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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 13.30’da Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Basın mensubu arkadaşlar, lütfen yerlerinize geçin, toplantıya başlayacağız.  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

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

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

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

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

arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde aramızdan ayrılan 4825 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Kıymet Eren, 6413 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Peker Cerit, 12769 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Faruk Öztemir ve vefat etmiş tüm Galatasaraylılar için sizi 

saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.)  

Efendim, şimdi bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Üyeler,  

Bugün 5 tane maddemiz var gündemde. Gündemi dikkatlerinize sunuyorum. 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Galatasaraylı veteran yüzücülere Divan Başarı beratı takdimi, 

4. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in önümüzdeki dönem çalışmaları 

ile ilgili bilgi sunuşu, 

5. Güncel olaylar, dilekler ve kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sunulan gündemi oylarınıza takdim ediyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Gündem kabul 

edilmiştir efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim.  

Gündeme geçmeden önce, arz etmek istediğim bir husus var. Konu, yıllık aidat ödemeleri ile 

ilgili. Bilindiği gibi, tüzüğümüzün 23. maddesi, üyelerin genel kurullara katılabilmesi için yıllık 

aidatlarının Şubat ayı son günü akşamına kadar ödenmesini şart koşmaktadır. Mart ayındaki 

Mali Genel Kurula, 11 Nisan 2018’deki Divan Başkanlık seçimine ve Mayıs 2018’deki kulüp 

seçimlerine katılabilmek için aidatlarınızın 28 Şubat 2018 Çarşamba akşamına kadar 
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yatırılması gereklidir efendim. Bilvesile hatırlatıyorum. Sicil Kurulundaki görevliler şu anda 

aidat tahsilatı için buradadır. Arzu eden değerli üyeler aidatlarını dışarıda ödeyebilirler.  

Şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçen ay önemli bir toplantı düzenlemiştik. Hatırlayacaksınız, 500 civarında üyemizin 

katıldığı uzun bir toplantı yapmıştık. Bu toplantı ile ilgili zabıt 41 sayfa olarak düzenlendi. 

Girişte size takdim edildi, internetten de yayınlandı. Hazırlandığı şekliyle toplantı zabtını 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir efendim.  

Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu evrakların önemi şu. Seçim sonrası yapılan 

görevlendirmeleri size arz edeceğiz. Bilgi sahibi olmanız önemli. Buyurun efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 

Kulüp Başkanı tarafından yapılan öneri üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıdaki 

biçimde görev dağılımı yapılmıştır.  

Başkan: Mustafa Cengiz. 

İkinci Başkan: Ahmet Sabri Şenkal. 

Başkan Yardımcısı: Adil Araboğlu.  

Başkan Yardımcısı: Dinç Üner. 

Genel Sekreter: Hacı Hüseyin Toprak.  

Muhasip Üye: Fahri Okan Böke.  

Basketbol Şubesi Sorumluları: Erol Özmandıracı, Mehmet Ömer Cansever, Mahmut Recevik, 

Nejat Güney.  

Voleybol Şubesi Sorumluları: Fahri Okan Böke, Nejat Güney.  

Su Sporları ve Tesisleri Sorumlusu: Ahmet Sabri Şenkal.  

Atletizm ve Judo Şubesi Sorumlusu: Nejat Güney.  

Mali İşler Sorumlusu: Emre Erdoğan.  

İç ve Dış İlişkiler Sorumluları: Dinç Üner, Acar Baltaş.  

Stat ve Taraftar Sorumluları: Mahmut Recevik, Cenk Soyer.  

Gayrimenkul Komitesi: Hacı Hüseyin Toprak, Erol Özmandıracı, Mehmet Ömer Cansever. 

Pazarlama Komitesi: Adil Araboğlu, Erol Özmandıracı, Arif Badur.  

Binicilik Komitesi: Erol Özmandıracı.  

Spor Okulları: Arif Badur.  

Binicilik ve Satranç: Nejat Güney.  

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu: Mustafa Cengiz Bey başkan, Abdurrahim Albayrak 

başkanvekili, Burak Elmas Yönetim Kurulu üyesi, Emre Alkin ve Yusuf Güney bağımsız üye.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Evet efendim, ayrıca Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu da kendi iç seçimlerini yaptılar. Şimdi size 

onların yöneticilerini takdim edecek arkadaşım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Sadece asil üyeleri okumakla yetineceğim.  

Disiplin Kurulu: 4277 Yıldırım Baysal başkan, 7136 Tayfun Akçay başkanvekili ve 5303 Ertuğrul 

Cem Emiroğlu raportör olarak görev almışlardır.  

