendisinden bir şey rica ettim. Özbek Turizm’in yapmış olduğu kasa 

kolaylığına bağlı olarak kendisine neler yaptığımı orada ifade ettim. Dedim ki “Sayın Başkan, 

lütfen bu konuları medya vasıtasıyla tartışmayalım. Oturalım, baş başa verelim, bunun 

çözümünü bulalım.” O gün itibarıyla mutabakata vardık, fakat ondan sonra irtibat yok.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Telefonum 24 saat açık. Sayın Başkana da söyledim, telefonla da ulaşabilir, yapacağı davete 

icabet de ederiz. Galatasaray’ın değerini bu şekilde aşağıya çeken, Galatasaray’ı yıpratan 

konular bu şekilde tartışılmasın. Konuyla ilgili Sayın Divan Başkanım da aynı endişeyi 

taşıyordu. O günlerde bana geldi, dedi ki, “Ya Başkan, bu konular sızıyor. Bunu bir baş başa 
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görüşseniz.” Sayın İrfan Aktar burada, kendisine “Derhâl, yapılması gereken en acil şey bu.” 

dedim. Kendisi burada olduğu için, Sayın Başkana iletmiş. Sayın Başkan, “Gerek yok. Bugün 

zamanı değil.” şeklinde bir cevap vermiş. En azından, bana iletilen cevap o şekilde. Sayın 

Divan Başkanım burada.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Konunun hassasiyetine binaen, konuyu böyle kamuoyu önünde, kameraların karşısında 

tartışmak, açıklamak, yorum yapmak istemememe rağmen, bugün geldiğimiz durum, şahsım 

adına yürütülen karalama kampanyası, beni bu konulara açıklık getirme mecburiyetinde 

bırakmıştır. Nedir bunlar? Özbek Turizm A.Ş. ve Galatasaray Spor Kulübü arasındaki ilişki. Çok 

üzülüyorum, böyle bir konunun burada tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Takdirlerinize sunuyorum. Özbek Turizm A.Ş. bir anonim şirket, çok ortaklı. Ben de Yönetim 

Kurulu Başkanıyım. Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkisi ne zaman başlamış? 20 seneye 

dayanıyor. Yaptığı iş itibarıyla her zaman Galatasaray’a destek olmuş, Galatasaray’ın 

konaklama sektöründeki  ihtiyaçlarını 20 yıla yakın talep üzerine her zaman karşılamış bir 

kurum Özbek Turizm A.Ş. Peki ne olmuş? 5 sene geriye gittim. Yani bu raporu gördükten 

sonra, bu gündeme geldikten sonra, 5 senelik bir periyodu inceledim. Özbek Turizm A.Ş. 

2014’ten itibaren, 2014 yılında Dursun Özbek hiçbir Yönetim Kurulunda değilken, sadece 

Galatasaraylılık aşkıyla yanan birisi olması hasebiyle kasa kolaylığına başlamış. Ne 

yönetimdesiniz, ne başkansınız. Hiçbir şey, sadece Galatasaraylısınız. 31.12.2017 tarihine 

kadar, Özbek Turizm A.Ş. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne -bu bağımsız denetçinin 

raporlarında da mevcut- 90 milyon TL kasa kolaylığı yapmış. Burada zaten rakamları da 

gördünüz, demin ifade ettim. Rakamlar doğru.  

Başka na yapmış Özbek Turizm A.Ş.? Konaklama sektöründe olduğu için, bu 5 yıl boyunca 

Galatasaray Spor Kulübü’ne, sporcularına, yabancı misafirlerine konaklama hizmeti vermiş, 

yaklaşık 4 milyon lira mertebesinde. 90 milyon liralık kasa kolaylığı. 5 sene süresince yaptığı 

bu kasa kolaylığı çerçevesinde de -demin ifade ettiler zaten- 7 milyon 800 bin TL’lik de faiz 

faturası kesmiş. Başka ne yapmış? Florya’da bazı hizmetler vermiş, faturalanması gereken 

konuları faturalamış. Başka ne yapmış? Ödenmesi gereken noter harçlarıyla ilgili ödemeler 

yapmış ve bunları Galatasaray’a faturalamış.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizin vergi ile tanışmış kişiler olduğunuzu düşünüyorum. Bir çoğunuz ticaretin içinden 

geliyor, bir çoğumuz da hayatımızdaki vergi mükellefliğimizden geliyoruz. Kamu bir Vergi 

Usul Kanunu çıkarmış. Bu Vergi Usul Kanunu’na göre, devlet diyor ki, ey vergi mükellefleri, ey 

anonim şirketler, yaptığınız kazanca bağlı olarak, kazancınızın, yani beyan ettiğiniz matrahın 

% 5’ini spor kulüplerine bağışta bulunabilirsiniz. Özbek Turizm A.Ş. de böyle bir kurum 

olduğuna göre, yapmış olduğu kasa kolaylığı çerçevesinde, vermiş olduğu hizmetler, yapmış 

olduğu destekler çerçevesinde, Galatasaray Spor Kulübü’ne 2014’ten itibaren bu vasıflara 

uyarak, bu % 5 limitlerine uyarak, bağış makbuzları kesmiş. Toplam ne kadar? Demin ifade 

edildi, 5 milyon 700 küsur bin lira. Bu mecburiyet, kamunun koyduğu Vergi Usul Kanunu 

çerçevesindeki mecburiyet hâlen devam etmektedir. Yani burada bahsedilen şekli ile, Özbek 
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Turizm’in Galatasaray Spor Kulübü’nden alacağını böyle tasvir etmemek lazım. Belki geçmişe 

bakıp, 2014’ten, 5 seneden beri gelen bu sürecin nasıl yönetildiğine de bakmak lazım. Çünkü 

süreç boyunca, faiz veya konaklama bedeli ayrımı yapılmaksızın, bağış makbuzları kesilmiş. 

Bu devam edecek.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yaratılmaya çalışılan algı gibi değil. Önümüzde şimdi Mart ayı geliyor. Her quarter bazında, 

verilen beyannameler çerçevesinde, onun % 5’i çerçevesinde bu bağışlar devam edecek. 

Dolayısıyla, ifade etmek istediğim şu. Yaratılmak istenen algının aksine, hiçbir zaman Özbek 

Turizm veya Dursun Özbek, Galatasaray’dan bugüne kadar yapmış olduğu kasa kolaylıkları 

veyahut da vermiş olduğu hizmetler çerçevesinde bir kuruş tahsil etmemiştir ve 

etmeyecektir. Buradan kardeşime, çocuklarıma, aileme de sesleniyorum ve vasiyet 

ediyorum. Benden sonra da bu hizmetler aynen devam edecektir. Ben Galatasaraylıyım, 

ailem Galatasaraylıdır. Bu Galatasaraylılığın gereğidir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Defalarca söyledim. Bugüne kadar hizmet verdiğim süre içinde, hiçbir zaman bu konulara 

girmedim. Bu konular Galatasaray’ın bize öğrettikleri, okul sıralarından başlayan, kendi etik 

değerlerine bağlı olan gereklerdir. Ruhumuzda bizim bu vardır. Eğer Galatasaray’a 

yapacağımız bir şey varsa hiçbir zaman sakınmayız. Bu vasıta ile, yapılan bu işlere bağlı olarak 

yürütülen karalama kampanyasını kaale alacağınızı düşünmüyorum. Ben Galatasaraylı 

doğdum. Çocuklarım, ailem, herkes Galatasaraylı. Galatasaray’a bugüne kadar başkan olarak, 

taraftar olarak, her şekilde hizmet ettim. Bundan sonra da hizmete devam edeceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Yaşasın Galatasaray!  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Buyrun  efendim. 

Yılmaz Ulusoy 

Sayın Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar,  

Yine başladığımız yerdeyiz. Birlik beraberlik dedik, seçimler yaptık, konuşmalar yaptık. 

Görülüyor ki, yine birlik beraberliği temin edemedik. Hiçbir kişi, hiçbir müessese, hiçbir 

toplum dışarıdan yıkılmamıştır. Hep içeriden uğraşarak, şer güçler hedeflerine ulaşmaya 

çalışmıştır. Herkes Galatasaray’ı seviyor, bu ne şerikse. Konuşmaları dinliyorum ben. Seçim 

oldu, demokratik bir şey. Biri kaybetti, biri kazandı. Batı’da bu işin şekli, gördüğüm 60 

seneden beri, kaybeden gider, yeni gelen de geçmişle uğraşmaz. Şimdi benim anlamadığım 

bir şey var. Galatasaray Türkiye’nin en güzel spor kulübü. Ve şu spor kulübünü, birbirimizle 

uğraşmakla değil de, sırt sırta vererek... Türkiye’nin birlik beraberliğe ihtiyacı var beyler. 

Dünya sarsılmıştır. Dünya çok kötü durumdadır. Türkiye şer güçler tarafından kuşatılmıştır. 

Türkiye’de sosyal, siyasi, ekonomik sıkıntılarımız vardır. Galatasaray’da da vardır. Bugün her 

müessesede vardır. Bugün Almanya’da, Amerika’da, İngiltere’de siyasi kriz bitmiş değildir. 
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2008 senesinde ekonomiye vurulan darbe hâlâ bitmiş değildir. Bir daha vurgun yiyecek 

dünya ekonomisi.  

Şimdi ortada bir şey var. Herkes güzel konuşuyor da, gelin şunu kavrayalım, şunu hep 

beraber sırtlayalım diyeni pek görmedik. Nedir yani? Herkes başkan mı olacak, herkes 

yönetime mi seçilecek? Ya ben burada 10 Mart 2016’da bir şey söyledim. Söylediğim sözü 

aynen tekrar ediyorum. Bakın zabıtlara. Gelin, bugün bayram günüdür. Beraber olalım, 

beraberliği lafta değil. Beyefendi arzıhürmet ederim, yanaklarından öperim. Sırtımı 

döndüğüm zaman... Boş ver ya, bunu 60 senedir görmekten ben yoruldum. Ama 

Galatasaray’da, Galatasaray Kulübü’nde olmamalı. Burada maddi bir kazanç yok. Eğer kişinin 

şahsiyeti maneviyesi yoksa, koltuk kimseye şeref vermez. Koltuklar şereflendirilir. Biz de 

kulüp idare ettik, hem de bundan 60 sene evvel. Olmaz, Galatasaray’a yakışmıyor. Kusura 

bakmayın, ben biraz da saygısızlık yaptım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah, ama toparlarsanız iyi olacak, çünkü Sayın Başkana söz vereceğim. Buyurun.  

Yılmaz Ulusoy 

Tamam. Şunu söylüyorum. Dünya Türkiye ile uğraşıyor. Dünya uğraşıyor. Bu benim şeyim 

değil yalnız, herkes bunu biliyor ama söyleyemiyor. Herkes Galatasaray’la uğraşıyor. Neden? 

Galatasaray başarılı. Başarılı olan her zaman tırmalanır. Bu insanın yapısında var. Allah’ın, 

doğduğu zaman insana vermiş olduğu bir şeydir. İyi gitmesine rağmen, bir taraf da 

durdurmak ister. Bakın arkadaşlar, Galatasaray’ın başarısı hepimizindir, Galatasaray’ın 

huzuru hepimizindir, Galatasaray’ın şeref ve haysiyeti hepimizindir. Galatasaray için müspet 

konuşanın ayağının altını öperim. Ama Galatasaray’ı burada ahlar vahlar içerisinde anlatıp, 

dışarıya çıkar, herhangi bir sorunda gırtlağını sıkarım onun. Yapmayalım ya, burası bir spor 

kulübü. Spor terbiyedir, edeptir, adaptır, nezakettir. Sporun esası budur.  

Gelin bir olalım, beraber olalım ve Galatasaray’ı olduğu yerden biraz daha yukarıya çıkaralım. 

Başkan, teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ben de teşekkür ederim. Sayın Başkan, buyurun efendim. Kusura bakmayın, burada bir 

takdim tehir oldu.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Değerli Divan Üyeleri,  

Sevgili Dursun Başkanın açıklamalarına hiç konuşmayacağım. Sadece tek bir soru soracağım, 

çünkü sanırım yanlış anlaşılmalar var. Sevgili Divan Başkanım da araya girdi, ben müteaddit 

defalar “Lütfen gelsin. Hatta kendisinin gelmesine gerek yok. Muhasebecisini, gerekirse eski  

denetçi kardeşlerimizi göndersin. Benimle değil, muhasebe ile hesap mutabakatı yapsın, 

çıksın.” dedim. Sayın Divan Başkanım burada.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Doğrudur.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Divan Başkanım araya girdi, kendisi ile görüştü. Evet, dedi Dursun Bey, ben de çok sevindim. 

Gelsin mutabakat yapalım, çünkü kendisinin ifade ettiği rakamlarla ben mutabık değilim. 

Nasıl değilim? Detay anlamda değil, 91 milyon TL’nin “7 milyon bağışladım” dediği bölümü, ki 

etmedi, burada etti. Üçer aylık quarter Vergi Usul Kanunu’ndan bahsetti. Oysa tek bir 

kalemde verdi Sayın Divan Başkanımıza. Yıl itibarıyla 31.3.2017’den itibaren de faiz tahakkuk 

ettirmeye devam etti.  

Otel faturalarına gelince, tabii ki ağırlamıştır, ama biz o otel faturalarında kim, hangi gün, 

hangi odada, ne kadar kaldı, görmek isterdik. Bunlar yok. Yine ağırlamıştır, ben 

suçlamıyorum. Faiz, kendisi bizzat ifade etti biraz önce, vade farkı sözcüğünü faize çevirdi.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bence bankalar ve finans kurumları dışında, kendisine yetki verilmemiş kimse üçüncü tarafa, 

yani kendi şirketiniz değilse, borç veremez. Pardon, borç verir, faiz alamaz. Bence alamaz. Bu 

faizi aldığı anda başka bir kimliğe bürünür. Ve ben merak ediyorum, Sevgili Başkanım niye 

geçen aya kadar bunu bağışlamadı da neden şimdi bağışlıyor?  

Değerli Arkadaşlar, 

Dinleyin, suçlamıyorum. Bir soru soruyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Arkadaşlar, lütfen sessiz olalım  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Değerli Arkadaşlar,  

Galatasaray’a yakışan şekilde oturumu sürdürelim. Bakın, ben Sevgili Dursun Başkanımı 

suçlamıyorum. Hayır, hayır, yapmıyorum. Soruyorum. Şimdi soruya yanıt verecek tabii ki. 

Şimdi devam ediyorum ağır suçlamaya, madem öyle. Bütün bunlar olurken, Sayın Divan 

Başkanım Sayın Başkanı tekrar uyardı 22 Ocak’ta. 20 Ocak’ta seçim oldu. Seçimden sonra, 

Yönetim Kurulunu toplayıp akçalı işler yapamazsınız, yapmamanız gerekir. Etikten söz etti, 

bağıştan söz etti, Galatasaray değerlerinden söz etti. Şiddetle katılıyorum. Fakat siz seçimi 

kaybettikten sonra bu senetleri, bu rehinleri düzenleyemezsiniz, bu temlikleri 

düzenleyemezsiniz. Bununla ilgili 22 Ocak tarihli Yönetim Kurulu kararı alıp, bunu 16 Ocak 

tarihine yazdıramazsınız. Siz Galatasaray’ın B grubu hisse senetlerini rehnedemezsiniz, temlik 

de edemezsiniz. Senet alabilirdiniz, bunu ben saygı ile karşılıyorum. Sayın Dursun Özbek, 

çoluğunun çocuğunun rızkını vermiştir Galatasaray’a. Bence kendi yarattığı veya şartların 

gerektirdiği zorlama ile finansal kolaylık sağlamıştır, teşekkür ederim. Galatasaraylı olarak da 

teşekkür ederim, bir fert olarak da ederim kendisine. Ama bu işlemleri ne olurdu... Ben 

kendisine dedim, gel bizle konuş, ne alacağın varsa al, dolar ve euro bazında. Esasını 

kaybetme, günah, biz bu haksızlığı yapmayız. Ama siz bir bölüm bağış yapıp, tekrar 5 milyon 
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700 bin TL’lik gecikme faizi ve neşatı, yani menşei... Suçlamıyorum, Ticaret Kanunu açısından 

otel faturası yapamazsınız. 8 gün içinde vermeniz gerek. Tabii, o futbolcuyu nasıl sattığımı 

anlatırım. Şimdi konuyu dağıtmayalım, onu da açıklarım, Sevgili İbrahim Bey, tabii, tabii.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyin, müdahale etmeyelim.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Hayır, hayır açıklarım, hiç merak etmeyin. Kürsüdekine Galatasaray adabını ve edebi ile 

devam edelim lütfen. Şimdi Sevgili Dursun Başkanıma, bütün bunları kapatalım. Beyaz bir 

sayfa açalım. İzin verin, izin verin. Sevgili Başkanım biraz önce bir sözcük kullandı. Ben yanlış 

mı anladım? Ben çünkü kendisine başkanlar toplantısında da tekrar -burada tanık olan 

değerli kardeşlerimiz var- “Dursun Başkan, lütfen şu rehni kaldırın.” dedim. “Hayır, ne 

yapacaksın?” dedi. “Kaldırıp da ne yapacaksın?” dedi. Şimdi tepki verdi, yani hayır dedi. Hani 

sözlü görüşmüyoruz anlamında. Değerli arkadaşlar, taraf olmayın, ben objektif konuşuyorum. 

Burada bazı şeyleri bilmeniz gerekir. Siz markaya zarar vereceksiniz, sonra marka değerini 

korumak için susun diyeceksiniz. Bu olmaz, bu olmadı.  

Değerli Dursun Başkanıma tekrar ediyorum, sözümü unutmayayım. Sayın Başkanım, siz 86 

milyon TL alacaklı görünüyorsunuz, dolar ve euro bazında. Faiz ve oteli görüşmek kaydıyla 

söylüyorum. Faiz veremem. Oteli görüşürüm. Fakat sizin 19 küsur, 20 milyon TL, artı 8 milyon 

TL bekleyen, 28 milyon TL’ye baliğ eden Sportif A.Ş.’ye bir teminatınız görünüyor ayrıca. 

Ayrıca. Ben küçük tasarrufçu açısından bunu bağışlayamam. Genel Kurul da bağışlayamaz. 

Bununla ilgili de ne yapacaksınız? Tekrar ediyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Dursun Başkanım bu 3 senedi -yanlış anlamadıysam- almayacağım dedi. Ben yanlış mı 

anladım? Onu rica ediyorum. Lütfen yanıtlasın, ben kendisine o hep söylediği kuvvetli alkışı 

vereceğim. Artı, bu 28 milyonla ilgili -borcu görünüyor, teminatı görünüyor- ne yapması 

gerekir, lütfen onu da açıklasın. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın başkanlar, ikinize de rica ediyorum. Bu kürsü, bu konuların tartışılacağı yer değil. Lütfen 

gerekiyorsa ben bir toplantı düzenleyeyim, karşılıklı oturalım, konuşalım. Burada birbirimize, 

yani basının önünde biz küçük düşmeyelim beyler, istirham ediyorum.  