Sicil Kurulu: 8054 Selçuk Erdoğmuş başkan, 7215 Celal Ahmet Kalafatoğlu ikinci başkan, 

10728 Birsen Gonca Sarış yazman üye olarak atanmışlardır.  

Bilgilerinize. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Gelen evrak bu kadar. Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, Galatasaraylı veteran 

yüzücülere Divan Başarı Beratı takdimi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kulübümüzün 1.450 lisanslı sporcusu arasından 2017 yılında yurt içi ve yurt dışında 

şampiyonluklar kazanan değerli sporcularımıza, 6 Ocak 2018 tarihli olağanüstü Divan 

toplantısında Divan başarı beratlarını takdim etmiştik. Türk sporuna 12 değişik spor 

branşında hizmet sunan ve 2017 yılında milli takımlarımıza 264 sporcu veren değerli 

kulübümüz ayrıca kulübümüzün sporcular derneği bünyesinde, spor yaşamlarına master 

sporcu olarak devam eden değerli sporcularımızın çeşitli uluslararası yarışmalara katılarak 

kulübümüzün ismini ve markasını şerefle tanıtmaya devam etmesini sağlamaktadırlar. Bu 

çalışmalar kapsamında, 2 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen 13. Uluslararası Meis-Kaş 

Yüzme Yarışması’na katılan 6 değerli master yüzücümüze Divan Başarı Beratı takdim ederek, 

kulübümüz adına teşekkürlerimizi sunacağız efendim. Şimdi sırası ile arkadaşlarımızı 

çağıracağız.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Emrah Gemicioğlu, 40-45 yaş birincisi; Bahar Atamer, 40-44 yaş birincisi; Atilla Çağlar, 65 yaş 

üstü birincisi; Hikmet Kerim Sucu, 55-59 yaş birincisi; Özlem Ör, 40-44 yaş ikincisi; Osman 

Zengin, 40-44 yaş dördüncüsü. Sporcularımızın büyük bir bölümü Divan Heyeti üyesidir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Köklü kulüpler vefa duygusunu devam ettirmek mecburiyetindedir. Biz de köklü bir kulübüz. 

Değerli master yüzücü arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.  

Efendim, gündemin dördüncü maddesine geçiyorum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın 

Mustafa Cengiz’in önümüzdeki dönem çalışmaları ile ilgili bilgi sunuşu. Sayın Başkan, buyurun 

efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Ceketimin düğmesini açabilir miyim? (Hafif göbek var.) Saygısızlık addetmeyin.  

Sayın Divan Başkanı ve Divanın Değerli Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar,  

Gelirken bir tek şeyi düşündüm. Sevgili Mehmet Helvacı burada. Tüzük Taslak 

Komisyonu’nda, ben Divan üyesi olayım diye yılı devamlı küçültmeye çalıştım. Hiç tuzağa 

düşmedi arkadaşlar ve verdiğim önergeyi her oylamada reddettiler. 10 yıla düşsün, 20 yıla 

düşsün diyordum. Şimdi düşünüyorum, sel gider, kumu kalır, fakat bana o kadar değerli bir 

kum kalacak ki, başkanlıktan ayrıldığımda veya tekrar olmadığımda ben yine sizin aranızda 

olacağım, Divan üyesi olacağım. Bu onur bana yeter.  

Değerli Arkadaşlar, 

Takvim günü olarak 20 gün, iş günü olarak 15 gündür iş başındayız. Bu 15 gün içinde, -power 

point’li sunuma geçersek- benim elimde bir şey olacak mı? Hızla geçeceğim. Ben de rakamları 

severim ama onlarla sizi yormayı, meşgul etmeyi çok da istemiyorum. Yalnız konsolide borç-

alacağı özellikle sevgili medyamız açısından göstermemiz gerekiyor, çünkü medyada 

maalesef bazen yanlış rakamlar çıkıyor.  

Bir de şunu özellikle belirteyim. Övünçle söylüyorum, hiçbir kulübe taş atmıyorum. 

Galatasaray Türkiye’nin en şeffaf kulübüdür. Bugün bizim tüzükte beğenmediğimiz birçok 

yön var, eleştirdiğimiz çok yön var. Haklıyız da. Ancak gerek solo, gerek konsolide bazda, 

Türkiye’nin konsolide bütün hesaplarını açıklayan en şeffaf kulübüyüz. Bunu da bu arada 

belirteyim. İnşallah diğer tüm kulüplerimize de bu konsolide hesaplar nasip olur.  

Şimdi burada gördüğünüz gibi, net borç-alacak farkımız 3 yılda 963 milyon TL’den 1 milyar 

172 milyon TL’ye geldi. Geçen yılki değerimiz 1 milyar 112 milyon idi, 1 milyar 172 milyon 

TL’ye geldi. Bunu not alarak lütfen bulundurun. Fakat benim özellikle değinmek istediğim ve 

boğuştuğumuz konu, belki bizi bu seçime götüren en önemli neden mali sorunlar. 

Galatasaray’ın önünde dağ gibi sorunlar var. Bu sadece bu geçmiş yönetimin değil, bir süreç. 

Bir dizi film gibi gelmiş, bizim önümüze, geçmiş yönetimlerin önüne dayanmış. Her şey 

birbirine bağlı, hiçbir şey diğerinden bağımsız değil. Fakat önümüze çıkan sorunlar çok büyük. 

Değerli Arkadaşlar,  

Şu anda bizim finansmanda 200... İkinci bölüme geçer misiniz? Evet, peki, o geldi. Hemen 

devam edeyim. Bu arada biliyorsunuz, görevi aldığımız anda birçok sorunla boğuştuk. 