Efendim, şöyle. Sayın Başkana ben rica ettim, dedim ki, bu konuyu lütfen karşılıklı görüşme 

ile çözün. Sayın Başkana da söyledim. Bir dakika efendim, bir dakika, müsaade edin, 

anlatayım. Sayın Başkan şöyle dedi. “Bizde görünen hesabı ile talebi farklı.” dedi. Biri 91 

milyon, biri 80 küsur milyon. Onun için, bu işi yetkili muhasebe, efendim yetkili kimse 

karşılıklı otursunlar, ondan sonra görüşelim, dedi. Konu bu. Konu bu. Onun için, yani rakamda 

mutabık olmadıkları için görüşme devam etmedi. Efendim, konunun aslı bu. Başkanın dediği 

de doğru, diğer Başkanın dediği de doğru. Ancak lütfen bu konuları burada görüşmeyelim. 

Sayın Cengiz Ergani söz istemişti.  
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Cengiz Ergani 

Sayın Başkanlarım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Konuşmamı bir önceki Denetim Kurulu adına yapıyorum, şahsım adına değil. Seçim 

yapıldıktan sonra şöyle bir kaosun ortaya çıktığını gördük. Galatasaray tarihinde de ilk defa 

böyle bir ortam hasıl oldu. Raporları hangi kurullar sunacak? Bunu bir müddet tartıştık kendi 

aramızda ama bir sonuca varamayınca, Divan Başkanım Sayın İrfan Aktar’a müracaatla, 

kendisinden Sayın Başkan Mustafa Cengiz’le bir görüşme yapmasını ve bu konuda antant 

kalmamız gerektiğini belirttim. Sağolsun İrfan Başkan da kırmadı, kendisi ile görüştükten 

sonra, Mustafa Cengiz’in hoşgörüsü ile, “Tabii ki, Denetim Kurulu arkadaşlar ve ilgili Yönetim 

Kurulu arkadaşlar kendilerine yardımcı olacaktır. Raporu onlar hazırlayabilirler.” diye bir 

görüş aldık. Bu bağlamda, Şubat ayı Divan toplantısında da Sayın İbrahim Bey’le burada 

görüştük. O da Başkanın kendisine talimat verdiğini, raporu beraberce hazırlayabileceğimizi 

söyledi. Biz de çok teşekkür ettik, biz zaten fazla bir şey istemiyoruz, dedik. Bizim işin 

lafügüzaf kısmı, wording’i ile her şeyimiz hazır, sadece bağımsız denetçilerden gelen raporları 

bize sunmalarını arzu ettik. Fakat bu arada şanssız bir durum oldu, İbrahim Bey bir rahatsızlık 

geçirdi. Kendisi bir müddet uzaklaştı. O arada hiç bilmeyerek kendisini aradım, telefona kızı 

çıktı. Geçmiş olsun dileklerimi ilettikten sonra, İbrahim Bey bana geri döndü. Bir müddet 

daha istirahat edeceğini, ama diğer Denetim Kurulu üyesi Reha Ünsay Bey ve Zeki 

Kadirbeyoğlu ile görüşebileceğimizi söyledi. Nitekim biz de bir müddet sonra, kulüpte 

arkadaşlarımızı ziyarete gittik.  

Buraya kadar her şey gayet güzel. Oturduk, onlar da aynı şekilde, “Evet, size yardımcı oluruz. 

Ne istiyorsanız bizden isteyin, Denetim Kurulu üyelerinin haklarından sizi istifade ettirelim.” 

dediler. Burası da gayet güzel. Fakat zaman geçti, biz hukuksal kısmını, idari kısmını, hepsini 

yazmamıza rağmen, mali raporlarda karşılaştırma yapmak için bağımsız denetim raporunu 

bekledik. Bunu biz de biliyoruz ki, bağımsız denetim raporları hep son dakika gelir. Nitekim 9 

Mart Cuma günü bir draft gördük, ama imzalı ve kaşeli raporu görmeden de bir şey 

yapamayacağımızı konuştuk kendi aramızda. Zira 9 Mart saat 24.00’e kadar o raporların 

internet sayfamıza konması gerekiyor, tüzük gereği. En sonunda dedik ki, eğer geç gelirse de 

yapacak bir şey yok, bunu açıklarız. Cumartesi, Pazar çalışırız, Pazartesi günü koyarız. Fakat 

hiçbir şey gelmedi. Ama bu arada, kulübe 17.00 civarı gibi, imzalı raporların geldiğini de 

öğrendik. Beklemelerimize rağmen, herhangi bir sonuç elde edemedik. Gece 24.00’te faaliyet 

raporları internet sayfasına asıldı. Orada bağımsız denetim raporları da vardı, onları aldık. 

Denetim raporu yoktu. Haa, dedik ki, tamam, yine sözlerindeler, denetim raporunu biz 

hazırlayacağız. Fakat ne oldu, ne bitti, niye öyle oldu, bilemiyorum, gece 3,5’ta denetim 

raporu da kondu ve tüm Denetim Kurulu üyelerinin -asıl, yedek- imzalarıyla internet 

sayfasına asıldı. Bu saatten sonra zaten bizim yapacağımız bir şey yoktu.  

Ama şöyle bir şey yine hasıl oldu. Bir ikilem doğdu şimdi. Ben esas raporun içeriği ile, ne 

yazdığı ile ilgili bir şey belirtmek istemiyorum, çünkü onu yapanlar da son derece bilgili 

arkadaşlarımız. Fakat bu ikilem şöyle. Bugün Divan Kurulunda onların raporu var, internet 

sayfasında onların raporu var. 31 Mart’ta Mali Genel Kurulumuz var. Burada, gündemde 
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diyor ki, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 idari, mali raporların sunulması ve Denetim Kurulunun 

görüşleri, tespitleri. Şimdi, görevde olmayan bir Denetim Kurulunun görüş ve tespitleri ile bir 

başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun görevlerini iyi yapıp yapmadıklarını Genel 

Kurul üyeleri nasıl tespit edecekler? Bu konu tamamen tartışmaya açık bir durumda. Bir sürü 

de telefon aldık. Biz de bu arada boş durmadık tabii. Bildiğimiz, tanıdığımız hukukçulara, 

duayenlere hep bu konuyu sorduk.  

Bu arada, İrfan Başkanımızla yeniden konuştum. “Başkanım, böyle bir durum hasıl olmuştur, 

sizin de bilginize sunarım.” dedim. İrfan Başkanın bana verdiği cevap, “Ben de bir hukukçu ile 

görüştüm, onun görüşü de bu raporu görevdeki Denetim Kurulu üyelerinin sunması 

gerektiği.” Sadece onlar bilgilere ulaşabildiği için, onların yapması gerektiğini söyledi. Bu 

hukukçu arkadaşımızın görüşünden başka konuştuğumuz diğer tüm hukukçular veya eski 

Yönetim Kurulu üyeleri veya duayenler bu işin doğru olmadığını, bizim hazırlayacağımız bir 

Denetim Kurulu raporu ile Mali Genel Kurula gidilmesi gerektiğini söylediler. Şimdi bunun 

kararının verileceği en güzel yer Divan Kuruludur. Eğer Mali Genel Kurulda böyle bir kaos 

yaratılırsa, birçok kişi de hukuka başvuracaklarından ve Mali Genel Kurulu iptal 

ettireceklerinden bahsettiler. Galatasaray’ın böyle bir şeyle karşılaşmasını kimse istemez. Biz 

de Divan Kurulunun bu gibi işlerde söz sahibi olduğunu düşünerek, konuyu buraya 

getiriyorum. Lütfen bundan sonraki konuşmacılar veya bu konuda bilgisi olan hukukçular bir 

görüş belirtirlerse Mali Genel Kurulda bir kaos yaşamayız. Yoksa kaybeden yine Galatasaray 

olacaktır.  

Teşekkür ediyorum. Bu arada, hazırladığımız Denetim Kurulu raporunu da kayıtlara geçmesi 

için Divan Başkanlığına sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Arkadaşlar, 

Gördüğünüz gibi, maalesef hiç hesapta olmayan bir kısım sürtüşmelere ve hukuki yorumlara 

dönüyor bu iş. Onun için, sırada benden söz isteyen arkadaşlardan, Hayrettin’den... Bir 

saniye, Mehmet Helvacı burada mı? Mehmet Helvacı söz istemişti. Bu konuyla ilgili yorum 

getirsin. Yani önümüzdeki Mali Genel Kurulda kim, hangi raporu sunacak? Şu anda görevde 

olan arkadaşlarımız var. Şu anda sorumlu olan arkadaşlarımız var. Efendim, hukuki görüş 

alalım. Hatalı bir şey varsa öğreniriz. Lütfen istirahat buyurun. Evet, Sayın Mehmet Helvacı, 

ne dememiz lazım? 

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Başkanlarım, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, 

Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, söz alma gerekçemi de ifade edip öyle inmek 

istiyorum. Önce izin verirseniz, söz alma gerekçemi ifade edeyim. Ben söz aldığımda 

konuşmalar bu seviyede değildi. Şu anda gerçekten üzüntü içindeyim. Bu seviyedeki 

konuşmalara muhatap olmak biz Galatasaraylıların hakkı değil. Şimdi bu, bir kimseye yönelik 
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eleştiri değil. Ama lütfen bu kürsüden konuşan herkes bunun gereklerine dikkat ederek 

konuşmalarını sürdürsün.  

Şimdi ben dikkatle dinliyorum, çünkü önümüzde bir Mali Genel Kurul var ve bu Mali Genel 

Kurulla ilgili de görüş oluşturmak zorundayız. Bunu da ancak raporları okuyarak ve raporlar 

üzerine yapılan yorumları dinleyerek oluşturabiliriz. Hemen şunu ifade edeyim, elbette 

görüşümüzü nihai olarak o gün Genel Kurulda oluşturacağız. Bunlar hazırlık çalışmaları. 

Çünkü o gün Genel Kurulda yapılacak olan tüm konuşmaları dinledikten sonra bir karara 

varmak en doğru olanıdır. Oraya hazır olarak gitmemek gerekir. Oraya hazır olarak gitmek 

bence, taraf olmayı gerektirir. Hiçbirimiz bunun tarafı olmayalım. Genel Kurula aklıselimle 

gidelim ve kararlarımızı orada verelim.  

Şimdi ben Dursun Başkanı da dikkatle dinledim. Denetim ve yönetim raporlarını dinlerken de 

onun söylediği birtakım şeyler nedeniyle zaten sorular sormak istemiştim. Ama şimdi bu 

soruları zaten mutlaka sormamız gerekiyor. O da şu. Dursun Başkanın söylediği şeylerde bir 

doğru var, o da şu. Diyor ki, “Şirketin yapmış olduğu işlemler açısından benim imkânlarım 

sınırlıdır ve bu sınırlı imkânlar çerçevesinde hareket edebilirim. Kanunun sistemi neyi 

gerektiriyorsa öyle davranabilirim.” Söylediği doğrudur. Onun için, bizim Denetim 

Kurulundan ve Yönetim Kurulundan talebimiz şu olmalıdır. Lütfen bu borçları kalem kalem 

ayırınız. Bunlardan hangileri Dursun Özbek’in şahsi alacağıdır, hangileri Özbek şirketinin 

alacağıdır, bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmezsek, bu iki dedikodu arasında kalırız. Kusura 

bakmayın, bu dedikodudur.  

Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Galatasaray’da yöneticiler, başkanlar böyle 

davranmamalıdır. Bunu bugünün başkanı için söylemiyorum, bunu yapan her başkan için 

söylüyorum. Galatasaray başkanı bir yerde suistimal görüyorsa, bir hakkın aşıldığını tespit 

ediyorsa bunları dile getirmez, adliye orada, adliyeye gider -bugünün başkanı için geçerli olan 

bir şeyden bahsetmiyorum- ve eğer böyle bir şey yapmak istiyorsa, gerekçeleri de varsa, ben 

yardıma hazırım. Bir önceki Divan toplantısında da söyledim, bütün işlerde yardıma hazırım, 

Sermaye Piyasası işleri dahil olmak üzere.  

Bir kez daha altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Mayıs’a bir şey kalmadı ve o gün başka 

şeyler konuşmak zorunda kalacağız. Bunun hazırlığını bugünden yapmak zorundayız. 

Galatasaray’ın bugün konuştuğumuz şeyler dışında çok acil, hayati problemleri var. Bu hayati 

problemleri ifade etmek yerine bugün bunları konuşuyor olmak, kusura bakmayın ama 

Ayasofya’da meleklerin ruhiyetinin tartışılmasını hatırlatıyor bana. Bu yanlış bir tartışma, 

bizim başka şeyler konuşuyor olmamız lazım. Bilmiyorum farkında mısınız, Galatasaray elden 

gidiyor.  Ama eğer değilseniz lütfen bunun farkına varın.  

Şimdi tespitimi söyleyeyim. Bir şeyin altını çizerek söylemek istiyorum, çünkü maalesef 

Galatasaray’da, dinleyenler taraf olarak dinliyorlar ve işlerine gelmeyen bir şeyi 

söylediğinizde de sizi taraf ilan ediyorlar. Ben hep söylüyorum, Galatasaray’ın tarafındayım. 

Başka hiçbir şeyin tarafında değilim. Bunlar benim bildiğim doğrular, ben kendi bildiğim 

doğruları söylüyorum. Benim doğrularımda hata olmaz mı? Elbette olabilir. Ama kendi bilgim 
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çerçevesinde söylediğim doğruları, hiç kimsenin bir şeye taraf olarak yapıştırmasını kabul 

etmiyorum, reddediyorum sizin huzurunuzda.  

Şimdi arkadaşlar, 2017-18 senesinin görevlileri belli. Bu görevlilerdir elbette bu raporu 

hazırlayacak olan. Dikkat, sunacak olan onlar değildir. Sunacak olan, bugün görevde 

olanlardır elbette. Ama raporu hazırlayacak olanlar o gün görevde olanlardır. İki şeyi 

birbirinden çok net bir şekilde ayırmak lazım. Hangi dönem? Hangi görev? 2017-18. Kim 

görevli? X. İşi X yapacak. 2018 başladı, şimdi yeni bir dönemdeyiz. Ee, bunun da sunulması 

gerekiyor. Kim sunacak? Kim görevdeyse o sunacak. Ama hazırlayacak olan onlardı, faaliyet 

raporu da dahil.  

Bakın, bunlar “ben yaptım oldu” ile olmaz. Yanlış yaparsanız, yanlış hesap Bağdat’tan döner. 

Bu raporlar gereği gibi hazırlanmadığı takdirde, yapılacak olan Genel Kurul toplantısının 

hiçbir anlamı yoktur. Orada ortaya çıkacak olan sonuçların da hiçbir anlamı yoktur. Bunu 

dava eden herkes bu davayı kazanır. Onun için, lütfen Galatasaray’ı daha fazla 

yıpratmayalım. Güneş balçıkla sıvanmaz. Doğruları kendimize göre çevirmenin anlamı yoktur. 

Bu doğrular ne ise tespit edilir ve bu doğrular çerçevesinde de işlem görülür. İşimize yarayan 

görüşlerle değil, işe yarayan görüşlerle hareket etmek gerekir. Saygılarımı sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bir dakika, bir dakika. Şimdi efendim, internette yayınlanmış raporlar var. Bu raporları da 

bugün görevde olan arkadaşlarımız hazırlamış. 15 gün sonra Genel Kurulumuz var. Eğer 

bahsettiğiniz riskler orada mevcut ise, arkadaşlarımıza rica edelim, eski görevli arkadaşlarımız 

raporu gerektiği şekilde elden geçirsinler ve nihai hâle getirsinler. Öyle mi doğru olur?  

Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir şeyi... Bakın, görevin kime ait olduğunu açıkladım. 

Şimdi size şunu söyleyeyim. Eğer Başkan ve Yönetim Kurulu izin verirse, siz de, ben de, bu 

salonda bulunan herkes de şirket içinde ve dernek içinde bir denetim yapabiliriz, bu 

denetimin neticelerini toparlayabiliriz. Genel Kurula, sizlere, Galatasaraylılara, yönetime, 

herkese sunabiliriz. Bunda bir mahzur yoktur. O yüzden, bugünkü Denetim Kurulunun yapmış 

olduğu iş mahzurlu bir iş değildir. Onlar elbette bunu yapabilirler, bunu da bizlere 

sunabilirler. Bu tespiti bizlere sunmalarında hiçbir mahzur yoktur. Ama bu, resmî olarak 

yapılması gereken iş değildir. Resmî yapılması gereken iş maalesef geç kalmıştır. Ayın 9’unda 

bu raporların zaten hazır olarak sunulmuş olması icap ediyordu. Şu anda zaten aslında 

gecikmiş bir işten bahsediyoruz. Ama yapılmamıştan iyidir gecikme. Ne zaman, zararın 

neresinden dönülse kârdır. Yapılmasında fayda vardır diye düşünüyorum. Bir kez daha altını 

çiziyorum. Bunun, şu anda yapılanın yapılmasında bir mahzur yoktur, ama yeterli değildir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Tamam da efendim, yapılmasında mahzur yok. İyi, güzel, hoş da, kongreye basılı gidecek olan 

rapor şu anda yayınlanmış olan rapor mu, yoksa elden geçirilmesi gereken rapor mu? 



24 

 

Mehmet Helvacı  

Eski denetçilerin hazırlamış olacakları rapordur.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Buyurun.  

Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Anıl 

Şimdi efendim, ben sakin olarak bir şeyi önermek için buradayım şu anda. Eski Denetleme 

Kurulu, bu raporda şunlar şunlar hatalıdır, bizim raporumuzda bunlar düzeltilmiştir, diyorsa 

biz onların raporunu da alırız. Onların raporunda olup bizde olmayanları da yazarız ve onların 

adıyla, biz Genel Kurula sunarız. Böylece sorunu çözmüş oluruz. Ama raporların hiçbiri ile ilgili 

somut, şurası hatalı, şu bilgi yanlış demeden, rapor onun tarafından hazırlanmış, benim 

tarafımdan hazırlanmış, zaten ben, bizim grubumuz, arkadaşlarımız, onların Denetleme 

Kurulu olarak tespitlerinden yola çıkarak 3-4 yerini yazdığımızı size söyledim. O kurulun 

tespitleri de var bunun içinde. O nedenle, kolay olanı şu bence. Şu anda İrfan Başkanımıza 

teslim ettikleri 2017 yılı denetleme raporunu biz alalım, kendisinin raporlarını biz mümkünse 

siteye koymaya çalışalım veya düzeltilebilecek yerler varsa eleştirimizi yazalım. Ancak 

söylediğim gibi... Hayır, bu yetki gasbı değil Hocam. Şöyle değil. Denetleme Kurulu olarak biz, 

bugün 2017’yi de, 2016’yı da denetleriz. Onların ibra olmuş olması -Mart ayında- bizim 

denetleme yetkimizi ortadan kaldırmaz. 2 yıl süreli de ibra olmuş kurulların bile yeni seçilen 

denetçiler tarafından incelenmesi zorunluluğu vardır. Yani bizim şuna bakamazsın, buradan 

gerisi seni ilgilendirmiyor gibi bir sınırlama yapma olanağı yoktur hiç kimsenin.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, son noktayı koyalım. Devam edeceğiz.  

Mehmet Helvacı 

Efendim bakınız, şöyle söylersek zannedersem çok daha net bir şekilde konuyu ortaya 

koymuş oluruz. Toplantıda, bir, sunulması gereken zorunlu Yönetim Kurulu raporu var. O, 

geçmiş denetçilerin hazırlaması gereken bir rapor. İki, ihtiyari Denetim Kurulu raporları var. 

Bunlar da, dediğim gibi, sayısız, sınırsız, yönetim kime verirse, kime yetki verirse, kim imkân 

bulursa, herkes... Elbette hepimiz merakla, dikkatle inceleriz. Ama yasa gereği, bunu yapmak 

ve hazırlamak zorunda olan kişiler bunu yapmazlarsa zaten sorumlu olurlar. Onun için, şimdi 

ben de arkadaşlar gibi konuşabilirim. Buna yetkim de var. Üstelik becerebileceğimi de 

düşünüyorum. Ama bunu tercih etmiyorum, çünkü -biraz evvel söyledim- bu kürsüye çıkan 

herkes gereğini yapmak zorundadır. Bu kişisel bir şey değildir. Bu bizim Galatasaray’a olan 

saygımız, sevgimiz, bağlılığımızın icabıdır. Biz kişilere bağlı olmayız, biz Galatasaray’a bağlı 

oluruz. Onun gereğini de kürsüden gerektiği şekilde yaparız. Başka bir şey öğrenmek isteyen 

arkadaş varsa, memnuniyetle onlara istedikleri her şeyi, istedikleri yerde öğretme imkânına 

sahibim. Memnuniyetle bekliyorum.  
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Bir şey daha rica ediyorum. Benim hukuk bürom var. Biraz evvel, Denetim Kurulu raporunda 

dendi ki, 12 tane hukuk bürosuna gereksiz ücret ödenmiştir. Bunlar kimlerdir, ben merak 

ediyorum. İsimleri açıklansın ve onlara da -tabii ki isimleri açıklandığında- bir cevap hakkı 

doğsun, onlar da gereğini yerine getirsinler. Aksi takdirde, hukuk bürosu olan herkes zan 

altındadır. Bu zan altında bırakma usulünü de kabul etmiyorum. Lütfen kimlerse, onları 

buradan açıklayınız. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Arkadaşlar,  

Burada akademik müzakere, münakaşa yapmak durumunda değiliz. Ancak önümüzdeki 

Genel Kurul önemli bir Genel Kuruldur. Herhangi bir şekilde, hatalı bir adımla oraya gitmenin 

önlenmesi için arkadaşlardan gerekli bilgiyi aldık. Anladığım kadarıyla, netleşti. Genel Kurula 

gidecek olan rapor eski denetçilerin raporu ve ibraya esas olacak rapor da eski denetçilerin 

raporudur. Yeni denetçiler arzu ediyorlarsa ilaveten kendi tespitlerini koyabilirler. Konu 

böyle, nokta. Son olsun.  

Cengiz Ergani 

Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Sayın Helvacı’nın söylediği gibi, biz raporumuzu geç 

açıklamadık. Rapor 9’unda, bağımsız denetim raporları elimize geç geldiği için sadece 

beklettik. Bizim raporumuz hazır idi. Fakat hazır olan raporu biz kime verecektik? Yönetim 

Kurulu kabul etmez. Denetim Kurulu zaten kendi raporlarını asmış web sayfasına. Dolayısıyla, 

bugünü bekledik, Divan Başkanlığına sunduk. Bilginize arz ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, konuyu anladık. Önümüzdeki Mali Genel Kurula, Sayın Başkan talimat verecek, 

eski yöneticilerin, eski denetçilerin raporu görüşmeye açılacak şekilde sunulacak ve onun 

üzerinde görüşme yapılacak. Konu böyle.  

Efendim, devam ediyoruz. Sayın İbrahim Göknar, lütfen kısa.  

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Hazirun,  

Herkesi saygıyla selamlıyorum. Tabii bambaşka şeyler konuşacaktık. Ben de zaten bütçe ile 

ilgili konuşacağım. Fakat deminden beri yaşananlara da bir anlam veremiyorum. Ben 

internette yayınlanan 403 sayfalık bu raporu, faaliyet ve bütçe raporunu satır satır okudum. 

Şimdi bunun içinde denetimin raporu da var. Bu bağlamda, o anlamda, bu kadar fazla 

üstünde durulacak bir konu da okumadım. Önce onu söyleyeyim. Yani bakın, bütçeler, her 

türlü bütçe bir faaliyet programı, planlanması sonrası oluşur. Herhâlde burada mutabıkız. 

Zaten onun için de, bütçe dediğimiz zaman faaliyetleri de takip ediyoruz demektir, 

inceliyoruz demektir veyahut yönetimler ona göre bütçelerini hazırlıyor demektir.  

Şimdi önce şunu söyleyeyim müsaade ederseniz. Galatasaray Divanı, Galatasaray’ın 

çimentosudur. Ve bu çimentoda hoşgörü vardır, nezaket vardır, saygı vardır, mütevazılık 
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vardır, bilgi ve görgü vardır. Bizi belki şu anda milyonlarca Galatasaraylı televizyon kanalından 

izliyor. Dolayısıyla, bu kürsüden, bir anlamda artık lütfen dünü bir yere bırakalım. Hayatta bir 

dün, bir bugün, bir de yarın var.  

Şimdi bütçeye geldiğimiz zaman, geçen yılki faaliyetler sonucu oluşan bütçenin özetinde, 

sonuçta bizim kümüle oluşan borcumuz 1 küsur milyar lira. Şimdi yalnız dünü ben bir tarafa 

bırakıyorum. İki ay sonra Genel Kurulda, hem dün olarak onaya verilecek bütçe ve hem de bu 

senenin bütçesi onaya gidecek. Dolayısıyla, şimdi bakın, buradan çok farklı bir konuyu 

bilgilerinize sunmak istiyorum. 2018 bütçesi de bu raporun içinde ve ben de bunu dikkatle 

inceledim. Açıkçası, 2018 bütçesi için yeni yönetimimizden çok farklı bir bütçe bekliyordum. 

Ancak maalesef büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Neden olduğunu açıklamaya çalışayım.  

Çok yoğunsunuz Sayın Mustafa Başkanım, çok doğru. Bu raporu -2018’den bahsediyorum- 

inceleme fırsatınız olmadı zannediyorum. Beni lütfen mazur görün, 2018 bütçe raporu benim 

için âdeta Galatasaray taraftarı ile, Galatasaray Divanı ile, Galatasaray Genel Kurul üyeleri ile 

alay etmek anlamındadır. Bu üyeler, bu kadar hafife alınamaz. Niye böyle söylüyorum? Bir 

kere, son derece amatörce hazırlanmış, ciddiyetten uzak bir rapor. Satır başları ile ifade 

edeyim. Çok kısa keseceğim.  

Öncelikle yine her zaman olduğu gibi, 2018 yılında da eksi bakiye hedeflenmiş. Yani deniliyor 

ki, 2018 yılı sonunda Galatasaray 80 milyon lira zarar edecek. Özeti bu. Yani bu birikmiş 

borcun üstüne bunları söylüyorum tabii, kulüp bütçesinden bahsediyoruz çünkü burada. 

Diğer taraftan, 2018 yılında -hep buradan ifade ediyorum- yine aynı yanlış devam etmiş. 

Hiçbir kalemde gider gelirden az değil, hep gelir giderden daha az. Bu niye böyle yapılıyor, 

anlayamıyorum. Artık bir karar vermemiz gerekiyor. Zaten en önemli konu da bu.  

Bakın, 2. 5 senedir her Divana katılıyorum. Hayri Bey daima “gider, gider, gider” diyor. Ne 

kadar haklı olduğunu -ki yıllardır söylüyor- ben de görüyorum. Ben de gelir tarafını diyorum. 

Eğer sizin geliriniz giderinize denk olmazsa, daha planlamadan biz bu işi nasıl başaracağız? Bu 

ışığı buradan yakmamız lazım. Eğer siz herhangi bir şubenin giderini gelirinden fazla 

onaylatmaya gidiyorsanız, o zaman bir üye olarak benimle alay ediyorsunuz. Bu olmaz. 

Kesersiniz giderini cesaretle. Zaten bir diğer ifadem de, 2018 bütçesi korkak bir bütçedir. 

Kusura bakmayın, cesurca hazırlanmamıştır. Dersiniz ki, para yok arkadaşlar, bu sene 

böyleyiz, öteki sene de böyleyiz, öteki sene de böyleyiz. Galatasaray’a hiçbir şey olmaz. Sayın 

Başkanım, son zamanlarda Galatasaray’ı -katılıyorum, çok doğru bir şekilde- bir gemiye 

benzetiyorsunuz. Müsaade edin, ben bir adım ileriye gideyim. Galatasaray Türk sporunun 

amiral gemisidir. Ancak amiral gemilerine bu şekilde bütçelerle herhangi bir katkı 

sağlayamayız.  

2018 bütçesindeki  son durum, Riva ve Florya arazilerinden tek bir kuruş girdi gözükmüyor. 

Bunu açıklayalım, bunu birbirimizden saklamayalım. Bunu söyleyebilirsiniz. Vadeli diye, bunu 

hep söyledik. Bu işler bir senede olacak işler değil. Dolayısıyla, bunu açıkça söyleyin. Riva, 

Florya projelerinden biz ancak 5 yılda bu getirileri getiririz, deyin. Bunu bu şekilde anlayalım, 

ona göre ayağımızı yorganımıza göre uzatalım.  
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Ben buradan sizlere naçizane tarihî bir çağrı yapmak istiyorum. Biraz önce dedim, Divan 

Kurulu Galatasaray’ın çimentosudur. Eğer takdir buyurursanız, -sizin için de Sayın Başkan, 

sizin için de- önümüzde iki hafta var Genel Kurula kadar, bu bütçeyi lütfen revize edin. Lütfen 

revize edin. Çıkın, cesurca, açık açık söyleyin, gelirimiz bu, giderimiz bu diye.  

Gelir konusuna gelince, kısa kesiyorum. Onlar çok farklı, onlar faaliyetler zaten. Eğer bu koca 

camia gelir getirecek başka formüller düşünemiyorsa, ki var... Eğer emir buyurursanız, fahri 

olarak bütün düşüncelerimi bilgilerinize arz ederim, yüz yüze de. Bunlar vardır ve 

Galatasaray’ı hep beraber aydınlığa kavuştururuz. Ben bu hâliyle 2018 bütçesine hayır 

diyorum. İnşallah bunu revize ediniz lütfen ve iki hafta sonraki Genel Kurula denk bütçe, daha 

farklı faaliyet planı uygulamaları ile geliniz. Eğer siz sayın Divan Kurulu üyeleri de benim bu 

önerimi takdir ederseniz, bu önemli ışığı buradan, Divan Kurulundan Galatasaray’ın yarınları 

için yakmış oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ediyoruz. Önemli şeyler ifade etti bütçe ile ilgili. Muhasip 

üye arkadaşımız kısa bir cevabi konuşma istedi. Buyurun.  

Okan Böke  

Değerli Divan Üyeleri, Divan Başkanım,  

İbrahim ağabeyin dediklerine katılmamak elde değil, ama slaytları hatırlarsanız, bu, bugün 

olan bir şey değil. Sportif şubelerde toplam gelir 126. Biz bu parayı geçmiş yönetimlerde -

içinde olduğumuz, olmadığımız- 2 yılda yiyoruz bu parayı. Şimdi bir kere eğri oturup, düz 

konuşalım. Buradaki gelir-gider farkı, bütçede, amatör sporlardan kaynaklanmıyor. Bütçeye 

baktıysanız İbrahim ağabey, herhâlde faiz giderinin ne kadar bütçelendiğini görmüşsünüzdür, 

değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam, 72 milyon. Ben hayatım boyunca bütçe yaptım, çok daha 

büyük bütçeler. Bunların içinde Körfez, İnter, TSKB, her türlü bütçe var. O da benim uzmanlık 

alanım. Şimdi bakın, 72 milyon TL’lik faiz gideri ödüyoruz burada. Ben bankalara, bugün yok, 

yarın gel, Allah versin falan diyemem. İlla ki ödeyeceğiz. Ben mi yaptım o borcu? Hayır. Yapan 

düşünecek. Ha, öyle bir şey yok Galatasaray’da, hiç kimse, yapan düşünsün filan demiyorum. 

Bu yapılmış, senelere sâri geliyor. Biz bu 72 milyon lirayı bağıra bağıra bağıra ödeyeceğiz.  

Ha, ne kalıyor? Galatasaray Derneği’nin bütçesini okudunuz siz. Dernekte de toplam gelir 83-

85 milyon lira civarında muhasebe, onu da yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi geriye ne kalıyor? 

12 milyon lira, değil mi? Şimdi oradan bir gidelim geriye. Erkek basketbola katılmak istiyor 

musunuz? İstiyoruz, değil mi? Her zaman varız. Yenilmez armada, şampiyonluklar yaşatmış. 

Nasıl ağabey? Hayır, nereye denk yapacaksın 12 milyon liraya? Burada 12 tane şube var. 

Gelin, denk bütçeyi kurun. Ben size vereyim, hepsini siz yapın. Ama denk bütçe isteyip de, 

kimseye sorduğun zaman elini birazcık cebine atar mısın diye, yok.  

Şimdi bakın, burada arkadaşlar var çalışan, değil mi, çok, zamanında. Ya kardeşim, tekerlekli 

sandalye basketbola gece yaptık, 1 milyon 900 bin lira orada gelir yazıyor. Bakın, görürsünüz. 
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O 1 milyon 900 bin liranın gelirini yaratmak için, camiada her zaman destek veren aynı 

insanlar, aynı parayı verdi. Ne bir fazla, ne bir eksik.  

Ben bugün buradan hepinize çağrı yapıyorum. Divanız değil mi burada? Ben voleybol şubesi 

için yemek yapıyorum. Kim veriyor 5 bin lira, katılmak için bu yemeğe? Allah aşkına, bir el 

göreyim ya. Ben veriyorum. Tamam ağabey, kaldır o zaman, ben yapacağım, bu kaldıranlara 

da geleceğim. Ama siz bana bugün 5 bin lira, ben 10 bin lira bir şey keseyim, hadi gelin o 

zaman. Ya da bana anlatacaksınız, diyeceksiniz ki, biz başarı istemiyoruz amatör şubelerde. 

Ha, amatör değil, o bitti. Ama 72 milyon TL sadece faiz gideri varken, -ki bu bizim ödediğimiz, 

30 milyon kredi artı faktoring’le buralara indirebiliyoruz ki daha da indireceğiz inşallah, 

konsolidasyondan sonra- ama 13 milyon lira ile benden denk bütçe isteme İbrahim ağabey. 

Ha, istiyorsan da, senin fikirlerine ben her zaman açığım ağabey. Ben kendi yanımda 

çalışanların sigortasını unuttum. Bu kulübe saat 8’de giriyorum, akşam 10’da çıkıyorum. 

Hepimiz öyle yapıyoruz. Ama bana hani Alan Tusk falan gibi bir projeyle gelmezsen ağabey, 

istediğin kadar proje yarat, olmaz, olmuyor. Yani mesele burada... Hiç kimseyi eleştirmek için 

söylemiyorum kardeşim. Judoda yabancı sporcu var ya. Judo, ağabey, judo. Ya tekerlekli 

sandalye basketbol, bir sürü yabancı var kardeşim. Su topunda var, efendime söyleyeyim, ya 

atletizmde getirtiyoruz, Sami ağabey. O zaman denk bütçe bana söylemeyin. 11 milyon TL ile 

12 tane şubeyi yapana ben bugün muhasip üyeliği de bırakıyorum, voleybolu da...  

Saygılarımla arz ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz efendim, hakikatleri açıkladığı için. Hayrettin Kozak.  

Hayrettin Kozak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Kısa bir öneri vereceğim. Eğer bu söylediğim öneriyi hayata geçirmezsek, deliler gibi, deliler 

gibi -tekrar ediyorum, hiç alınmayın- yıllarca biz burada, derneğin bu kadar bütçesi için 

tartışır dururuz. 500 milyon liralık koca, gros bütçeyi konuşuyoruz. Derneğin köşeye sıkışmış, 

denetime tabi şu kadarcık bütçesi için, oradan mali şey arkadaşım geliyor, bir öneride 

bulunuyor. Ya yapmayın, etmeyin, bunun ilacı belli. Hemen söylüyorum. Lütfen yalvarıyorum, 

beni dikkatle dinleyin. Geçen dönem, 2017 yılında, ben Başkana dedim ki... Yani Dursun 

Başkana. Gitti mi? Burada. İyi, hatırlayacak. O ve çok yakın arkadaşı -kulakları çınlasın- 

Hüsamettin Kavi. Yahu senelerdir bizim bu Sportif A.Ş., işte bilmem ne A.Ş., yahu bunlar iki 

ayrı mali yıla tabidir. Mali yıla tabi dediğimiz, biri 1 Ocak - 31 Aralık, diğeri 1 Haziran - 31 

Mayıs, Mayıs sonu, bunları birleştirelim. Bunu birleştirmek için de Maliye Bakanlığına 

gidelim, sakin bir ortamda anlatın, siz anlatın. Başkan veya bu işlere hayatını vermiş geriye 

dönük yıllarda, Hüsamettin Bey gittiler. Adam “olur” dedi, hayır demedi. Hazır bir proje 

duruyor orada. Yahu Galatasaray olarak, büyüğüz, şuyuz, buyuz diye asıp kesiyoruz, ya gelin 

bunu yapalım, bütün kulüpler bizi omuzlarında taşısınlar. Aynı bela, hepsinin üzerinde yahu. 

Bir tek şey çıkacak. Bütün bu Sportif A.Ş., yani çift mali yıllar birleşecek, tek bir mali yılda 
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buluşacak, o da 1 Ocak - 31 Aralık düzeninde olacak, çünkü Maliye Bakanlığı onu öyle talep 

ediyor. Bunların hepsi bir araya gelecek. Bu mümkün olmayan bir şey değil, hayal değil, rüya 

değil. Yoksa biz anlatırız burada, işte 12 milyon lira baskete, bilmem nereye diye. Hayal 

görmeyelim. Sen de kendini yorma canım kardeşim, ki sen de çok iyi bilirsin.  