Maalesef transfer döneminin son 3-4 günüydü, devir teslimden sonra. 25’inde devir teslim 

aldık, 31’inde transfer kapanıyordu. İş günü olarak önümüzde sadece 4 gün vardı. Bu 4 gün 

içinde, bugüne kadar gördüğünüz gibi, 60 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Şimdi bu 60 

milyon TL’ye yakın ödeme, özellikle futbol şubesi, vergi ve SSK önümüze geldiğinde... Ben 

bunları eleştiri için, enkaz edebiyatı yapmak için söylemiyorum. Hiç tarzım değil, onu da 

söyleyeyim. Fakat birikmiş gelmiş. Biz futbolcu transfer etmek istediğimizde, önümüzde 3 

tane engel gördük, çok önemli engel. 30’unda ve 31’inde, Pazartesi, Salı. 19 milyon TL vergi 

ve sigorta borcumuz vardı. Bunu derhâl, aynı gün ödeyip borçsuzluk kâğıdı alarak transfer 

yapma hakkı kazanmamız gerekiyordu. Keza 2 futbolcumuzdan -ismini vermeyeceğim, bizde 

şu anda oynamıyorlar- gelen transfer yasağı vardı, Futbol Federasyonu nezdinde. Biz her 

ikisine o gün itibarıyla 22 milyon TL’yi aşkın para ödedik. Bunu hem kasa kolaylığı açısından 
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sağladık, hem de sizlerin desteği ile sağladık. İzin verirseniz, ben şimdi buradaki şablona hiç 

uymayacağım. Bir baktım, bu bana göre değil.  

Değerli Arkadaşlar, 

Biz göreve geldiğimizde, bunu söylemek istemiyorum ama 5 kuruş para yoktu kasada. Bize 

bir artı, güzel, mamur, müreffeh bir kuruluş teslim edilmedi. Bu doğal, biz bunun böyle 

olacağını biliyorduk da. Ha, bu kadar ummuyordum, onu da söyleyeyim. Şimdi biz tabii ki 

ağlamayı, sızlamayı sevmeyen insanlarız. Galatasaray’ın karakteri de bu. Benim karakterim 

de, bizim arkadaşlarımızın karakteri de bu. Biz hızla çalıştık, bu borçları aynı gün kapattık, 

vergi dairesine. SSK ile işi olan kardeşlerimiz bilir. Aynı gün, borçsuzluk kâğıdı aldık. Aynı gün, 

Japon futbolcunun transferini gerçekleştirdik. Ve hâlâ medya yazıyor, üzülüyorum, Ndiaye’yi 

biz göndermedik. Ne teknik direktörümüz istedi gitmesini, ne de biz. Çünkü biz tekniğe 

bağlıyız. Teknik ne derse futbolcu bazında, özellikle bu aşamada -altını çizerek söylüyorum- 

bunu yaparız, çünkü hiçbir zamanımız yok. Nitekim, çok enteresan, menajeri zorladı, 

götürdü. Sonra bize dediler ki, siz Ndiaye’yi sattınız, parasını aldınız, harcıyorsunuz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Manavdan karpuz almıyorsunuz, hemen verip parasını almıyorsunuz. Ndiaye’nin parasının 

yarısını hâlâ alamadık. Biz onu 3-5 gün sonra alabildik. Bu arada, biz birtakım dinamikleri 

harekete geçirdik, kendi içimizin dışında. Bir taraftar Galatasaray’a kıyam yaptı, resurrection 

denilen olayı gerçekleştirdi. Bir ifadem, store’lara koşun sözcüğü bir kıvılcımdı, bir alev 

topuna dönüştü. Dünyada ilk defa Türkiye’den çıkan bir aksiyon, dünya topik trendine 3. 

sıradan girdi Yellow Friday, 24 saatte. 10 binlerce insan mağazalara hücum etti. 2 günde, 1 

günlük ciromuzun 10 katı satış sağladı. Kim sağladı bunu? Taraftar sağladı. (Su içmek 

durumundayım, özür dilerim.) Taraftarın bu eylemi, dünya spor tarihinde, Türk spor tarihinde 

görülmemiş bir olay. Ben buradan tekrar bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu 5.5 

milyon TL’ye yakın satış, yıllık toplam satışlarımızın % 6’sına tekabül ettiği gibi, stoklarımızın 

neredeyse % 30’unu eritti. Müthiş bir şey. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum kendilerine.  

Değerli Arkadaşlarım, 

Bu yetmedi, biz göreve geldiğimizde 71 adet loca boştu, satılmamıştı. Satılamadı demiyorum, 

satılmamıştı. Taraftar almamıştı. (O bölüme geçebilir miyiz? Önemli.) Şimdi 15 iş gününde, 18 

adet loca sattık, kombine sattık. Küsen taraftar, maça gelmeyen, -Galatasaray’a küsülmez, 

onu söyleyeyim ama- Galatasaray’dan bir nebze de olsa elini ayağını çekmiş olan seyircimiz 

ve taraftarımız Galatasaray’a sahip çıktı ve -altta görüyorsunuz, net değil biraz ama- 8 milyon 

600 bin TL’lik satışı 15 gün içinde realize ettiler. Hâlâ da ben gelirken, tek tek stada geliyor, 

geziyorlar ve bakıyorlar.  