Şimdi, ben çok üzgünüm Sayın Başkan. Eğer sen “20 Ocak’ta seçim yapacağız.” demeseydin, 

bugün bu kavgalar olmazdı. Diyorum ki Başkana, -çok özür dilerim sesim dolayısıyla- eğer 

Başkan 20 Ocak’ta “ben yarın seçim yapıyorum” diye pattadanak ortaya çıkmasaydı, bugün 

bu tartışmalar filan yoktu. Bunun devamında, burada Başkana o tartışma dolayısıyla hem hak 

veriyorum, hem de çok eleştiriyorum. Ya Sayın Başkan, Allah’ını seversen, senin alacakların, 

vereceklerin, hepsi zaten KPMC’nin raporlarında dibine kadar var. Kayda geçmiş şekilde var. 

Borcun belli, alacağın belli. Niye gerek duydun bunları buraya dökmeye? Sen döktün tabii. 

Sen. Bir dakika, bu vadeli senetleri senin vekilin mi istedi? Yönetimin mi istedi? Vadeli 

senetleri, 91.4 milyonluk 3 kalemde vadeli senetleri, kulüp senetlerini almaya niye ihtiyaç 

duydun canım Başkanım? Senin buna ne niyetin var, ne karakterin bunu almaya müsait, ne 

de gereğin var. Zaten resmî raporlarda duruyor, sen bunlara hiç dokunmayacaktın şeker 

kardeşim. Emlak Konut’tan alacak olan 90 milyon liralık temlik, yahu zaten ona şimdi 

geleceğiz, çok önemli. Zaten ne olacağı belli olmayan bir cangılın içindeyiz. Zaten paranın 

oradan nasıl geleceği belli değil. Neden yazıyorsunuz bunu rapora? Aynı şekilde, Denetim 

Kurulu başkanları da yetişiyorlar. Hiçbir gerek yok. Ama hiç gerek yoktu. Keşke imkân olsa da 

şu mali raporların, denetim raporlarının şu 5 para etmez iki sayfasını yırtıp atsaydık. Bu böyle.  

Şimdi bakın, Sevgili Başkanım 2 Aralık Genel Kurulunda, benim kişisel ricam üzerine, sonra 

bunu bir nevi gayriresmî önerge şeklinde düşündü. Dedim ki, Sayın Başkan, önümüz seçim 

yılı. Yani bu sapma filan yoktu şimdi, bu sapma yoktu. Bunun tarihi 2 Ocak. Bir yazı verdim 

Sayın Başkana, dedim ki, “Başkan, önümüzde seçim var. Yeni adaylar da çıkabilir, sen de 

devam edebilirsin. Bu seçime hazırlık olarak senden ricamız, biz Genel Kurul üyeleri ve 

müstakbel adaylar, önlerini görmeleri, (Hangi önlerini?) borç ve alacak projeksiyonlarını 

görmeleri lazım.” dedim. Ve dedim ki, “18 Haziran itibarıyla, öncelikle Mart 2018 Divan 

Kurulunda, yani bugün senden ricamız, şu mali projeksiyonları gel Divan Kuruluna sun, Genel 

Kurul üyeleri de bunları öğrensinler, adaylar ortaya çıksın buna göre, çıkmayacaksa çıkmasın, 

ama önünü görsün.” dedim. Beni takiben, -çok iyi hatırlayacak- sağ olsun, kendisi çıktı, aynı 

kongrede, zabıtlara geçen, “Hayri ağabey bunu söylüyor. Kendilerine yine söylüyorum, ben 

bu hazırlığı yapacağım ve bu çalışmayı Divana teslim edeceğim.” dedi. Bugünkü tarih için, ne 

projeksiyon var, ne şu var. Araya seçimler girdi, kayboldu gitti. Yani bunlar unutuluyor, bunlar 

çok önemli şeyler.  

Diğer taraftan, bu tarafa geliyorum. Sayın Başkan yönetime geliyor. Ya nereye geliyorsun 

Başkan? Hangi projeksiyonla geliyorsun, hangi bilgi ile geliyorsun? Hangi bilgi alışverişi ile 

geliyorsun, Allah’ını seversen? Böyle bir örnek olur mu? Ondan sonra diyorsun ki, işte şu 

kadar günde 115 milyon ödedik. Nasıl ödediğinizi ben de biliyorum. Ama şurada, buradan bu, 

böyle olur mu? Sıfırdan yönetime gelen bir Yönetim Kurulu Başkanı ve arkadaşları böyle mi 

göreve gelir? Bütün kalbimle söylüyorum, hepimiz Galatasaraylıyız. Daha çok sıkıntı 
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çekeceksiniz. Daha bitmedi. Daha kasalar boş. Niye boş? Son söyleyeceğimi söylüyorum. 

Bizim temel gelir hanemiz nedir? Milli Emlak projeleridir. Sizin hiçbirinizin, yalnız sizler değil, 

Galatasaray Genel Kurulu üyeleri ve Galatasaray camiasının Milli Emlak projelerinin hangi 

aşamada olduğu hakkında ne bir bilgileri var, ne de en ufak bir detaya sahipler. Bilen var mı? 

Var mı bilen? El kaldırsın. Yok. Yok Başkan. Size de söylüyorum. Siz de bu devir teslimi alırken, 

ya kardeşim, bu Emlak Konut projesi yürüyor, neresindeyiz, ne var elimizde, ne yok, bir 

beklentimiz hangi tarihe var? Yok. Yok. Yok. Elimizde 5 sayfalık bir sözleşme bozuntusu gibi 

bir protokol var, Emlak Konut’la Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanmış, 5 sayfalık bir 

protokol. Şu 508 milyon TL, arazi üzerinin yazılmış olduğu, bu 508 milyon TL de hem Riva, 

hem de Florya. Yani bugünkü adını koyalım -inşallah tabii- Kemerburgaz arazisi, şimdi bu 

ikisinin toplamı rakam bu. Ama bakın, arada ne oluyor? Şimdi bu ihale yapıldıktan sonra, yani 

Milli Emlak’ın ilk ihalesi, adam itibar etmedi, teminat veremedi, bozuldu. İkinci sepete kaydı, 

o da Yılmaz’lar. Yılmaz’larla Galatasaray Spor Kulübü Eylül ayında, Eylül 2017’de nihai ve 

detaylı sözleşme imzaladı. Bundan hiçbirimizin haberi yok. İstediğim zaman vermiyorlar. 

Aman ha diyorlar, aman ha... Bizde bir tane emlak müdürü, gayrimenkul müdürü genç bir 

delikanlı var, -genç de değil, bana yaklaştı o da- tek başına bir odada oturuyor, ne yaptığını da 

bilmiyorum. Evrak da vermiyor. Yapışmış böyle. Lan neyi vermiyorsun? Ben, benim 

geleceğime bakmak istiyorum. Size de söylüyorum Sayın Başkan, size de söylüyorum, bu 

projeyi verin bize, önümüzü görelim. Bu projede şuna bakacağım. Gizli sır aramıyoruz, 

yükümlülüklere bakacağım. Acaba projenin çizim süresi kaç aydır? İki, projenin sonu, yani 

anahtar teslim süresi kaç aydır, kaç yıldır? Bunları görmemiz lazım. Biz bütün geleceğimizi, 

yani en büyük gelirimizi beklediğimiz geleceğimizi bunlara bakarak hesaplayacağız. Tabii o 

yarın olmayacak, ama hangi gün olacağını bilmemiz lazım. Yok, istediğiniz zaman vermiyorlar. 

Vallaha biri diyor ki, Başkana sormamız lazım. Bu sizden, bu söylediğim emlak müdürünün 

icadı. Söyle dedim, cevap yok. Nedense ürküyorlar. Ben öcüyüm ya, ben böyle gazetelerde 

çıkar anlatırım ya, vermiyorlar. Benden sonra da merak eden yok zaten. Vallahi yok, billahi 

yok. 9 bin tane aktif üyemiz var. Bir tanesi kalkıp da ya ne oldu bu proje, koca proje, diyen de 

yok ya. Niye? Korkuyor musun? Olmaz, olacak iş değil. Olacak iş değil.  

Şimdi size son bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz, şu mali raporlar, işte bilgisayar kanalıyla 

ayarlandı ve indirildi. Yani arzu edenler şifreyi girecek ve indirecekler. Bizim 10 bin tane kulüp 

üyemiz var, değil mi? 10 bin tane. Kaydı açık 9 bin diyelim. Sorarım size, normal olarak 

böylesine, bugünkü gibi önemli konular içeren bir bilgiler silsilesine bizim üyelerimiz, ciddi 

üyelerimiz bir an önce ulaşmak istemez mi? Borçları, alacakları, Dursun Bey’in borçlarını, 

alacaklarını, hepsini görmek için istemezler mi? Kaç kişi başvurmuş, bilin.  

Sami Çölgeçen 

Sayın Mustafa Başkanın şeffaflık sözü var, bunları öğreneceğimize inanıyoruz.  
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Hayrettin Kozak 

Tamam, sen inanmakta devam et, benim vaktim yok. Sen benden yana mısın? Ben de 72 

yaşındayım. Ben bunları yarın görmek istiyorum. Sen bekle, senin gibi beklemeye meraklı 

olanlar da beklesin. Bu salonda hiç kimsenin buna vakti yok, Galatasaray’ın hiç yok. Rica 

ediyorum sizden, malınıza yapışın. Ben yapışıp bekliyorum, ama karşıma engeller çıkıyor, 

vermiyorlar bana ya. Vallahi vermiyorlar, billahi vermiyorlar. Ben kötü bir adam da değilim 

ha. Söyleyeceğim bundan ibaret.  

Son, kapatıyorum. Sevgili Başkan, ilk giden başkan olduğunuz için, alın yine beraberinizde 

olan sevgili dostumuz Kavi’yi, gidin, şu işi bitirin. Tabii Başkan da sizinle nasıl olsa gelecek, şu 

mali yıllar konusunu halledin. Ben de geleceğim, ikinizin de elinizi öpeceğim. Bu hallolur, ben 

size söz veriyorum. Yeter ki ısrarla üstüne gidilsin. En büyük kazanç olur bu, tek bütçe, tek 

şey. 400 milyon para dönüyor, bütçe 80 milyon. Ulan bana ne, bütçe geçse ne olur, geçmezse 

ne olur! Hiçbir bağlayıcılığı yok, hiçbir hukuki geçerliliği yok. Milyonlar geliyor, gidiyor, 

savruluyor, bilmem ne ediyor, burada birbirimizi yiyoruz. Hangi bütçe için? Bütçe yok. Sportif 

A.Ş. her yıl şu kadar zarar etmiş. Hangi hesaba göre? Bütçe yok, bütçesi yok. Evet, yok. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz, kısık sesiyle bizi aydınlatmaya gayret etti. Sayın Mehmet Bilen, buyurun.  

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Galatasaray Spor Kulübü’nün bütçesini görüşüyoruz. Hayri 

ağabeyin dediği gibi, milyonlar havada uçuşuyor. Gelgelelim iş amatör şube lafına geldiğinde 

bir hasislik başlıyor, bir hasislik başlıyor. Bu maalesef yıllardan beri bizlerin zihninde yer etmiş 

yanlış bir algıdan oluyor. Diyeceksiniz ki, amatör şubelerde borç yok mu? Var. Ama 90 milyon 

lira değil. Profesyonel basketbol şubesinin borcu var. Profesyonel, yarı profesyonel 

voleybolun bir açığı var, o da bu kadar. Ama en büyük kambur, futboldan daha büyük 

kambur basketboldur. Bunu artık bilelim. Hatta neredeyse kulübü mali olarak batırma 

düzeyine getirmiştir. Yani ben basketbola karşı değilim, ama bu gerçeği görelim. Briç şubesi 

ile, judo şubesi ile basketbolu bir kefeye koymayalım.  

Bunun için çok basit bir çözüm var. 31 Mart Mali Kongre raporuna, bir futbol, iki basketbol, 

üç voleybol, dört amatör şubeler deyip diğerlerini koyduğumuzda, -Duygun Başkanıma da 

bakıyorum- bu iş tanım olarak çözülür. O zaman profesyonel futbolla, bilmem binicilik veya 

sıfır giderli tenis veya sıfır giderli yelken şubesinin günahını almayız. Artık bu işe ne olur bir 

son verelim, amatör şubeleri dördüncü madde altında toplayalım.  

Bir bakıyoruz, avukatlık faturaları uçuyor. Bir ara Hürriyet Gazetesi’nde manşet olmuştu. Faiz 

faturaları, otel faturaları, temsil giderleri, alt alta koyduğunuzda meblağlar çok yüksek. Bir de 

şu var. Biz bunların detayına inmediğimiz sürece, bunlar hiçbir anlam ifade etmez. Ne bu 

grafikler, ne o raporlar. Ben gözümle gördüm, Reha Ünsal şahidimiz, bir amatör şubede, 
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organize bir şekilde bu şubenin içine girmiş kulüp üyesi veya üyeleri, kendilerine insan 

kaynaklarından profesyonel çeşitli yönetici tanımlarıyla, taa seneler öncesinden 3 bin liralık 

işe 21 bin lira para alıyorlar. Ondan sonra bu bütçeye geliyor, biz de burada, İbrahim Bey 

geliyor, İbrahim Göknar, bize ders veriyor. Biz bununla battık, batarız, kurtulamayız. Artık bu 

gerçekleri hakikaten görmeliyiz.  

Şimdi ben şahsen bunları dinlerken, Divan başkanı adayı da değilim. Yani içimden dürttü, 

geldim. İki tane genç, pırıl pırıl, iftihar edeceğimiz Divan başkanı adayımız var. Onların da 

sadece amatör şubelere değil, her konuya hassasiyet gösterip, buraya gelip fikirlerini 

açıklamalarını, sorduğumuz suallere cevap vermelerini, ne yapacaklarını bilmek istiyoruz. 

Divan son derece önemlidir. Hele bu dönemde çok çok önemlidir. Bu genç arkadaşlarımıza da 

ihtiyacımız vardır, ancak oturarak, susarak değil, gelip fikirlerini açıklayarak, bizlerin de 

kendilerine sorduğumuz suallere yanıt vererek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz. Bu gündem maddesinde son konuşmacı Devrim Yücel. Bu maddede değil 

efendim, daha sonra. Aman efendim, herkes bir dakika diyor, o da bir dakika diyor, bu da. 

Teşekkür ederiz. Buyurun efendim.  

Devrim Yücel 

Sayın Başkanım, Divan Başkanım ve Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Ben 6679 Devrim Yücel. Bugüne kadar burada hiç konuşmadım, ama bugünler sahiden çok 

değişik, üzücü geçiyor benim için. Benim Galatasaray’da öğrendiğim bir sürü konudan çok 

daha farklı, ahlaki değerler üzerine birtakım erozyonlar yaşadığımızı görüyorum. Bugün de 

oldu bunlardan bazıları. Neyse, konuya gireyim ben.  

Geçenlerde Denetim Kurulu raporu geldi. Denetim Kurulu raporunda ve bunu takiben sosyal 

medyada benim dönem arkadaşım Fatih Altaylı’nın yaptığı bir konuşma vardır. 

Malumunuzdur sanıyorum. Benim kafam karıştı, bunun üzerine. Şimdi ben Yönetim 

Kurulumuzdan ve Sayın Başkanımdan, Özbek Turizm’in borcunun net olarak ne olduğunu ve 

bunlarla ilgisi var mı, yok muyu net olarak bir istiyorum, bir. İkincisi, kendisinin başkanlık 

beratını aldığı gün söylediği, benim de takdir ettiğim bir sözü var. O da şu. Demiştir ki, “Ben 

Galatasaray’ı kişilere bağımlı kılmak düşüncesinde değilim.” Buna aslında sırf ben değil, 

inanıyorum ki buradaki bütün hazirun gönülden inanmaktadır. Biz sahiden Galatasaray’ın 

kişilere bağımlı olmasını istemeyiz. O zaman ben Sayın Başkandan şunu rica ediyorum. 

Önümüzdeki günlerde 144-145 milyon liralık bir sermaye artırımı nakit olarak kasamıza 

girecek. Sizden ricam, Dursun Başkana 90 milyonunu vermeniz ve Galatasaray’ı kişilere 

bağımlı olmaktan kurtarmanız. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Devrim Yücel arkadaşımızın bir önerisi var. Başkan, usulüne uygun şekilde ele alır. 

Efendim, toplantımızın başında bir önerge gelmişti. Şimdi görüşme sırası oraya geldi. Size 

önergeyi okutuyorum, onun üzerine görüşme açacağım.  
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Efendim, herkes bir dakika talep ediyor. Hangi konuyla ilgili? Mali konuyla. Buyurun efendim, 

son konuşmacı siz olun. Efendim, mali konuyla ilgili konuşmak istiyorsanız söz veririm, aksi 

hâlde durun.  

Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, Değerli Galatasaraylılar,  

Bugün görülen bu tablodan sonra, ben bugün konuşma yapmayacağım. 31 Mart’ta konuşma 

yapacaktım, fakat tek bir şey söyleyeceğim. Basketbol, voleybolla ilgili. 31 Mart’ta sizlerin 

önüne ortak akıl bir öneri getirecek. Galatasaray büyüyerek gidecek, basketboluyla, 

voleyboluyla ve diğer bütün sporlarıyla, hep şampiyonluğa oynayacak. Onun için buraya 

geldim. Geriye yönelik değil, geriye yönelik olan şeyleri her zaman hallederiz. Ama bundan 

sonra bu tablolarda bizim aklıselim olarak bir şeyler yapmamız lazım ve bu kulübe bir şeyler 

kazandırmamız lazım. Birbirimizi kırarak, birbirimizi iterek, birbirimize kötü laflar söyleyerek 

bir yere varamayız. Saygılar sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz, kısa ve öz konuştuğu için. Evet efendim, arkadaşların imzalarıyla getirdiği 

önergeyi okutuyorum. Buyurunuz. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Hazirun,  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına bir dilekçe gelmiştir, “Divan Kurulu 

Başkanlığının Seçim Tarifi” konulu bir dilekçe.  

Tüzüğümüzün amir hükümleri uyarınca, Divan Kurulu Başkanlığı seçiminin hafta sonu tatil 

günlerinden birinde yapılması gerekmektedir. Şöyle ki, kulübümüz Divan Kurulu Başkanlığı 

seçimi, yürürlükte olan kulüp tüzüğümüzün 100. maddesi olan Divan Kurulu Başkanlığının 

Seçimi başlığı altında düzenlenmiştir.  

Madde 100, 1. Fıkra: Divan Kurulu, 3 yılda bir Nisan ayında kendi başkanını, iki başkan 

yardımcısı ve iki yazmanını seçmek üzere, başkan, yokluğunda kıdemli başkan yardımcısı 

tarafından toplantıya çağırılır.  