Şimdi bir geriye giderseniz, özellikle Yellow Friday’in, taraftarın gücünü göstermek için bir şey 

göstermek istiyorum. O gözüme çarptı. Gidin geriye lütfen. Bakın, kulüp ve mağazadan 

toplam satışlarımız, 22 Ocak ile 12 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam satış rakamımız 

geçen yılın aynı tarihine göre 4.2 milyon TL’den 8.5 milyon TL’ye geldi. Ben bunu özellikle 

niçin gösteriyorum? Galatasaray camiasının gücünü, potansiyelini göstermek açısından 

gösteriyorum. Yıllardır şu var bizde, işte kimse almaz, kimse elini cebine atmaz, kimse bir şey 
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yapmaz. Bu sadece Galatasaray için değil, sosyal içerikli bütün camialar için geçerli. Biz bunun 

tersini gerçekleştirdik. Neredeyse, biraz önce dediğim gibi, bir kıyam gibi, bir yeniden diriliş 

gibi, Galatasaray bunu realize etti. Sadece burada bitmedi, işaret ettiğim gibi, loca ve 

kombinede de oldu. Burada, sizin vasıtanızla tekrar bir seslenişte bulunmak istiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Lütfen kombine, loca alarak Galatasaray’a sahip çıkın. Kombine satışımız 33 binlerdedir. 

Kombine sayısında ve gelirde Türkiye’nin en iyi noktasındayız, ancak bu sayı yetmez. TL 

bazında artışımız var stat gelirinde, fakat dolar bazında düşme var. Bizim bunu artırmamız 

gerekir. Bu nedenle buradan sesleniyorum, lütfen kombine ve loca alımına devam ediniz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Emlak Konut’la ilgili, Sevgili Divan Başkanım açıkladı. Ben geldiğimde, gelir gelmez Emlak 

Konut’la bir görüşme yaptım. Emlak Konut ve birçok ilgili sponsorlar bizi tam anlamamış, onu 

gördüm. Emlak Konut’ta, Florya’da ve Riva’da yapmamız gereken şu. Biz burada kârı 

maksimize etmeliyiz. Asgari gelirimiz ikisinden toplam 508 milyon TL, 300’e 200. Bu yeterli 

değil, bunun artması gerek. Bunun artması için faaliyete geçtiğinde, inşaat sektörü şu anda 

durağan bir dönemde, ama bu böyle sürgit gitmeyecek. Bizim genç ve dinamik bir nüfusumuz 

ve potansiyelimiz var, Türkiye ve ülke olarak. Ayrıca Galatasaraylıların potansiyeli var. Biz 

Riva’da ve Florya’da Emlak Konut tarafından yapılacak olan konutları en yüksek fiyatlardan, 

en değerli Galatasaraylıları da burada bulundurarak satmak durumundayız. Kârımızın artması 

demek Galatasaray’ın gelirinin artması demek. Bu tabii önümüzdeki 3-4 yıl için.  

Bakın, Florya’ya gelirsek, Florya’da Emlak Konut imar düzenlemesi yapmak durumunda. 

Orada da keza görüşmelerimiz sürüyor. İnşaat alanını artırma konusunda çabalarımız var. Şu 

anda bunu demek istemiyorum, uğraşıyoruz ve umarım oradan da geliri maksimum hâle 

getiririz.  

Değerli Arkadaşlarım,  

Şimdi bir şeye daha değinmek istiyorum burada. Konsolide kredi durumumuza, bankalarla 

durumumuza değinmek istiyorum. Bu arada, lütfen şunu not alın, unutmayın. Biz bu 60 

milyonu öderken ve 15-20 güne gelirken, tek kuruş banka kredisi kullanmadık. 26-32 

aralığındaki factoring firmalarına da gitmedik. Ama epey factoring borcu ödedik, 1 milyona 

yakın. Hâlâ da ödeyeceğiz. Önümüzde çok ciddi, çok ciddi aşılması gereken mali sorunlar var. 

Futbolcularımızı da tek tek burada anlatmak istemiyorum. Diğer kulüplerle, yabancı 

kulüplerle transferden doğan sorunlarımız var. Biz bunların tamamını aşacağız. Aşamazsak da 

sizlere bunu anlatacağız, ifade edeceğiz.  

Değerli Arkadaşlar, 

Aslında bir şeye daha değinmek istiyorum. Buna da üzülüyorum. Biliyorsunuz, 508 milyon 

TL’miz Emlakbank’tan kırdırıldı. Biz buradan 340 milyon TL’lik bir gelir elde ettik. Maalesef bu 

gelir geldiği gibi gitti. Bakın, 6 Şubat 2017, 508 milyon TL’nin hesaplarımıza girdiği, 

girmesinden bir gün öncesinde -hesaplarımızda yok- bizim finansal borcumuz 800 milyon TL, 

dolar olarak söyleyeyim yormamak için sizi, 213 milyon dolar. 7 Şubat’taki borcumuz, yani 

hesaplara girdiği andaki borcumuz 126 milyon dolar mertebesine iniyor. 94 milyon dolara 
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baliğ olan 508 milyon TL’yi çıkardığımızda, ki o bizim bence, -Sayın Başkanım da aynı görüşte, 

ben de aynı görüşteyim- bizim munzam hakkımız, kredi gibi görünse de hesaplarımızda, 

aslında fiilî, de facto bir giriş, 508 milyon TL, çünkü taahhüt edilen bedel. Ancak bu para 126 

girdikten sonra, şu andaki yine 94’ü çıkarttığımızdaki fiilî banka borcumuz dolar olarak 183 

milyon dolar. Bu ne demek değerli arkadaşlar? Yormayayım sizi. 213 milyon dolardan 

indiğimizde, 100 milyon dolar, yani 94 milyon dolar indiğinde, bizim borcumuz, bugün eğer 

Sayın Başkanın daha önce söylediği gibi banka ve kredi borçlarımıza yatırılsaydı, 113 milyon 

dolar, 213’ten 113’e inmemiz gerekirdi. Oysa bu böyle olmamış. Şu anda bizim reel 

borcumuz 183 milyon dolar, 94 milyon dolar hariç. Yani biz buradan sadece 30 milyon 

dolarlık bir fark elde edebilmişiz. Bunu da saraheten huzurlarınıza iletmiş olayım.  

Değerli Arkadaşlar,  

Diğer konulara girmek istemiyorum, fakat son olarak şunu söylemek istiyorum. Sevgili 

Dursun Başkanım burada, görüyorum. Kendisine hoş geldin diyorum. Eski başkanlarımızın 

Divan toplantılarına avdet etmeme gibi bir huyları var. Bu huyları inşallah kırılır ve Sevgili 

Dursun Başkanımızı, Sevgili Faruk Başkanımı da gördüğüm gibi, burada devamlı görürüm. 

Sayın Dursun Başkanımdan, huzurunuzda bir ricam var. Kendisi ayrılırken, -20 Ocak seçim 

günü, unutmayın- 22 ve 23 Ocak’ta devir teslimden önce düzenlemeler yapılmış, 3 tane senet 

almış. 7 milyon küsur dolar, 12 milyon küsur euro, 5 milyon 700 bin TL, 3 adet senet. Bu 

arada, Sevgili Murat Atay ve Sevgili Ali Yüce’ye de teşekkür ediyorum. Onların da alacağı var. 

Kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Onlar da tabii alacaklarını alacak. Ben Sevgili 

Dursun Başkanımla devir teslim töreninde de konuştum, şimdi de huzurunuzda söylüyorum. 

Kendisinin esas alacağını almakta -çoluğunun çocuğunun rızkı olarak- hiçbir beis yok. Ben 

bunda hemfikirim. Bunu bir şekilde, bir tarihte gücümüz elverdiğince mutlaka ödememiz 

gerekir. Fakat bu senetlerin dışında, Sevgili Başkanımız, bizim B grubu hisselerimizde, serbest 

olan 4 milyon küsur hissenin 24 milyon küsur kura göre -günlük değere göre değişiyor- 

bölümünü bir yatırım bankamız aracılığıyla rehnetmiş, rehin yapmış. Benim burada 

üzüldüğüm, buradaki rehin işlemindeki 900 bin TL’lik harcı, vergi ve rüsum harcını kulüp 

ödemiş. Bunun olmaması gerekir. Rehneden kişinin, hacze gelen kişinin, her ne ise, eylem ve 

işlem yapanın bizzat kendisinin ödemesi gerekir.  

Türk spor veya futbol veya kulüp yöneticiliği tarihinde bir örneği var mı, bilmiyorum, Sayın 

Başkanım üçüncü bir garanti yapmış kendine, bizden alacağına, sigorta anlamında. Emlak 

Konut’tan ileride doğması muhtemel alacaklarımıza 19 milyon euro’luk -91 milyon TL 

civarında yapar- temlik koymuş. Biri rehin unutmayın, senet, rehin, temlik. Şimdi biz yarın 

Emlak Konut’tan gelir elde ettiğimizde ve bu üstteki rehin ve senedi ödemediğimizde, tabii ki 

uzun vadede Sayın Başkan kendini garantiye alıyor. Sayın Divan Başkanım da, İrfan Bey de 

bana ifade etti, ben her zaman Sevgili Dursun Başkanımla görüşürüm, hiçbir beis yok. Fakat 

teknik olarak, lütfen hem kendi muhasebe müdürü, avukatı, yetkili kim ise bizim denetçilerle, 

kendi denetçileriyle görüşsün, çünkü bizim hesaplarımıza göre, borcumuz 86 milyon TL 

görünüyor. Bağışlar var, onlara girmek istemiyorum, detaya. Temiz, biz böyle görüyoruz. 
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Küsuratı olabilir. % 10 değilse de, % 2, 3, 5 yanılabiliriz. O da yanılabilir. Bir araya gelsinler, 

görüşsünler.  

Değerli Kardeşlerim,  

Fakat başka bir sorun var. Sevgili Başkanım bugünkü kur itibarıyla 28 milyon TL borçlu 

görünüyor bize. Bu da sporcu cezalarından kaynaklanan bir borç. Biz anonim şirketiz, Sportif 

A.Ş.’yiz, kulübüz. Kulüp olarak 30 milyona bağlıyız, Sportif A.Ş. olarak borsaya bağlıyız, 

Türkiye mali sistem ve yapısına bağlıyız. Ve çok sağlıklı bir denetleyici kuruluşumuz var, kamu 

kurumu. Kendisi bunu nasıl çözer, bilmiyorum, çünkü ben bu 28 milyon TL’yi ödemeye yetkili 

asla olamam. Ama Genel Kurul der ki, bu 28 milyon TL’yi Sayın Başkana bağışlıyoruz, bir şey 

diyemem. Ama ben bağışlayamam ve bu 28 milyonu, 86 milyondan düşmek durumundayım. 