Madde 100, 7. Fıkra: Seçimlerde kulüp seçim toplantısındaki yöntem ve esaslar uygulanır.  

Kulüp seçim toplantı yöntem ve esasları da tüzüğümüzün 27. maddesinde belirtilmiştir. 

Madde 27: Olağan ve olağanüstü seçim toplantıları, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret 

Salonu’nda, hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır.  

Tüzüğümüzün amir hükümleri uyarınca, Divan Kurulu Başkanlığı seçiminin bu yıl Nisan 

ayında, hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılması ve toplantıya çağırı metnindeki toplantı 

tarihinin tüzük hükümlerine uygun olarak belirtilmesini arz ve talep ederiz.  

Saygılarımızla.  

Toplam 50 imza.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, bu konuyla ilgili bir üye zaten bir dilekçe vermişti. O dilekçeye cevaben kendisine 

yazıp gönderdik. Ancak böyle bir önerge getirdikleri için arkadaşlar, bu önergenin lehine 

konuşmak isteyen bir arkadaşıma, aleyhine konuşmak isteyen bir arkadaşıma söz vereceğim. 

Kim görüşmek istiyor efendim? Efendim, burada tüzük yorumuna gitmiş arkadaşlar. Tüzük 

yorumu çok sarih değil. Kim lehte? Ömer Tümay, buyurun efendim.  

Ömer Tümay 

Sayın Başkanlarım, Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray Kulübü tüzükle yönetilir. Galatasaray Kulübü’nün organları da tüzüğe bağlı olarak 

yönetilir. Ha diyeceksiniz ki, geçmişte Çarşamba günü seçim yaptık. Olabilir, atlanmıştır. 

Kimsenin dikkatini de çekmemiştir. Ama asla ve kat’a yanlış uygulamalar teamül olmaz, 

teamül yerine geçmez. O bir hatadır, atlanmıştır. İnsanlıktır, olabilir. Kimseyi suçlamak için 

söylemiyorum. Ama biz Galatasaray’ı tüzüğüne göre yönetmek zorundayız. Yoksa bu yol olur. 

Her olan yolu, sonra düzeltmek için böyle saatlerce birbirimizi yer dururuz. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, teşekkür ediyoruz Sayın Ömer Tümay’a. Aleyhte konuşmak üzere? Efendim, şöyle 

söyleyeyim. İki tane talebi var arkadaşların. Bir tanesi, Galatasaray Lisesi. Galatasaray 

Lisesi’nde, OHAL güvenlik kararları dolayısıyla bin kişilik, 800 kişilik toplantıların yapılması söz 

konusu değil. Müracaat ettik ve usulüne uygun şekilde reddettiler. Bir. İkincisi, hafta içi veya 

hafta sonu yapılması konusu. Bu konuyla ilgili Sayın Mehmet Helvacı’ya bir şey danışmak 

istiyordum. Burada mı Mehmet Helvacı? Buyurun. Sayın Helvacı, arkadaşların iki talebi var. 

Birinci maalesef imkân dahilinde değil. Bizim elimizde değil çünkü, biz okulun güvenlik 

barajını aşamayız. Diğer konuyla ilgili, hafta içi veya hafta sonu ile ilgili tüzük yorumu ne, 

hangi istikamettedir?  

Mehmet Helvacı 

Tekrar saygılar sunuyorum. Sevgili Abdullah Tirali bana, bu konuyla ilgili ne diyorsun, diye 

müracaat ettiğinde, bu konudaki görüşümü kendisine söylemiştim. Şimdi ona söylediğim bir 

şeyi size buradan tekrar etmek durumundayım, Divan Başkanının talebi doğrultusunda.  

Şimdi ben anlıyorum, tabii ki daha çok kişinin seçime katılması elbette hepimizin öncelikli 

dileğidir. Bu, Galatasaray Spor Kulübü’nün her türlü seçimi için geçerli bir şey. Mümkün olsa 

bütün üyelerimiz seçime katılsa, oy kullansa iyi olur. Aynı şey, Divan Kurulu Başkanlığının 

seçimi için de geçerli. Arkadaşlarımız Cumartesi günü yapılmasını talep ederken, bunu 

istiyorlar muhtemelen. Başkanın söylediği gibi, Galatasaray Lisesi’nde yapılabilme olasılığının 

olduğunu... Müsaade eder misiniz, bitirebilir miyim konuşmamı? Yani siz daha sonra 

istediğinizi buradan söyleyebilirsiniz. Ben talep ederek buraya gelmedim. Arzu ettiler, 

beyanda bulunuyorum. Yani o yüzden, bana bir ithamda bulunmanıza veya saldırıda 

bulunmanıza gerek yok. Bunlar benim kendi düşüncelerim, başka düşüncelere de sonuna 

kadar saygılıyım. Müsaade ederseniz bitireceğim.  
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Şimdi bizim tüzüğümüzde, “Kulüp seçimlerinde, kulüp seçim toplantısı yöntem ve esasları 

uygulanır.” diyor. Bu seçim toplantısı, neyin seçimi toplantısı? Yönetim Kurulu üyelerinin 

seçimi toplantısı. Buna bakarsanız da, bu bizim 58. maddemizle başlar. Yani şimdi emin 

olmadığım için tüzüğü istedim, bir taraftan bakıyorum. 3. bölüm, seçimlere ilişkin esaslar, 

seçim ilkeleri madde 58 ile başlar. Bahsedilen hüküm ise Genel Kurula ilişkin bir hüküm, 27. 

madde. Yani şimdi yapılan atıf doğru değil. Ben hangisinin tercih edilmesi gerektiği 

konusunda bir şey söylemiyorum. Sadece tüzükteki yeri itibarıyla... Hukukçular ne 

söylediğimi çok net bir şekilde anlayacaklardır. Diğer arkadaşlar da yine bana kızacaklar, 

efendim, hukukçular diyorsun filan diye, ama yapacak bir şey yok. Tüzük yorumlarını 

hukukçulara yaptırmak lazım. Başka tabii, farklı düşünen hukukçular da olabilir. Onlar da 

buradan başka şeyler söyleyebilirler size. Ama 100/7’nin yollama yaptığı seçim esasları 3. 

bölümdedir, seçime ilişkin esaslar, seçim ilkeleri ve devam eder, 58. madde. Arkadaşlarımızın 

dayandığı madde ise 27. Maddedir. Bu, seçim esasları içerisinde olan bir madde değildir. 

Dolayısıyla, günü değiştirmek için bu bir gerekçe olarak kullanılamaz. Ben Cumartesi günü 

yapılmasın anlamında bunları söylemiyorum. Sadece hukuk tekniği açısından, yapılan 

yollamanın doğru olmadığını ifade etmek isterim, bizim tüzüğümüze göre. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, benim bu açıklamadan anladığım kadarıyla, tüzük değişikliği niteliğinde bir talebi 

oluyor arkadaşların. Şöyle efendim. Divan toplantılarının her ayın ikinci çarşambasında 

olacağı hakkında, Divan üyelerinin aldığı bir karar var. Bu bir irade ve bütün senenin 

toplantıları böyle yapılıyor. Şimdiye kadar, Divan kurulalı beri, daima bir Divan toplantısı 

gününde bu iş yapılmış. Geçmiş uygulamalar hep böyle. Onun için, böyle bir değişiklik aslında 

tüzüğü zorlama. Bunun oylaması yani şey değil. Evet, nedir efendim? Bir cümle söyleyin.  

Ömer Tümay  

Şimdi burada bizim dediğimiz olsun, sizin dediğiniz olsun değil, sorun gayet net. Divan artık 

eskisi gibi değil, oldukça kalabalık ve çalışan kesim çok fazla. Çalışan arkadaşlarımız çok fazla. 

Ben 10 tane Divan toplantısının 8’ine İstanbul dışından geliyorum. Bunun hafta sonu olması 

katılımı yükseltecektir. Yoksa başka bir kapris olarak, illa Çarşamba olmasın da, Cumartesi 

olsun diye bir talebimiz yok. Tevfik Fikret Salonu’nda yazmasının sebebi, biz tüzükten alıntı 

yaptık. Tüzükte o şekilde yazdığı için oraya onu yazdık. Bu kadar, teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet. Bir dakika efendim, bir dakika. Herhangi bir şeyi oylayabilmek için usulüne uygun olup 

olmadığına bakmamız lazım. Eğer dediğimiz şey bir tüzük tadili niteliğindeyse burada 

oylanmaz. Yani tüzüğü değiştirme yeri ayrı. Tüzük kongresinin seviyesi belli. Onun için, o 

konuyu öyle değerlendiriyorsak, bunun burada görüşülmesi ve oylanması caiz değil. Buyurun 

Sayın Başkanım, Sayın Hocam.  
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Duygun Yarsuvat  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Hepimiz hukukçuyuz, biliriz. Kanunda yoksa yoruma gidilir. Yorum yapmaya gerek var mı? O 

kadar açık ki. Biz Çarşamba günleri yapıyoruz, bundan evvel başka günlerde de yapılıyordu. 

Ben Divan Başkanlığı seçimi yapıldığı zaman Cumartesi günüydü. Hafta içinde yapılmadı. 

Daha evvel küçük anfide, büyük anfide toplanırdık, 200-300 kişiydi, şimdi otel salonlarına 

sığamıyoruz. Dolayısıyla, tüzük açık Sayın Başkan ve bu tüzüğün hükümlerini de yorumlamaya 

dahi gerek yok. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Yorumlama gereği yok ise -Sayın Hocam da böyle söylüyor- oyunuza müracaat edeceğim 

arkadaşlar. Bu Divan seçiminin önümüzdeki gününe bir bakalım. 11 Çarşamba veya 14 

Cumartesi günü yapılması ile ilgili oylamaya sunacağım. Yok. Evet efendim. Toplantının 

Cumartesi günü yapılmasını -14’ü oluyor efendim-, 14’ü Cumartesi günü yapılmasını kabul 

edenler? Kabul etmeyenler? Öneri kabul edilmiştir efendim. Cumartesi günü yapılacaktır. 

1,5’tan 5’e kadar. Evet efendim, Divan seçimi 14 Cumartesi günü yapılacaktır. Hayırlısı olsun. 

O zaman sabah 11’de başlamasını teklif ederiz, öğleden sonra 4’te bitiririz. Uygun mu 

efendim? Uygun. Tamam. Yer, Dedeman Oteli olacaktır efendim, mecburen.  

Evet, şimdi son maddeye geçiyorum. Söz almak isteyenler, sırasıyla Bünyat Balaban, İbrahim 

Ziyal, Eşref Hamamcıoğlu, Serdar Eder, Nur Sayın, Ahmet Tekan, Abdullah Tirali, Turcan 

Bolayır ve Özer Berkay. Birinci sırada Bünyat Balaban var efendim. Buyurun. İsabet 

buyurursunuz efendim, çok teşekkür ederiz.  

Bünyat Balaban 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Kulüp Başkanım, Sayın Başkanlar, Sayın Basın Mensupları, 

Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Divan Kurulumuzun değerli üyeleri, izninizle 

sizlere bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bir müsabaka düşünün, birkaç yarışmacı var. 

Müsabakanın bir hakemi, iki tane de yardımcısı var. Müsabaka öncesi kurallar -eski tabiriyle- 

muğlak, çok net belirlenmemiş. Hakemin takdirine bağlı ya da öyle uygulanabiliyor. İlginç 

olan, hakem ve yardımcıları, doğrudan ya da dolaylı olarak mutlaka kazanmak amacıyla bu 

müsabakada yarışıyorlar. Şimdi bu müsabakanın çok adil bir şekilde cereyan edeceğine 

inanıyor musunuz?  

Şimdi, toplantılarda söz alma konusu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere, 

tüzüğümüzde Divan toplantılarında söz alma sırasıyla ilgili çok net bir husus yok. Ancak 

tüzüğümüzün 42. maddesi, Genel Kurulda söz almada öncelik konusunu belirlemekte. 

Maddeyi okuyorum: “Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre, organlar, kurullar ve 

komisyon sözcüleri ile sataşma ve usul hakkında söz isteyenlere öncelikle söz verilir.” Yani bu 

belirtilen kapsamda değilseniz, bir önceliğiniz yoksa, yazılma sırasına göre söz alırsınız.  
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Şimdi, bir önceki 14 Şubat tarihli toplantımızla ilgili birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bugün, 

toplantıdan yaklaşık 1 saat önce buraya geldim. Sayın Divan Başkanımıza, konuşma yapmak 

istediğimi, özellikle erken gelip öncelikli konuşmak istediğimi arz ettim. Kendisi de makul 

gördü, “Doğrudur,” dedi, “senden başka bir veya iki kişi galiba daha önceden yazıldı, 

onlardan hemen sonra sana söz veririm.” Ee, şimdi Divan Başkanının sözüne güvenmemek 

diye bir şey söz konusu olabilir mi? Peki, konuşma sırası nasıl oldu? Bu kadar önce söz istemiş 

olmama rağmen, konuşma sıram sondan bir önceki yere kondu. Benden hemen önce, iki 

hakem yardımcısı, pardon iki başkan yardımcısına söz verildi, hem de tutanaklardaki kendi 

ifadesiyle, konuşma yapmaya hiç niyeti olmayan Sayın Hamamcıoğlu’na. Bu herhâlde 

tamamiyle tesadüftü. Bu konuşmalardan hiçbiri organlar, kurullar, komisyonlar adına değil, 

şahsi konuşmalardır. Dolayısıyla, teorik olarak hiçbir öncelik hakkı da yoktur. Ben bunu bir 

şahsi yakınma, şikâyet manasında söylemiyorum. Defalarca yapılan bir uygulamanın güncel 

bir örneğidir bu sadece, onun için arz ediyorum. Bu sıralama uygulamasının ne kadar 

kurallara uygun, etik, adil, tarafsız olduğu yorumunu da sizlere bırakıyorum.  

Şimdi yine o toplantıda Sayın Bilen’in bir konuşması var. Oradaki bir iki hususa değinmek 

zorundayım. Bu tesadüf eseri sıralamanın da benden önce olmasının avantajıyla kendisi çıktı, 

benim hiçbir bilgi ve yetki vermemiş olmama rağmen, sanki ben kendi adaylığımı 

açıklamaktan acizmişim gibi, benim adaylığımı açıklama hakkını kendinde buldu. Bunu en 

nazik ifadeyle, kabul edilebilir, saygı ve etik ilkeleriyle bağdaşır bulmadığımı belirtmek 

durumundayım. Şimdi konuşmasında -çok kısa geçeceğim- birkaç tane önemli husus var. Bir 

tanesinde diyor ki, Divan başkanlık seçimini telaşa getirmemek lazım. Affedersiniz, 3 yıllık 

görev süresi sonunda, normal olağan döneminde yapılacak bir Divan başkanlık seçiminde, 

telaş ne demektir, ben anlamadım. Benim için diyor ki, “Baktım, benden sonra sıraya girmiş.” 

Sanki ben öncelikle konuşma talep etmemişim gibi. Öte yandan, Sayın Hamamcıoğlu da diyor 

ki, hani “benim konuşmaya niyetim yok” dedi. Ama konuşmacı listesine bakınca, bu iki 

ifadeden, her iki başkan yardımcısının da kendi isimlerinin dahi yer aldığı konuşma 

sıralamasından ancak bittikten sonra, sonradan haberleri olduğu anlaşılıyor. Kendi 

ifadeleriyle, iki başkan yardımcısı da etkin olmalı ki kulübe faydalı olsun, derken, etkinlikten 

kastedilen bu mudur? Yine diyor ki, “Biz 3 maymunu oynaya oynaya kulüp ekonomik olarak 

duvara tosladı.” Bununla herhâlde, yıllardır görev yapan Sayın Başkanın ve son 3 yıldır görev 

yapan başkan yardımcılarının dönemlerinden de bahsediyor. İlginç olan, bunu şikâyet 

makamında olan birinin değil, yetkili, etkili olduklarını söyleyen, icraat makamındaki birinin 

yapması. Ee, peki o zaman biri de sorabilir, ya peki çok güzel de, bu dönem içerisinde sizler 

ne yaptınız?  

Bence en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Tamamıyla kendi fikir, tahmin, vizyonu 

çerçevesinde, benimle ilgili de tamamıyla eksik bilgilerle, benim Kalamış’ta, Sayın 

Hamamcıoğlunun da -aynen okuyorum- Beyoğlu’nda sessiz bir şekilde çalıştığımızı beyan etti. 

Bu ikinci beyandan ne kastettiğini ben anlamadım. Şimdi burada çok önemli olan bir nokta 

şu. Bizler hepimiz çok iyi biliyoruz ki, mevcut bazı ayrışmalar kulübümüze büyük zararlar 

vermektedir. Bunları yok etmek yahut asgariye indirmek bu kurulun, kuruluş amaçlarından 
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bir tanesi. Şimdi durum böyleyken, biz bir de Galatasaraylılar arasında Kalamışlılar, 

Beyoğlulular filan diye yeni ayrımlar, yeni gruplar mı yaratacağız? Bunun bir gereği var mıdır? 

Bütün bu örnekler, bir yönetim anlayışının, bir yönetim tarzının, sadece basit bazı örnekleri. 

Geçen ayki konuşmamda, hassas ve önemli olduğunu sandığım bazı hususlara değinmiştim, 

belgelerini de sunarak. Görülüyor ki, ya ben yeterince ifade edememişim ya da çok sonlara 

bırakılan konuşmam tam anlaşılamamış, ama her hâlükarda kayda değer bulunmamış. 

Bulunmamış ki, Sayın Başkan son yazısında da ısrarla bu iç tüzük maddelerine atıfta 

bulunuyor, hatta yenisi yapılana kadar bunun geçerli olduğunu iddia ediyor. O iç tüzük şu 

geçen toplantıda da gösterdiğim doküman. 28 yıl önce yapılmış, hiçbir geçerli dayanağı 

kalmamış, mevcut tüzüğümüzle de çelişen, değiştirilme gereği bizzat Sayın Başkan tarafından 

7 sene evvel yazılı olarak ifade edilmiş ve nedense güncellenmemiş bir dokümandan 

bahsediyoruz. Şimdi çelişki var derken, bazen çok net anlaşılamayabiliyor. Onun içi, sadece 

bu bahsedilen 4. maddesinden birkaç satır okuyacağım. Diyor ki, “Başkan ve ekibinin seçimi 2 

yılda bir yapılır.” Yine diyor ki, “Seçimlere, seçim tarihinden en az 15 gün önce aidatını 

tamamen ödemiş üyeler iştirak eder.” Yine diyor ki, “Üyeler ad okunmak suretiyle 

çağırıldıklarında oy kullanırlar.”  