Geriye kalan mütebaki bedel ile ilgili Sevgili Başkanımla konuşuruz.  

Medyada, sosyal medyada çok şey söyleniyor. Ben bundan mutlu değilim. Sayın Başkana 

hakaret edilmesinden, sözler söylenmesinden ben kimse için mutlu olmam. Hele bir 

Galatasaraylı ise hiç mutlu olmam, hele Galatasaray Başkanı ise çok daha mutsuz olurum. 

Şaka etmiyorum, çünkü men dakka dukka da deyin, insani değerler bunu gerektirir, 

Galatasaraylılık bunu gerektirir. Ben çok şey söyleyip -belki burada yanlış anlaşılacak- 

Galatasaray’a zarar vermek istemiyorum, çünkü saldırılar oluyor, çok komik. İnsanı 

hayvandan ayıran en büyük şey edeptir. Edepsiz yayınlar oluyor. Örneğin, hiçbir şey 

sormadan, Galatasaray gibi dev bir camiaya Milan Kulübü Başkanı geliyor, bizden 3 saat önce 

rica ediyor. Dünyanın en varlıklı, isterse varlıksız olsun... Eğer bir insanı parayla değerlendirip, 

parasıyla ölçüyorsanız, bilin ki belli miktarlarda satılık insansınızdır. Milan Kulübü Başkanı 

geliyor ve biz buna loca ayırıyoruz, ben de hoş geldin diyorum. Medya, Çinlilere kulübü 

satıyor, diyor.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben tek bir televizyon yayınına çıktım. Bu sanırım güvenlik kamerası değil. Başkan olduktan 

sonra TRT’ye çıktım. Ben devletten geldim, devleti çok sayarım, severim. Benim için devlet ve 

millet her şeyden önce gelir. TRT’ye çıktım, TRT’de son soru şu idi. “Mali durum berbat 

deniliyor. Siz Galatasaray’ı yabancılara satar mısınız?” En son soru buydu. “Galatasaray 

satılırsa ben Galatasaray’ı bırakırım.” dedim.  

Ben bir saattir sizlere rica ediyorum. Zar zor ilk Divan konuşmam, pot kırmış olabilirim. 

Dediğim gibi, metne bağlı konuşmayı sevmiyorum. Samimiyeti biraz yok ettiğine inanıyorum. 

Ben sizden ne istiyorum? Forma alın, bilet alın, kombine alın, diyorum. Galatasaray’a sahip 

çıkın, diyorum. Bakın, rakibimiz iki kere -100, 100- tahvil çıkarttı. Dönüp soran var mı? Milyon 

dolar konuşuyorum, 200 milyon dolar. Helal olsun, biz onu 400’le aşmalıyız. Samimi 

söylüyorum, Galatasaray’daki potansiyel, insan gücü, maddi güç bütün herkesi ezer, geçer.  

Değerli Arkadaşlar,  

Lafı toparlayacağım, Çin’e satmak yok. Bir de çok ağrıma gitti. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. 

Bu satılan 17-18 locanın içinde bizzat oğlumun ve yeğenimin satışı var. O çocuklar geldi... 

Aranızda sanırım taşınan vardır, büro taşıyan. Ben hâlâ kendi şirketime gidemedim. Hanımı 3-

4 gün görmediğim oldu. Hanım çok mutlu. Şimdi, gerçek bu. Ve yeğenim ile oğlum beni fizikî 
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taşıdı -çantamı, bavulumu, bilgisayarımı-, 3-4 gün uğraştı. Bu arada loca da sattılar epey, 

söylemekte artık hiç beis görmedim. Çok değerli ailelerin değerli insanlarını getirip loca da 

sattılar. Ve bu arada bir haber çıktı, oğlunu ve yeğenini Yönetim Kurulu toplantılarına alıyor, 

diye. Arkadaşlar, lütfen utanalım. Edep diye bir şey var, yapmayın.  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben vaktinizi almak istemiyorum. Sorular olduğunda zevkle yanıtlarım. Böyle bir konuşma ile 

şunu söylemek istiyorum özellikle. Her şeyi sorabilirsiniz, her şeyi yanıtlarım. Hiçbir şey bu 

güneşin altında saklı kalmaz, fakat Galatasaray’a zarar verecek herhangi bir şeyi bana 

söyletemezsiniz. Ama bu bir şeyi sakladığım anlamına da gelmez. Ezcümle şunu söyleyeyim, 

çünkü camia çok tartıştı. Ben bunu Doğan ağabeyle de, Sayın İrfan ağabeyle de tartıştım. 

Emlak Konut’a gittiğimde şunu sordum. Ben Emlak Konut dosyasını aldım, sağ olsun Sayın 

Başkan. İlk gün okudum. Hızımı alamadım, bir kez de evde okudum. Gittim, bir daha okudum. 

Uykuya direncim var. Bir şey göremedim. Emlak Konut Başkanına gittiğimde, toplantıda 

dedim ki, “Ya çok özür dilerim, ben devlette çok ihale, sözleşme yaptığım için trikleri az çok 

bilirim. Burada gizli mürekkeple bir şey mi var? Niye buna gizlilik koydunuz?” dedim. Çok 

samimi söylüyorum. Güldü tabii. Bilirsiniz, gizli mektuplar vardır, kodlu. Hiçbir şey yok. Emlak 

Konut’la Sayın Başkanımız döneminde yapılan sözleşmede bir trik yok. Bir üçkâğıt, sizlerden 

saklanacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Benden de saklanacak hiçbir şey yok. Ama devletin haklı 

olarak birtakım kodları var, regülasyonları var. Diyor ki devlet, “Ben binlerce müteahhitle iş 

yapıyorum, on binlerce iş yapıyorum. Bunun için de bir diğerinin bunu görmesini 

istemiyorum, mahremiyet açısından.” Yoksa özel, gizli, bizi kayıran veya bizi kötüleyen bir 

hüküm olduğuna binaen değil. Bunu lütfen unutmayın, sözleşmede gerçekten bizim 

aleyhimize bir husus yok. Ben bulamadım. Artı açıklama, çünkü diğer müteahhitlere karşı 

haklı bir durum. Bunu belirtmiş olayım özellikle, çünkü ben de çok merak ediyordum bunu, 

neden bizden saklanıyor diye. Saklanacak bir şey yok. Bizim görevimiz, inşaat harekete 

geçtiğinde maksimum desteği vermek, bir de Galatasaray’a.  

Hemen şunu söyleyeyim. Bakın, Riva’yı, Florya’yı biz yapsaydık, -bunu medya için 

söylüyorum, kamuoyu için söylüyorum- maket, 844 villa hazırlanmış, elde edeceğimiz gelir 

belli. Fakat Emlak Konut’la, sağ olsun merkezî iktidarın da yönlendirmesiyle ne hâle geldi? 

Devlete % 20’sini veriyoruz, yani biz kazandıkça devlet de kazanıyor. Nasıl bir Ali Sami Yen’i 

verdik, millet kazandı, yapılar yapıldı. Nasıl biz Aslantepe’ye, yeni yerimize geldik, minimum 5 

milyar dolarlık bir değer kattık. Bir cazibe merkezi hâline geldi, yine devletimize kazandırdık. 

Bundan da hiç mutsuz değiliz, tam tersine, mutluyuz.  

Sizlere saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Şimdi beşinci maddeye 

geçeceğim, güncel olaylar ve dilekler. Benden söz talebinde bulunan arkadaşları size 

okuyorum. Sayın Başkan, eski Başkanımız Dursun Özbek’in talebi var. İbrahim Göknar, 

Ayşenur Sayın, Hilmi Develi, Turcan Bolayır, Mehmet Bilen, Eşref Hamamcıoğlu, Bünyat 
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Balaban ve Mehmet Helvacı bana isimlerini yazdırmış durumdalar. Daha başka? İstememiş, 

tamam, Hilmi Develi’yi çıkaralım. Peki efendim. Başka talebi olan var mı? Kim efendim? Sayın 

Hayrettin Kozak. Peki efendim. Evet, şimdilik bu kadar. 

Sayın Başkan Dursun Özbek, buyurun efendim. 

Dursun Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan üyeleri, Sayın Kulüp Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Değerli Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Basın Mensupları, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Hepiniz hoş geldiniz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

2.5 yıl boyunca, 20 Ocak’a kadar Galatasaray Spor Kulübü’ne başkanlık yaptım. Şunu gururla 

söylüyorum. Başkanlık sürem boyunca, belki de Galatasaray tarihinde görülmemiş derecede 

destek verdiniz bana. Yaptığım, önünüze getirdiğim bütün projelerde evet dediniz, hem de 

çok yüksek bir çoğunlukta. Ben bunun için, bana gösterdiğiniz teveccühten dolayı bütün 

Galatasaray Genel Kurul üyelerine, siz Divan üyelerine ve bana destek veren bütün 

Galatasaraylı taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Hayatımın en güzel yıllarını Galatasaray’a 

hizmet ettiğim dönem içinde geçirdim. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Ayrıca, yeni bir 

yönetimimiz var. Kendilerine başarılar diliyorum. Yeni dönemde de güzel hizmetler vermesini 

temenni ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divanda, yani Galatasaray’ın en önemli yüksek istişare organında, başkanlar, üyeler ne 

yapacaklarını, ne yaptıklarını, hedeflerinin ne olduğunu, eleştirilerini dile getirirler. 

Dolayısıyla, burada kürsüden yapılan hiçbir eleştiri, hiçbir söylem farklı algılanamaz ve hepsi 

kabul edilmesi gereken sözlerdir. Şimdi bir muhasebe yapmamız lazım. Bu muhasebeyi nasıl 

yapmak lazım?  

Değerli Galatasaraylılar,  

2.5 yıl boyunca Galatasaray Spor Kulübü’ne başkanlık yaptım, Yönetim Kurulu üyelerimle, en 

fedakâr şekilde, en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştık. Neler yaptık? Son zamanlarda, 

özellikle bu sene içinde, bu sezon içinde yaptığımız en önemli hizmetlerden birisini, kurmuş 

olduğumuz futbol takımı olarak görüyorum. Geçtiğimiz 2 sezonda istediğimiz neticeleri 

alamadık. Dolayısıyla, bu sezon şampiyon olması için bir takım kurduk ve çok da başarılı 

gidiyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu oynadığımız oyun, aldığımız netice hepimizin göğsünü 

kabarttı. Ben buradan çok büyük bir teşekkürü de Galatasaray futbol takımını oluşturan 

değerli kardeşlerime, Sevgili Fatih Hocaya, bu konuda emeği geçen herkese gönderiyorum, 