Şimdi hatırlayalım. 3 sene evvelki seçime, yanılmıyorsam, 742 üyemiz katıldı. Ad okuyarak mı 

oylama yapacağız? Bu maddelerin hangisini, nasıl uygulayabileceğiz? Bu arada, bu maddede 

seçimin ne günü yapılacağına dair de hiçbir ifade ben göremedim. Son paragrafında diyor ki, 

seçimlere ilişkin olarak, “Burada yazılmamış hususların zuhuru hâlinde Galatasaray Spor 

Kulübü tüzüğü hükmen geçerlidir.” Bunu da Sayın Başkanımın çok sevdiği bir ifade ile 

“bilvesile” hatırlatıyorum. Tabii ki Sayın Başkanım bu konuları gayet iyi biliyor, çünkü 7 sene 

evvel bunun değişmesi gerektiğini bizzat söyleyen kendisi. Peki, 3 yıldır görevde olan başkan 

yardımcılarımız, yönetiminde oldukları bu değerli kurumun çalışma esaslarını belirleyen bu 

doküman hakkında bilgi sahibi miydiler, değil miydiler? Eğer bilgileri yok idiyse, bu kurumu 

hangi kural ve esaslar çerçevesinde yönettiler? Eğer bilgileri var idiyse, bu 3 yıl içinde, 

güncellenmesi ve uygulanabilir hâle gelmesi için nasıl bir etkinlikte bulundular? Etkinlik ve 

tecrübeden kastedilen bu mudur? Tekrar söylüyorum, bu hususlar mevcut yönetim tarz ve 

anlayışının sadece birkaç örneğidir.  

Şimdi, bunları ben size niye anlatıyorum? Bunu anlatmamın iki sebebi var. Birincisi, bu Divan 

Kurulu ve üyeleri olarak, nasıl yönetildiğimizi bilmek hepimizin hakkıdır. Bunlar 

konuşulmadıkça, irdelenmedikçe aynen devam etmektedir. İkinci ve çok daha önemli sebep 

de şu. Bu ve benzeri konular, sen bu hizmete neden aday oldun sorusunun da cevabını 

oluşturmaktadır. Burada konu kesinlikle kişiler değil. Ben çok net inanıyorum, hatta biliyorum 

ki, bu seçim bittikten sonra, bütün adaylar mevcut ağabey, kardeş, sevgi, saygı bağları 

çerçevesinde Galatasaray’a yakışan ilişkilerimizi aynen devam ettireceğiz. Burada bir kişisel 

durum yok. Konu bir yönetim anlayışı, yönetim yaklaşımı. Divan Kurulumuzun kuruluş 

amaçlarını, tarafsız, bağımsız, saygın, etkin olma gereklerini göz önüne aldığımızda, bu tarzın 

değişmesi gerektiğini düşünenlerden biriyim. Bu göreve aday olmamın temel dayanağı da 

zaten bu görüştür.  
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Bir sorunu tespit ettiğimizde, onu, o sorunun unsurları ile gidermek pek mümkün değildir. 

Beni yıllardır tanıyanlarınız var. Ben ne kulübümüzde, ne camianın mensubu olduğum başka 

hiçbir organında asla bir unvan, makam, mevki peşinde olmadım. Geldiğim bir pozisyonda, 

ne pahasına olursa olsun bırakmayayım gibi bir yaklaşımım da asla olmadı. Dün de yoktu, 

bugün de yok, yarın da olmayacak. Başka bir unvana gerek kalmadan, Galatasaraylı olmanın 

ayrıcalığı ve şerefi benim için yeterli.  

Bu anlayış ve düşünceler içinde, tüzük ve kurallara kesinlikle uymak, -bunun altını çizerek bir 

daha söylüyorum- tüzük ve kurallara kesinlikle uymanın yanı sıra, kuruluş ilke ve 

amaçlarımıza, gelenek ve teamüllerimize bağlı kalarak, hiçbir ayırım yapmadan tüm 

üyelerimize eşit yakınlıkta olarak, karşılıklı saygı seviyesinde, sözde değil özde, adil, tarafsız, 

saygın, katılımcı, daha etkin bir anlayışı hâkim kılma kararlılığı ile ve bu şerefli görevi bizden 

daha iyi noktalara taşıyacak arkadaşlarımıza da devretmek üzere bu hizmete aday olduğumu 

tekraren size arz ediyorum. Çünkü, başta kısaca bahsettiğim, müsabakanın gerçek hakemi 

sizlersiniz.  

Sözlerime son vermeden evvel, bir hususa daha çok kısaca değinme gereği hissediyorum. 

Bildiğiniz üzere, Mart sonunda, kulübümüzün Olağan Genel Kurulu var. Mayıs ayında da 

başkanlık seçimimiz var. Mart ayındaki Olağan Genel Kurul, zaten Divan başkanlık seçiminden 

önce yapılıp bitecek bir Genel Kuruldur. Dolayısıyla, onun bu Divan başkanlık seçimi ile hiçbir 

ilişkisi yok. Ayrıca, Divan Başkanımızın, kulüp Divan Başkanımızın da bu Genel Kurulu da 

yönetmesi gibi bir mecburiyet de yok. Tersine, geçmişte bunun pek çok örneği var. 

Dolayısıyla, 31 Mart’taki Olağan Genel Kurulumuzun bu seçimle ilişkilendirilecek bir hususu 

gözükmüyor. Kulüp seçimlerine gelince, kulüp seçimlerinde Divan Başkanlığının yetki ve 

görevleri tüzüğümüzde son derece net şekilde belli. Başkan adaylarının belirlenmesinde, 

seçimin yapılması ve sonuçlanana kadar olan süreçte Divan Başkanının hiçbir etkisi ve yetkisi 

yok. Zaten tarafsızlık çerçevesinde olmaması da lazım. Dolayısıyla, önümüzdeki bu iki kritik 

günün, 3 sene için yapılacak bir Divan başkanlık seçimi ile ilişkilendirilmesi, onunla bağlantı 

kurulmaya çalışılması gerçekçi ve inandırıcı gelmemektedir.  

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kazanan hep Galatasaray’ımız olsun. 

Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Kıymetli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Herhâlde arkadaşlarımız faydalandılar. 

Nedir efendim sizin? Konuyla ilgili. Peki. Efendim, bir dakika yalnız. Sayın dostlar, teknik bir 

konuyu arz etme durumundayım. Önümüzdeki 14 Nisan Cumartesi günü bu otelde toplantı 

yapma imkânımız yok. Onun için, toplantıyı Pazar gününe alıyorum. Tamam mı? 15 Nisan 

Pazar günü toplantı yapabiliyoruz. Nedir efendim? Efendim, okulla ilgili konuyu müteaddit 

defalar araştırdım. İmkân yok. Onun için, lütfen Pazar günü hakkında yayını yapacağız. 

Teşekkür ederiz.  
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Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Divan Başkan adayımız Bünyat Balaban kardeşim sevdiğim, eski bir arkadaşımdır. Mart 

ayındaki konuşmalarıma atfen güzel şeyler söyledi. Ben şunu net olarak söyleyeyim. 20 yıldır 

mali kongrelerde, Divanlarda konuşuyorum. Mart da dahil, bugün de dahil, ilk günden 

bugüne kadar hepsi yazılı. Bütün dediklerimin arkasındayım. Hiçbirinden bir endişem yok, 

hepsi yazılı, inanarak söylediğim sözlerdir. Özellikle benim burada, Mart’ta da belirttiğim 

şudur. Divan Başkanlığına aday olacak kişinin fikrini, görüşünü, bir Divan üyesi olarak ben 

bilmek istiyorum. Sizler de bilmek istersiniz yani. Fikrini bilmediğimiz bir kişi nasıl Divan 

Başkanı olur? Kendine saklanmış fikirlerle bu nasıl olur? Esasa girmeden, tüzük, -tüzüğe 

herkes uyacak- Divanın tarihi, bunlar bizim için yeterli değil.  

Ben 40 senedir bu Divanlardayım, genel kurullardayım. Yani bizim bir yerde zihinsel olarak 

tatmin olmamız lazım. Bu, Eşref kardeşim için de geçerli. Net sorularımız var. Yenilik çok iyi 

bir şey, yenilikten yanayım. Statükoya karşıyım. Ne gibi yenilikler olacak? Bunları niye 

açıklamıyorlar bize? Yani boş laflarla bunlar olmaz. Tüzükle, üyelikle ilgili görüşleri ne? Somut 

şeyler lazım. 180 liseli Galatasaray Kulübü üyesinin yapmış olduğu bildiri ile ilgili görüşleri ne? 

Sessizlikle bunlar olmaz. Geçmişe yönelik araştırma dosyalarıyla ilgili net söylüyorum bunları. 

Kalamış’ta bir amatör şubenin içine girmiş, 3 bin lira yerine 21 bin lira alan kişi ile ilgili 

görüşleri ne? Divan Başkanı onu bunu görmezse, hepimiz 3 maymunları oynarsak bu iş 

olmaz. Ama ben yeniden buraya geliyorum. Yeni, taze kanım diyen kişi, o zaman bu yeniliğini 

ortaya koymalıdır, böyle yüzeysel şeylerle değil. Hepinizi sevgi ile, saygı ile selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz. Sayın Eşref Hamamcıoğlu, buyurun efendim.  

Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Üyeler,  

Bugün bir ilke imza atıyoruz diye düşünüyorum. Bu Divan seçimleri vasıtasıyla, Divan başkan 

yardımcıları nezdinde veyahut üyeler nezdinde yeni bir rol gördüm ben Mehmet Bilen’de, 

Divan seçimleri animasyon grup şefi. Her seferinde böyle provokasyon yaparak çok faydalı. 

Bence bu ihtiyacı gidermesi lazım Mehmet’in. Bu kadar zaman niye sustu, hiç bilmiyorum.  

Şimdi, bu hafif ve naif sataşmadan sonra, bundan sonra eğer Divan Başkanı seçilirsem, en 

azından Divan Başkanlık makamının daha güleryüzlü ve alışılmış nüktelere tekrardan 

döneceğimizin vaadini vermek istiyorum sizlere.  

Değerli Başkanlar, Yönetim Kurulu, Saygıdeğer Divan Üyeleri, Misafirlerimiz ve Kaldıysa Basın 

Mensupları,  

Tabii 5 saatlik bir toplantı sonucunda, kalan nazik hazirunun motivasyonunu ve tansiyonunu 

elinde tutmak çok zor olacak, ama yine de sizin yardımlarınızla elimden gelen gayreti 

göstereceğim. Sizlere Şubat toplantımızda duyurduğum gibi, 11 Nisan’da yapılması planlanan 

ama şimdi muhtemelen 14 veya 15 Nisan Pazar günü yapılması planlanmış olan Divan 
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seçimlerinde başkanlığa adayım. Seçimden önceki son toplantımız olması nedeniyle, niçin 

oylarınıza talip olduğumu aktarmak için yaklaşık 15-20 dakika sabırlarınıza sığınıyorum ve 

huzurlarınızı meşgul edeceğim için şimdiden özür diliyorum.  

Bugün yapacağım konuşma, 3 ana bölümden oluşuyor. 1) Ben kimim? 2) Neden Divan 

başkanlığına adayım? 3) Hedeflerimiz ve eylem planımız nedir? Bu, tahmin ediyorum ki, 

dikkatle dinlerse, Mehmet Bilen’in bazı sorularına cevap olacaktır.  

Ben her ne kadar son 3 senedir başkan yardımcılığınızı yapmakta isem de, beni biraz daha 

yakından tanımanız için, CV’mi ekranda görüyorsunuz ama yine de okumanızın dışında, satır 

aralarında bazı icraatlarımdan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi, Galatasaray Lisesi 

mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra, Paris Sorbonne Üniversitesi’nde işletme okudum. 

Türkiye’ye döndükten sonra, 1981-91 yılları arasında Tekfen grubunun çeşitli şirketlerinde 

yöneticilik yaptıktan sonra, 1991-2011 arasında Türkiye’de Sodexo’yu yönettim. Bu yönetim 

sırasında, Sodexo nezdinde ilk Türk, daha doğrusu, ilk mahalli genel müdürdüm. Bir sürü ilke 

imza attım. Silahlı kuvvetlerden tutun, tüm kamu kuruluşlarına ilk hizmet firması olma 

başarısını ben ve ekibim gösterdik. Bıraktığım zaman, 5.300 personel, 105 milyon euro bir 

bütçe ile bıraktım şirketi. O günden bu zamana kadar da kendi şirketlerimi yönetiyorum. Bir 

danışmanlık şirketim var, bir de yiyecek içecek hizmeti veren şirketim var. Müşterilerim 

arasında milyar dolarlık dev dünya şirketleri var. Boeing, Vinci, Atalian, NC gibi şirketler 

benim müşteri portföyümdedir. Bunları neden anlatıyorum? Bu tür toplantılara katılmaya ve 

yönetmeye alışık olduğumu daha iyi anlamanız için.  

Bunun dışında, bir Galatasaray hayatım var, herkesin olduğu gibi. Her ne kadar sevgili Bünyat 

ağabeyim bunları bir unvan peşinde olarak nitelendirmişse de, bunlar, verilen ve benim 

zevkle yaptığım görevlerdir. Böyle bir unvandan da tabii ki şeref duyuyorum, herkese kısmet 

olmasını gönülden diliyorum. Bunlar benim tecrübe edinmeme neden olmuştur. Şu anda 

aktif olarak Yardımlaşma Vakfı’nın Yönetim Kurulu üyesiyim. Biliyorsunuz, Florya’daki 

huzurevi var. Bunun destek hizmetlerinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesiyim. Bunun 

dışında, Galatasaray hayatımın dışında, oldukça aktif bir sosyal hayatım var. Ekranda 

göreceğiniz gibi, Fransız Ticaret Odası’nın ilk Türk genel müdürlüğünü yaptım. Bir Fransız 

şirketinin genel müdürü olarak, 650 tane Fransız şirketinin başkanlığını yaptım. Üyesi 

olduğum TÜSİAD’da 10 yıl boyunca Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin girişi konusunda lobi 

yapmak üzere stratejik grup başkanlığı yaptım. Bu görevlerim sırasında aklınıza gelebilecek 

tüm cumhurbaşkanlarıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing’den başlayarak, Alain 

Juppé, Michel Rocard gibi şahıslarla tanışma ve onları ikna etme fırsatı buldum. Fransa’nın 

çeşitli şehirlerinde roadshow’lara katıldım, Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Marsilya gibi 

Türklerin özellikle gitme cesareti göstermediği yerlerde bulundum. Bunun dışında da, 

dediğim gibi, bütün bunlardan çok tecrübe edindim kendi adıma. Bu tecrübelerimi de zaman 

zaman Galatasaray faaliyetlerinde kullanma gayreti içinde oldum.  

Neden başkanlığa adayım? Vallaha benim başkanlığa aday olmamın temel sebebi Sayın İrfan 

Aktar’dır. Beni 2015 yılında listesine alma teklifinde bulunarak son derece onore etti. 3 yıl -

umduğumu bulamayarak- yanında görev aldım. Bugün son toplantımız olduğu için de, hem 
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Galatasaray terbiyesi içinde oto-eleştiri yapmak ve bundan sonra hem bana, hem de diğer 

Divan üyelerine belki de bir tecrübe olması için, kendisi ile ve yönetim tarzı ile ilgili 

tecrübelerimi de paylaşma cesaretini göstereceğimi tahmin ediyorum.  

Dediğim gibi, 2015 yılında bu teklifi aldığım zaman çok motive oldum, çünkü son dönem 

başkanlık yapacağını ifade etmişti. Bu motivasyonum tam gaz devam ediyor, fakat bunu iki ile 

çarpma zorunluluğu doğdu, çünkü bir dönem daha başkanlığa aday olduğunu söyledi. 

Dolayısıyla, kesintisiz 12 artı 3 yıl başkanlık yapacak. Sayın İrfan Aktar adaylığını koyuyor. Bu 

durum beni motive etti ve ben de adaylığımı kesinleştirdim bu vesile ile. Ben Galatasaray 

sevgisi ile liseye girdiğim 1966 yılında tanıştım. O tarihten bu güne kadar, Galatasaray sevgisi, 

saygısı ve sözü yoluma ışık tutmaktadır.  

Değerli Divan Üyelerimiz,  

Galatasaray Kulübü Divan üyeliğinin ayrıcalıklı bir konum olduğunu hepimiz biliyoruz. Divan 

üyelerimiz, donanımları ile 1939’dan günümüze, kulübümüzün kolektif hafızasından 

yararlanarak görüş ve yorumlarını sunarlar. Divanımızın sağ duyusu, icraat için en kıymetli 

istişare kaynağımızdır. Özellikle seçim dönemlerini aşan süreçlerde yol göstericidir. 

Divanımızın sesi, sadece bizim için değil, bütün bu özellikleriyle, Galatasaray ve paydaşları 

için başlıca itibar ve referanstır.  

Değerli Üyelerimiz,  

Hepimizin bildiği gibi, bu itibarlı ve sağduyulu işlevi yerine getiren Divan üyelerimiz, Genel 

Kurulumuzun yaklaşık % 24’ünü oluşturmaktadır. Bu oldukça yüksek bir orandır. Bu konu bir 

yandan çok yararlıdır, ancak diğer taraftan da, Divanımızın istişare işlevindeki özerkliği 

açısından dikkatli ve hassas bir yönetimi gerektirmektedir. Takdir edersiniz ki, ancak böylesi 

bir yönetim Galatasaray Spor Kulübü’müzün Divan Kurulundan beklediği vizyon, denetim ve 

yeni stratejiler geliştirmesi ile fayda sağlayabilir. En genç üyelerimizi de içeren ekibim ile 

yenilenme, tazelenme, üyelerimiz arasında kopuklukları giderme, üyelerimizin gücünü ve 

kapasitesini kurumsal ve şeffaf bir yapıyla Galatasaray’ımıza kazandırmayı vadediyoruz.  

Bazı tespitlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir taraftan Divan Kurulumuzun üye sayısı 

artarken, katılım ise tarihindeki en alt seviyeye düşmüştür. Dolayısıyla, Divan üyelerinin artışı 

ile katılım ters orantılıdır. Aylık Divan toplantılarımıza ortalama 200 kişilik bir katılım oluyor. 

Bu rakam üye sayısının % 12’si civarındadır sadece ve uzun süredir bu şekilde devam 

etmektedir. Üstelik bu katılım genellikle aynı sebatkâr üyelerimizle sağlanmaktadır, yani şu 

anda salonumuzda kalma nezaketini ve sabrını gösteren siz değerli üyelerle. Sadece başkana 

dayalı Divan yönetimi, Divan üyelerinin ilgisinde büyük erozyon yaratmıştır. Sadece başkana 

dayalı Divan yönetimi ile üyelerimiz arasına katılan yeni kuşakların dinamiğinden 

yararlanmak için kapıların tam aralanamadığını gözlemliyorum maalesef. Bilgilerinden, 

enerjilerinden, heveslerinden ve gençliklerinden yararlanamadığımız çok büyük bir kitle 

vardır. İnsan sermayesindeki bütün bu zenginliğine karşın, Galatasaray Divan Kurulu vizyonu 

kesintisiz 12 yıldır aynı Divan Başkanının ufkuyla tanımlanır olmuştur. Bunun sonuçlarını 

hizmet yorgunluğuna bağlayarak özetlemek istiyorum. Divan Kurulumuz bu yorgunluktan 

olumsuz olarak etkilenmektedir, etkilenecektir. Bunun bazı örneklerini bugünkü toplantıda 



43 

 

gördük. Bu durum izleyenler nezdinde ve kulüp dahilinde olduğu gibi, dışarıda da dikkatleri 

Divanımızın üzerine çekmektedir. Yüzler asılmış, güleryüzlü eleştiriler eskide kalmıştır. Her ne 

kadar Sayın Başkanımız Divanın rolünü tarif ederken sık sık “check and balance” yani kontrol 

et, denetle ve ayarla ifadesini kullanmakta ise de, bunu kurumsal olarak ve ekibinizle 

yapmazsanız o zaman bu tarif one-man-show, yani tek adamcılığa dönüşür ve tarafsızlık 

ilkesine gölge düşürür. Perde arkasında kulüp yönetimlerini manipüle etme eleştirilerine de 

engel olamazsınız.  

Hedeflerimiz ve eylem planlarımız nedir? Kulübümüzün istişare organı olan Divanı, 

rasyonalite, realizm, takım ruhu, dayanışma ve ölçülebilir, sürdürülebilir faydalar sağlayarak 

yönetmeye talibiz. Galatasaray Spor Kulübü’nün bağımsızlığı ve hepimize ait olmasının 

garantisi olan kolektif mülkiyetin devamı birinci önceliğimiz olacaktır. Aylık Divan 

toplantılarımızın Galatasaray Lisesi’nde yapılmasına çalışılacaktır. Olağanüstü Hâl 

kanunlarından bahsedilmekle beraber, bunun yöntemini zorlamakta ben kendim ve ekibim 

adına şart görüyorum. Daha yüksek katılımın sağlanması, dinamizmin ve verimliliğin 

artırılması için yüksek katılımlı bir anket organize edeceğiz. O zaman belki bu toplantıların 

Çarşamba mı, Cumartesi mi yapılması gerektiğine veyahut da pasif durumda olan genç 

üyelerimizin bu toplantılarına katılımının nasıl sağlanacağına hep birlikte karar verebileceğiz 

diye düşünüyorum. Divan Heyeti içinde takip edilebilir bir görev dağılımı yapacağız. Bu 

çerçevede, kulüp üyeleri içinden özellikle ihtiyacımız olan iletişim, mali işler, satın alma, 

gayrimenkul ve etik değerler konularında bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden, iki veya üçer 

kişilik aktif Divan danışma grupları oluşturarak öneri ve projeler geliştirmek başlıca 

görevlerimizden olacaktır. Yılda iki defa, camiamız güncel konularında tematik konuşmacılar 

davet ederek Divan üyelerimizi bilgilendirmek, kulüp yönetimi ile zamanlama ve içeriği 

açısından uzlaşarak her 3 ayda bir defa iletişim ve istişare toplantısı düzenlemek başlıca 

aksiyonlarımız olacaktır.  

Peki, ben bu eylemleri kiminle geliştireceğim? Biliyorsunuz, Divan Yönetim Kurulunda, 

başkanın dışında 4 üye daha var. Ben bu üyelerden üçünü kesinleştirdim ve müsaade 

ederseniz, sizlerle tanıştırmak istiyorum.  

Aykut arkadaşımızı hepimiz tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Şu anda aramızdaki en tecrübeli 

arkadaşlardan bir tanesi, aşağı yukarı 6 yıldır sekreterlik görevini yürütmekte. Siz üyeler 

tarafından oldukça iyi tanınan, bilinen, hem entelektüel kapasitesini, hem vaktinin büyük bir 

çoğunluğunu Galatasaray için harcayan bir kardeşimizdir. Kısa CV’si ekranda var. Gördüğünüz 

gibi, İTÜ mezunu, double major yapmış, şu anda da verimlilik ve sanayi optimizasyonu 

konusunda danışmanlık yapmakta. Galatasaraylılar Derneği Divan Kurulu üyesi, Divan Heyeti 

üyesi ve aktif bir Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.  

Nedime Konuksever’i takdim etmek istiyorum. Nedime, genç üyelerimizden birisi. Belki Divan 

toplantılarında pek göremediniz, ancak Nedime de Galatasaray Lisesi mezunu, 1964 

doğumlu. Benim kendisini profesyonel hayattan tanıma fırsatım oldu ve kendi adıma bunu 

büyük kazanç görüyorum. Özgeçmişinden göreceğiniz gibi, son derece başarılı bir 

profesyonel. Hava nakliyesi, hava yolculuğu, uçak sanayisi dediğinide Türkiye’deki akla gelen 
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ender isimlerden birisi. Uzun yıllar Air France’da çalıştı. Air France’ın ilk ve tek Türk genel 

müdürü oldu bu zamana kadar. Şu anda da Air Canada’nın genel müdürlüğünü yapıyor. 

Kendisine bağlı Doğu Avrupa ülkeleri var. Şu anda yönetmekte olduğu bütçe, yanlış 

hatırlamıyorsam 225 milyon euro civarında. Kendisine ekibimize katıldığı için teşekkür ediyor 

ve sizlere tanıtıyorum kendisini. Çok teşekkür ederim.  

Yine genç üyelerden bir arkadaşımla yola çıkıyorum, Burçin Tuncel. Gördüğünüz gibi, parlak 

ve pozitif enerji veren bir arkadaşım. En azından, benim kişisel görüşüm böyle. Umarım 

seçimlerde de bunu sandığa yansıtacaktır. Galatasaray Lisesi mezunu, Marmara Üniversitesi 

kamu yönetimi, Fransızca kamu yönetimi mezunu. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. 

Şu anda da hizmet sektöründe acentacılık yapıyor. Yani kendisi turizmci denmesine biraz 

kızıyor, ama turizm acentesi sahibi, hem Türkiye’de, hem yurt dışında son derece başarılı ve 

uzun yıllardır da, Galatasaray camiası içinde unvan peşinde koşmadan görevler almış, çok 

sevdiğim bir arkadaşım. Kendisine de hoş geldin diyorum ekibime.  

Gördüğünüz gibi, sadece bir eksiğimiz kaldı. Onun için de çalışmalarım devam ediyor. Ben 

mümkün mertebe, ekip arkadaşlarımızı seçerken, oy potansiyellerinden veyahut kim 

olduklarından ziyade, tespit etmiş olduğum hedefleri kimlerle gerçekleştirebileceğimi daha 

iyi anlayarak ve daha fazla tartarak çalışmalarıma gayret ediyorum.  

Değerli Üyeler,  

Netice olarak, artık geride kalan 12 yıla, yapılan hizmetlere hep birlikte büyük bir teşekkür 

etmenin, yani artık yenilenmemizin, tazelenmemizin vakti gelmiştir diye düşünüyorum ve bu 

yenilenme süreci bizi korkutmamalı. Bununla korkutulmamıza izin vermemeliyiz. Aksine, bu 

rüzgar, kulübümüz ve camiamız üzerindeki bulutları dağıtacaktır. Şimdi büyük hedefimiz, 

camiamızdaki birlikteliği sağlamak, Divan üyelerimiz arasındaki kopuklukları gidermek, 

onarmak, üyelerimizin kapasitesini ve gücünü Galatasaray’ımıza kazandırarak, geçirmekte 

olduğumuz zor günleri hep birlikte aşmaktır diye düşünüyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu ana kadar özetlemeye çalıştığım, ekibimin ve benim ana görüşlerimizi yansıtan konular 

dışında son olarak şunu söylemek istiyorum. Galatasaray’da bazı görevlere talip olmak, bir 

sosyal tesisimizin müdavimi olmanın dışında, mutlaka bilgi, ilgi ve camia içinde emek ister ki, 

Divan Başkanlığı da bunu gerektiren görevlerden birisidir. Bunun için, sadece heves ve 

heveslendirilmiş olmak yetmez. Mutlaka Galatasaray’da belli görevlerin daha önce yapılmış 

olması gerekir. Dolayısıyla, Divan Başkanlığı, bu deneyimlerden geçmeden, sıfır tecrübe ile 

atlanacak bir macera değildir, olmamalıdır. Lütfen geliniz ve Galatasaray’ımızın birlikte 

başarma geleneğimizde, kuruluş değerlerimize bağlı kalarak, değişme gerçekleştirelim. Divan 

Başkanlığında, 12 yıl sonra artık yapacağımız bu zihniyet değişikliğinin kulübümüze en önemli 

katkı olacağına yürekten inanıyorum. Yenilikçi, katılımcı, şeffaf ve dinamik bir Divan Heyeti 

oluşturmak için ekip arkadaşlarım ve ben oylarınıza talibiz. 15 Nisan’da büyük bir katılımla, 

daha demokratik, daha verimli ve daha güleryüzlü bir Divan için sizi sandık başına bekliyoruz.  

Günün sonuna kadar beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum 

hepinize.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Hamamcıoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Şahsımla ilgili konulara herhangi bir 

cevap vermeyi düşünmüyorum. Çok kibar arkadaşlarım, beni genellikle methettiler. Bu 

methiyenin benim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Efendim, Sayın 

İbrahim Ziyal.  

İbrahim Ziyal 

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Değerli Hanımefendiler ve Saygıdeğer Üyeler,  

5 saat sonunda tabii ki gündem de değişti. Çok kısa birkaç noktaya değineceğim. Çok da fazla 

sizleri yormak istemiyorum. Öncelikle, yönetimle ilgili bir şey söylemek isterim. 3-4 aylık bir 

yönetimden çok büyük şeyler beklemek çok da doğru değil diye düşünüyorum. Yönetimin ilk 

yapması gereken, şampiyonluk gerçekleştirebilmesi ve UEFA işini takip etmesi. Riva gibi daha 

şu anda netleşmemiş olaylarla ilgili, 3-4 ay içinde bir yönlendirme yapmak son derece zor.  

İbrahim Göknar Bey bütçe ile ilgili bir şey söyledi. Özellikle sayın yönetime bunu vurgulamak 

istiyorum. Şu anda yapılmış olan bütçe, sadece bir taslak olarak, zorunlu olarak yapılmış bir 

bütçe. 4 ay sonra gelecek olan yönetimin zaten bir şekilde -eğer değişirse yönetim- bu 

bütçeleri revize etmesi gerekecek. Onun için, şu anda revize yapmak gibi bir teşebbüse 

girmenin hiçbir yararı olduğunu düşünmüyorum.  

Diğer bir konu, Sayın Mustafa Cengiz, çok şeffaf olacağını bildirdi. Bütün seçim bildirgesinde 

de vardı bu. Buna tamamen katılıyorum. Ancak bu şeffaflık çerçevesi içinde, Galatasaray’a 

zarar verecek noktalar konusunda son derece hassas olmak lazım. Bazı konular sosyal 

medyada daha ilk çıktığı andan itibaren çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor. Bizim aramıza 

gelmeden evvel yayılmaya başlıyor. Bunu son derece rahatsız edici buluyorum, çünkü bir 

kanaat ve bununla ilgili yorumlar yoğun bir şekilde tamamlanmış oluyor sabahında olayın.  

Diğer bir konu, Mali Genel Kurula giderken, ben şahsen kendimi maalesef son derece bilinçsiz 

hissettim bugün ve o Mali Genel Kurulun nasıl biteceği ile ilgili şüphelerim var. Adnan Polat 

döneminden itibaren olan sıkıntıları biliyoruz, üzüntüleri biliyoruz. Şu anda iadeiitibardan 

konuşuluyor ve böyle bir durumda iken tekrar böyle bir sürece girmek ve sonucunda bir 5-10 

sene daha bunun acısını çekmek, bence son derece sıkıntı yaratır Galatasaray için. Lütfen 

başkanlar bir araya gelsinler, bu 15 gün içinde bir çözüm bulsunlar.  

Divan Kurulu seçimi ile ilgili, ben İrfan Bey’le ilgili biraz üzüldüm. Biraz haksızlık edildiğini 

düşünüyorum kendisine, belki birazdan da fazla. Çok fazla emeği vardı. Arada hataları olmuş 

olabilir. Beraber çalışmışlar, eleştirebiliriz, ama o eleştirinin dozunun biraz fazla kaçtığını 

düşünüyorum. Onun tecrübelerinden muhakkak yararlanmamız gerektiğine inanıyorum ben. 

Keşke imkân olabilse, bütün adaylar birleşse, dönüşümlü olarak bu dönemi geçirseler.  

Son olarak da, 1919’da doğan Şevki Güney, namıdiğer Karıncaezmez’in ölüm tarihi 4 gün 

sonra, 23 Mart 2000. Biliyorsunuz, yaşasaydı 101 yaşında olacaktı. Onu rahmetle anıyorum 

ve saygılarımı sunuyorum.  

 



46 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz. Sayın Ayşenur Sayın.  

Ayşenur Sayın 

Sayın Başkan, Sayın Divan, Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir önceki Divana katılmış olanlar hatırlayacaklar, ben bir 

hatırlatma konuşması yapmıştım. Bugün de yine bir ufak hatırlatma yapayım istedim, çünkü 

insanız, çabuk unutuyoruz. Divandayız, yaşımız biraz yüksek. Öyle yapmayın ağabeyciğim, 

öyle. Unutabiliyoruz. Onun için, hatırlatayım dedim.  

Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Divan seçimi için bu adaylarımızın her birinin grubunda 

mutlaka bir Galatasaraylı kadın var. Bu çok mutluluk verici. Aynı zamanda, Galatasaray’ın bazı 

şirketlerinde de yine Yönetim Kurullarına kadın üyelerin alınması gibi birtakım şeyler 

kulağımıza çalındı. Sayın Başkan da bu konuda zaten geçen sefer biraz bahsetmişti. Ben 

tekrar hatırlatmak istiyorum.  

Biliyorsunuz, bütün Galatasaraylı kadınlar adına konuşuyorum, sadece mektepliler değil. 

Galatasaraylı kadınlar, en az erkek Galatasaraylı üyeler kadar Galatasaraylı, onlar kadar 

profesyonel, -ki örneğini gördük arkadaşımızın CV’sinde de- onlar kadar profesyonel, onlar 

kadar yetenekli, eğitimliler. Dolayısıyla, Galatasaray’ın kurulları içinde görev almayı hak 

ediyorlar. Bu sefer asıl hatırlatmam, tabii bundan sonraki kulüp seçimlerinde, kulüp 

yönetimlerinde de yine kadrolarda kadın görmek istiyoruz. Ama bu sefer bir kadın değil, 

birden daha fazla kadın istiyoruz. Taleplerimiz günbegün artıyor. Ama farkındaysanız, artık 

toplantılara katılan kadınların sayısı da artıyor. Dolayısıyla, karşılıklı yakınlaşalım lütfen. 

Yönetimlerde kadınlar olsun, kadınlar daha çok Galatasaray toplantılarında olsun ve 

Galatasaray’da çağımıza uygun bir renklilik göstersin. Hatırlatırım, hatırlatıyoruz. Hepinizi 

saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz. Evet, Ayşenur Hanımdan sonra Serdar Eder, buyurun efendim.  

Serdar Eder 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Sevgili Eski Başkanlarım 

-kalmadı gerçi-, Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Öncelikle Sayın Başkanım Mustafa Cengiz’i ve yönetimine seçilen değerli Galatasaraylıları 

kutluyor ve başarılar diliyorum. Bu dileklerimi seçimden sonraki günlerde Sayın Başkana yüz 

yüze iletmeyi denedim, ama başkanlık katında oluşturulan bir canlı barikatı geçemediğim için 

bu şansa erişemedim. Şimdi burada sizin aracılığınızla iletiyorum.  

Genelde dünya, özelde ülkemiz ilginç bir dönemden geçiyor. Öyle bir dönem ki, yaşadığımız 

günlerde nesnel gerçekler değil, algılar, duygular ve öznel kanaatler kamuoyunu 

yönlendiriyor. Bu duruma post-truth, yani gerçek ötesi deniyor. Galatasaray’ımızın da Ocak 

ayındaki seçimlerden önce başlayan ve hâlâ devam eden, etmekte olan böyle bir post-truth, 

gerçek ötesi dönemden geçtiğini gözlemliyorum. Örneğin, her yıl yeni üye alımları nedeniyle 
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aidat ödeyenlerin sayısının artmasının özel bir çaba gerektirmediği ve seçim olağan yıllarda 

aidat ödeme eğiliminin arttığı herkesin malumu olan açık ve net bir gerçek iken, 

“Galatasaray’da neler oluyor!” nidalarıyla son 10 yılın en yüksek aidat ödeyen üye sayısına 

ulaşıldığı illüzyonu da böyle bir gerçek ötesi vakadır. Ya da yılların zarar eden şirketini kâra 

geçiren, mektepli bir profesyonelin işine geçerli bir gerekçe bulamayıp, siyasi bir karar 

sonucu son verdirme gerçeğini, olayın tüm somutluğuna rağmen “Galatasaray safralarından 

kurtuluyor.” şeklinde sosyal medyaya servis etmek tam bir gerçek ötesi durumdur.  

Ama örneklerin en acısı, Galatasaray Spor Kulübü’nün Galatasaray Lisesi’nden doğduğu, 

onun adını aldığı ve kulüp tüzüğünün kuruluş amacını belirleyen birinci maddesinde, 

Galatasaray Lisesi ile olan bağı yadsınamaz ve reddedilemez gerçekler olarak ortada 

dururken, Galatasaray Lisesi’nin 150. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Galatasaray futbol 

takımının mektebimizin kuruluşunu kutlayan bir pankartla sahaya çıkması talebini, “Sonra 

Pertevniyal ya da Kabataş Lisesi de isterse ne deriz?” diyerek reddedenlerin bu tavrı, post-

truth kavramı ile bile açıklanamıyor. Kabul edilemez bir durumdur. Gerçeklerin eninde 

sonunda ortaya çıkmak gibi değişmez bir huyu vardır, hatırlatmak istedim. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz. Ahmet Tekant burada mı efendim? Kim efendim? Yeni Sicil Kurulu 

Başkanı söz istiyormuş. Gel bakalım.  

Selçuk Erdoğmuş 

Saygıdeğer Başkanım, Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulu Üyelerim,  

8054 Selçuk Erdoğmuş. Sevgili Serdar ağabeyimin ufak bir bilgi aktarımından dolayı bu sözü 

almak durumunda kaldım. Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyelerinin yoğun çabalarıyla, 

gerçekten son dönemin en yüksek katılımı sağlanmış durumdadır. Bu, Galatasaray genel 

kurullarının, üyelerinin başarısıdır. Son 10 yıl boyunca tabii ki üyeler alınmaktadır. Ama 

geçmiş yıllarla olan istatistikleri bir araya koyduğumuz zaman, 30 günlük bir süre zarfında, 

yaklaşık -sizlerle de paylaştığımız gibi- 8.229 tane üyemiz aidatını ödemiştir. Bu, Galatasaray 

için büyük bir zenginliktir. Önümüzdeki Mayıs ayında başkanlığa aday olacak kişiler, Yönetim 

Kuruluna aday olacak kişiler için ilave olarak yaklaşık 700 kişilik bir insan kaynağı oluşmuştur. 

Bu, bence Galatasaray’ın başarısıdır. Bunu hatırlattığı için de Serdar ağabeyime teşekkür 

ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de teşekkür ediyoruz açıklamalar için. Son konuşmacı Sayın Özer Berkay efendim.  

Özer Berkay 

Altı saattir oturmaktan hepimiz uyuştuk, 6 saat tam. Sabrınızı kutlarım. Hayatımın en 

karanlık, kötümser, gülemediğim, güldüremediğim, çok karanlık bir şey geçirdim. İnşallah 

ama inşallah, yarın Fenerbahçe’yi yenerek, hem de 3-0, 5-0, 15-0 yenerek yüzümüz gülecek, 

yine eski Galatasaray, güzel Galatasaray, aslan Galatasaray gelecek. Yeni Başkanımızla 
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beraber, eski Başkanımızla beraber, bu başkanlarımızla beraber çok güzel günler göreceğiz. 

Galatasaray’a gülen insanlar lazım, güldüren insanlar lazım. Konuşan insanlar, konuşturulan 

insanlar lazım. Susturan insanlardan bir şey çıkmıyor, görüyorsunuz. İçimize atıyoruz, 

atıyoruz, en nihayet 88 yaşında Özer amca çıkıyor, burada işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. 

Ben çok mutlu olacağım yine de, yarın inşallah bunun tam tersini yaşamak üzere hepinizi 

öpüyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Başkan, buyurun. Sayın Başkan bir kısım konulara açıklık 

getirmek için söz istedi. Buyursunlar efendim.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herkese, ama öncelikle sevgili Özer ağabeyime, 

kendi ifadesiyle “bu yaşında” -ki, bence çok genç, çok delikanlı- o yüreğiyle, verdiği bu sinerji 

için kendisine bir Galatasaraylı, bir küçük kardeşi olarak da çok teşekkür ediyorum. Var olsun. 

Evet, ben dedim de arada kaynadı. Ama Özer ağabey hepimizden iyi ifade etti. Sağ olsun, var 

olsun.  

Değerli Arkadaşlar,  

Herkese yanıt vereceğim. Sevgili Dursun Başkanın bölümüne girmeyeceğim. O söylenecekler 

söylendi. Birtakım arkadaşların dediği gibi, benim de hoşuma gitmiyor böyle sorgulamak, 

tartışmak, her şey meydanda.  

Şimdi, öncelikle şunu söyleyeyim. Sevgili İrfan Bey gerçekten çok çaba gösterdi, iyi niyetle. 

Ben bunun tanığıyım, tek tek anlatmak istemiyorum. Onun ifadeleri hep doğru. Şimdi bakın, 

biz 2017’de, şu anda sunduğumuz veya tartışma konusu olan faaliyet raporunun hiç 

sorumlusu değiliz. Biz denetim raporunun da, denetlemenin de sorumlusu değiliz. Lütfen 

bunu unutmayın. İsterlerse birlikte mech etsinler, birleştirsinler, isterse yönetim kendi 

getirdiğini, bizim için hiç sorun yok. Biz -söylemeye utanıyorum- kucağımızda bulduk. Bu söz 

hoş değil, ama yani siyaseten kullanılıyor.  

Değerli Arkadaşlar, 

Biz rahatsız olmayız. Denetleme raporundan niye rahatsız oldular? Olmasınlar. İnan edin, 

getirsinler, desinler ki, Sayın Başkan bu senetleri almadı, bu temliği koymadı, bu rehni 

koymadı, 6 çeki cebine koyup gitmedi, 911 bin TL şeyi charge etmedi, desinler, biz yırtalım o 

denetim raporunu, özür dileyelim, bin kere, on bin kere. Hiç ilgimiz yok. Bu nedenle, 

verdikleri, Sayın Divan Başkanımıza, tarihte ilk defa oluyor. Biz zora, yokuşa sürmüyoruz. Biz 

diyoruz ki, gelin. Atladıkları nokta var. Lütfen kayıt için söylüyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ernst & Young’ın, yani bağımsız denetim şirketinin raporu çıkmadan denetleme raporu 

çıkmaz. Son gün verildi. Bunu söylemek ayıp.  Biz kaçmaktan kovalamaya zaman 

bulamıyoruz. Biz UEFA’dayız. 62 artı 10 sayfa, 72 sayfa rapor nasıl hazırlanır, hem de yabancı 

dilde, dünyanın en iyi hukukçularının karşısında nasıl ciddi olarak anlatılır, biz bunun 
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hazırlığındayız aynı anda. Cuma günü, döndüğümüzün gecesi, bıraksanız bizler havaalanında 

uyuyabilirdik gece 3.5’a kadar. Sağ olsun, kalp krizi geçirdiğini biliyor musunuz, İbrahim 

Bey’in? Kalp krizi, ödümüz kopuyor, burada konuşurken. Burada bir mağduriyet yapmıyorum. 

Yanlış anlamayın, kalp krizi şöyle. Yani hesapları görünce bence bayıldı.  

Değerli Arkadaşlar, 

Şimdi espri olarak diyorum ama  şunu bilin, bizim asla art niyetimiz yok. Biz Galatasaraylıyız. 

Biz niye bir Galatasaraylının rahatsız olmasından, kötü duruma düşmesinden zevk alalım? 

Asla böyle bir şey yok. Biz teşekkür etmesini de biliriz. O gece bitti, aynı anda bitti. Sevgili 

Helvacı dedi ki, geç kaldı. Hayır, kalmadı. Gece biz girdik, 3. 5 saat gecikti. Eğer uçak 

Cenevre’den zamanında kalksaydı o da gecikmezdi. Bunu lütfen böyle bilin. Tarihe özellikle 

medya huzurunda not alınsın istiyorum.  

Şimdi Sevgili İbrahim Göknar’dan başlayarak... Ama önce Sevgili Mehmet Helvacı’ya 

veriyorum yanıtı. Tüzük açık, gecikmedi dedim. Madde 87/3 açık, biz sunmak zorundayız. 

Eğer biz sunmaz isek, yönetimi de onların yapması gerekir. Empati yapın. Tüzük madde 87/3 

açık. Ama biz tekrar ediyoruz. Bu verilen rapora bakalım. Sevgili İbrahim Hocam da söyledi, 

bir araya getirelim, mech edelim. Bizim yanlış varsa çıkaralım, Genel Kurulda da ifade edelim. 

Ve biz bunu dedik. Başkanlar toplantısında dedik, tanıklar var. Lütfen sevgili eski Denetleme 

Kurulu Başkanımız gelsin, başkanımızla görüşsün, İbrahim Bey’le, onlar yapsın dedim. İnan 

edin, ben kendim finalde gördüm. Bunu ben hazırlatmadım, bundan emin olun.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sevgili çalışma arkadaşım Helvacı’nın bir dediğine katılıyorum. Aslında laf çok, laf uzadı, yargı 

yolu açık.  

Değerli Arkadaşlarım,  

İbrahim Hocamın dediği bütçe raporu, sevgili muhasip üyem Okan Böke de çok güzel yanıt 

verdi. Onun ben iyi niyetini de anlıyorum. Sevgili Ahmet Özdoğan Hocam geçen şeyde hiç 

vermeden alındı. Galatasaray tarihinde olmadık bir şey oldu. Hiç açılmadık bütçe, Sevgili 

Ahmet Özdoğan iyi niyetle verdi, denk bütçe diye verildi. 129 milyon TL gider, 129 milyon TL 

gelir. Ne oldu? 2 Aralık’ta 75 milyon TL ek bütçe istendi. Ne değişti? Ben bu iyi niyetle, hiç 

kimse, amatör giderlerden, şeyden kısmak değil... Realite ne, onu yapmalıyız. UEFA’da bize 

getirilen en büyük eleştirilerden biri bu idi. Bu Galatasaray Spor Kulübü olması çok özel, bunu 

anlattık ama, biz 13 şubeyi taşıyoruz dedik.  

Burada hemen size bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz, benim sloganlarımdan biri, Basketbol 

A.Ş.’yi kurmaktı. Onu durdurdum dikkatinizi çektiyse.  

Değerli Arkadaşlar,  

Geçen hafta, gecenin 11-12’si, -ben çok da saygı duyuyorum, büyük mücadele veriyor, 

siyaseten konuşmuyorum, insan olarak- Sayın Osman Bak beni aradı. Gecenin bir vakti. Kimse 

yoktu, diğer ilgililer, 1. 5 saat biz mecliste mücadele verdik, telefonlarla ve gerek ilgili, iki 

muhalif parti ile temas kurdum, çok önemli bir torba kanunda madde geçti. Nedir bu? 

Amatör sporlara, vergi ile ilgili ödemelerin, yani bizim vergi ödemelerimizin tekrar bize iadesi, 

amatöre harcanmak üzere. Kızıyor, öfkeleniyorsunuz ama basketbol da bizim bünyemizde bir 
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spor. Voleybola ve diğer 12 branşımıza katkı. Biz henüz bunun matematiksel getirisini 

bulamadık. Belki 300 bin TL/yıl olacak. Bizim 1600 küsur sporcumuz var. Bunun 250’si 

profesyonel, geriye kalan 1.400 küsuru amatör. Bunu, bu yasayı, Fenerbahçe, Galatasaray, 

Beşiktaş, üçü bu bağlamda Türkiye’nin amatör sporda ve sosyal oluşumda çimentosu. Bu 

değerli rakiplerimiz. Bunu özellikle belirteyim, bu nedenle. Ama yine de acaba yedek olarak... 

Torba yasa henüz çıkmadı sanırım, diğer 85 madde var çünkü, görüşmeler devam ediyor. 

Özellikle size bu bilgiyi, medyaya da vermiş oluyorum. Çünkü baktığım kadarıyla, medyanın 

da pek bu gelişmelerden haberi yok. Burada Galatasaray Kulübü olarak, ben başkanınız 

olarak elimden gelen katkıyı yaptım. Sağ olsunlar, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek 

Milliyetçi Hareket Partisi de destek verdiler.  

Şimdi Basketbol A.Ş. ile ilgili, Hayri ağabey... Hayri ağabeye önce geçmiş olsun diyeyim, çok 

üzüldüm. Uzun süredir gripmiş sanırım, devam ediyor. Ben sağlık diliyorum. “Bütçe yılları 

birleşmeli.” dedi, çok önemli bir konuya değindi. Bütün yönetimler, yıllardır bunun sıkıntısını 

çekiyor. Biliyorsunuz, Dernekler Kanunu’na bağlı olarak, Galatasaray Spor Kulübü, biz yani, 

mali yıl 31.12. Oysa borsaya kote olan ve asıl ana şirketimiz olan Sportif A.Ş.’nin ise Mayıs 

sonu itibarıyla. Bu konuda gelişme oldu. Ben Mülkiyeliyim. Siz nasıl lise ile övünüyorsunuz, 

ben lise artı Mülkiyeliyim, yani melez sayılırım. Bizim Mülkiye cenahı sağ olsun, bunu 

görüştük, ve 31 Mayıs’a, İçişleri Bakanlığı, Dernekler Kanunu’nun o maddesini düzenliyor. O 

müjde, inşallah yakında çıkar. Son imzalar atıldı. Bunu henüz Kulüpler Birliği biliyor mu, 

bilmiyorum. Ama ben size ileteyim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hayri ağabeyin dediği bir konuya geleyim. Ben çok memnun oluyorum. Eskiden, işte Hayri 

ağabey, bizim Taner ağabey, ben, beş-on kişiydi bu faaliyet raporunu internetten indiren, 

şimdi 485 kişi indirmiş. Bu beni çok mutlu ediyor, ilgileniyorlar. İlgilenin, yanlış varsa düzeltin. 

Bu bizim, yani hepimizin. Galatasaray, benim veya bir önceki başkanın veya gelecek olan 

başkanın malı değil. Ama ben sevgili Hayri ağabeye şunu söyleyeyim, ben konuyu yeni 

öğrendim. Gerçekten Hayri ağabey, çok değerli bir arkadaşımız var Emlak’ta çalışan, 

bünyemizde, taa Adnan Bey Başkanımın zamanından beri kalan Mehmet Akif Bey, kurumsal 

hafızası çok sağlıklı ve eski Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gelme, değerli bir bürokrattır. Onu 

aramış, ben bilmiyordum. “Başkanım izin vermeden ben veremem.” demiş. “Eyvah, beni 

ateşe attın.” dedim. Yani benim haberim yok, öyle bir sözleşmenin bizde var olduğundan, 

Hayri ağabey. Biliyorum, Hayri ağabey bana kızmaz, beni anlayışla karşılar. Ama ben, 

vermesin, demem. Ama Hayri ağabeye şunu söyleyeyim,üçüncü taraf bu sözleşme, Emlak 

Konut ile ilgili firma arasında. Bizi dolaylı olarak ilgilendiriyor. Ama üçlü bir sözleşme değil. 

Öğrendim, ikili bir sözleşme. Ama Hayri ağabeyin her zaman onu gelip incelemesini isterim.  

Nasıl Sevgili Ömer verdi, Mıschon De Reya burada gördüğüm için aklımda- o 89 arkadaşımız 

raporu verdi, komik bir şey çıktı, 19 sayfa. Kendisi de okudu, gülerim ben o rapora. Ona ne 

ödedik, biliyor musunuz? 400 küsür milyon TL ödedik, evet. Ve ikinci 5 yıl için yaptılar, ikinci 

beş yıl için daha ağır para ödediler. 110 bin dolara yakın masrafımız oldu, o uyduruk rapor 

için.  
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Değerli Arkadaşlar,  

Hayri Bey de dedi, çok güzel bir şey, ya bunu niye tartışıyoruz. Ben de dedim, Hayri ağabey, 

temliğe, rehne ne gerek, gel sen, biz veririz. Biz harami değiliz ki. 

Değerli Arkadaşlar,  

Hızla devam ediyorum. Özür dilerim, yanıtsız bırakmamak adına. Mehmet kardeşim “Basket 

bizi bitiriyor.” dedi. Biraz önce açıkladığım gibi, basketbol, voleybol ve diğer şubeleri, devletin 

3 büyük kulübe ve amatöre hizmet eden diğer kulüplere de, inşallah çözeceğiz. Değilse, 

baskette şirket kuracağız. Yoksa zor.  

Devrim Bey sağ olsun, “145 milyon SPK’dan alındı, verilsin.” demiş. Olur, kendisi de katkıda 

bulunursa veririm. Yani 90 milyon olduğu belli değil henüz, o sizin kararınız, mutabakat 

yapılır, ne ise ödenir. Galatasaray’da kimsenin parası kalmaz.  

Sevgili Ahmet Özdoğan Hocama çok teşekkür ederim, çok doğru bir noktaya değindi. Ben ilk 

defa gördüm, kendileri şu anda yok. Kürsüdeki konuşmacıya söz atmak hiç hoş değil. Yani 

bunu yapmayalım, gidelim evde ve evde de bağırıp çağıralım, iyi olur. Yani bu hiç olmuyor, 

yakışık almıyor.  

Evet, şimdi Sevgili Dr. İbrahim Hocama, “Bütçe seçimde yenilenir.” diyor. Çok doğru bir lafa 

değindi, çünkü İbrahim Göknar Hocama da cevap oluyor. 

Karıncaezmez’i kesinlikle yad etmemiz gerek.  

Ayşenur Hanıma teşekkür ediyorum. Galatasaraylı kadınların oranının mutlaka artması gerek, 

ama onlar da bizim seçileceğimize pek ihtimal vermedikleri için bize yüz vermediler. İnşallah 

Mayıs’ta yüz verirler bize.  

Sevgili Serdar Eder kardeşime çok teşekkür ediyorum, uzun yıllardır Galatasaray’a hizmet 

ediyor gerçekten. Fakat ben bir konuda şoka girdim, yönetimim de çok şaşırdı. Nasıl olur da 

biz bir pankartı reddetmişiz! Bize böyle bir pankart talebi gelmedi. Eğer evraklarda 

kaybolduysa, hani bilmiyorum, ben bunu hiç anlamlandıramadım. Öyle bir talep bize 

gelmedi. Eğer pankart taşıyıcılarına geldiyse, bir şey demiyorum.  

Şimdi Özer Berkay ağabeyim, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Helvacı son söz istedi. Buyurun, sonra toplantıyı 

kapatacağım.  

Mehmet Helvacı 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Sayın Başkan, 

gecikme yok, dedi. Herhâlde yanlış anladı benim söylediklerimi, ben onların koyduğu raporun 

geciktiğini söylemedim. 3 saatlik bir gecikmeden bahsetmiyorum. Ben zorunlu raporun 

geciktiğini söyledim. Onların çoktan konulmuş olması gerekiyordu, ama konulmadı. Onun 

acilen konulması lazım. Konulmadığı takdirde, o gün orada yapacağımız Genel Kurul 

toplantısının akibetinin ne olacağını bilemiyoruz. Onu hatırlatmak istiyorum.  
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Bir hususta da bilgi istemiştim, onun tekrar altını çizmek istiyorum. Basın mensubu 

arkadaşlarım bana dediler ki, “Siz bir şey söylediniz. ‘Benim de hukuk bürom var. Zan altında 

bırakmayın insanları.’ dediniz. Kendinizden mi bahsettiniz?” Önce şunu söyleyeyim. Benim 

bugüne kadar Galatasaray’la hiç akçeli bir işim olmadı. O hukuk bürolarından bir tanesi 

benim bürom değil. Ama benim olmamasına rağmen, başkalarının hakkını müdafaa etmek 

adına, o isimlerin mutlaka açıklanması gerekir. Onların da kendilerini müdafaa hakkı var. 

Bizim de, eğer müdafaa hakları yoksa, onların kim olduğunu bilme hakkımız var. Bunu 

eklemek istiyorum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz. Efendim, 15 Nisan tarihinde yapılacak olan Divan Başkanlığı seçimi için renk 

seçimi yapacağız. Kıdemli ağabeylerimiz maalesef yorulup gittikleri için Kıdemli Üye olarak 

Özer Berkay var, doğru. Yapılan Renk Seçiminde İrfan Aktar’ın sarı, Eşref Hamamcıoğlu’ nun 

kırmızı, Bünyat Balaban’ın Gri renk çektiği tespit edildi, tutanak düzenlendi. Toplantıyı 

kapatıyorum, tüm üyelerimize saygılar sunuyorum.  

 

 

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı      Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

 Sekreter         Sekreter 

 

 

 