çünkü onlar bizi, bizim de desteğimizle, sezon sonunda şampiyonluğa taşıyacaklar. Bundan 

hiç kimsenin şüphesi olmasın.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bazı konuları unutmayayım diye tek tek yazdım. Şöyle bir bakıyorum, 2.5 yılda ne yapmışız 

diye. Bir sürü proje oluşturmuşuz. Bazen tek başıma kaldığım zaman düşünüyorum, acaba 2.5 
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yıl süre içinde bu kadar proje yapılabilir mi diye. Evet, yapılabilir. Eğer bütün zamanınızı, 

bütün düşüncenizi, her şeyinizi kulübe vakfetmişseniz bu yapılabilir. Neler yaptık örneğin? 

Her zaman sizden büyük destek alarak ve müthiş bir ekip çalışması yapmak suretiyle, 

Yönetim Kurulu arkadaşlarım, çalışanlarım gece gündüz demeden çalıştılar. Bakın, bir Riva 

projesi dediğiniz zaman çok kolay şekilde telaffuz ediliyor. Ama bu projenin oluşması, bu 

projenin bir akara dönüşmesi süreci öyle kolay değil. Bu bizim görevimizdi. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Dedim ya, bir dönemi bitirdik. Dolayısıyla, bu dönemdeki muhasebeyi sizlerle yapmak 

istiyorum. Riva ve Florya projeleri Emlak Konut’la yapıldı. Riva projesi özellikle ihaleye çıktı, 

ihalesi yapıldı ve yaklaşık -yanlış ifade etmeyeyim- 970 milyon asgari bedelle ihalesi yapıldı. 

Bu ihale bedelinin % 20’si Emlak Konut’a ait, % 80’i Galatasaray’a. Bu da yaklaşık 780 milyon 

TL tutuyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunu şu maksatla rakamlara döktüm. Sayın Başkan demin ifade ederken -herhâlde iyi 

incelemediği için- yanlış ifade kullandı. Riva projesinin asgari bedeli 508 milyon değil, 508 

milyon başka bir rakam. Arsa bedelleri olarak ilk sözleşme aşamasında Florya’nın ve Riva’nın 

değerlerini teşkil ediyor. Riva’dan Galatasaray’a gelecek gelir, bugün taahhüt edilmiş gelir 

yaklaşık 780 milyon TL bugün için, bir hasılat paylaşımı projesi olduğu için. Sayın Başkan haklı, 

hiç gizli bir şey yok içinde, Galatasaray aleyhine hiçbir şey yok. Emlak Konut’la yapılan 

sözleşmelerin en iyisi. Kendileri de ifade ediyor, konuştuğum arkadaşlarım da ifade ediyor. 

Ben bunları söylerken koltuklarım kabarıyor, çünkü Galatasaray’a yaptığım hizmet elbette ki 

herkesin yaptığının en iyisi olmak zorunda.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Başka ne yaptık? Göreve geldiğim zaman, 6-7 seneden beri konuşulan bir konu vardı. Bir 

Galatasaray Müzesi olması lazım, deniliyordu. Bildiğiniz gibi, Beyoğlu’nda bir müzemiz var, 

ama Galatasaray Spor Kulübü’nün istediği tarzda bir müze değil. Hemen çalışmalara başladık, 

önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Şunu iddia ediyorum. Real Madrid, Barcelona, bütün 

dünya takımlarıyla kıyaslayacağınız bir müze. Ve Galatasaray’ın şanlı tarihini, Galatasaray’ın 

geçmişini, öyle noktalar var, öyle şeyler var ki içinde, ilk izledik, göz yaşlarınızı tutamazsınız. 

Bütün tarihimiz orada yayınlanıyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Buna bağlı olarak stat turunu düzenledik. Önümüzdeki günlerde o da faaliyete geçecektir. Ne 

yaptık? Kapalı spor salonu yapmak üzere harekete geçtik. Kapalı spor salonu, biliyorsunuz, 

stadın intifa hakkı tapusu ile bağlantılı bir olay. Dolayısıyla, onun için de aşağı yukarı 5-6 sene, 

2011’den beri çalışılmış, fakat hiçbir şey olmamış. Ben ve yönetim arkadaşlarımın, bu konuda 

herkesin çok büyük emeği geçti. Sadece Yönetim Kurulu üyeleri ve başkanın değil, 

çalışanların da. Öyle gün oldu ki, 24 saat işin peşinde koşmak veyahut da kulüpte kalmak 

zorunda kaldık. Ben bu manada çok büyük bir teşekkürü de çalışan, bize hizmet edenlerin, 

profesyonellerimizin bize verdiği destek için Galatasaray namına kendilerine gönderiyorum. 
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Kapalı spor salonu önemli. Ben bunun önemini defaatle vurguladım size, olmazsa 

olmazlarımızdan biri. Bunun böyle bilinmesini istiyorum.  

Başka ne yaptık? Bir sürü alan yarattık stat içinde.  Stat yapılmış, ama açıldıktan sonra ölü 

alanlar var içinde. Yani hiç kullanılmayan veyahut da boş tutulan alanlar var. Bunlarla ilgili, 

stadın içinde ofisler yaptık. Bir firma ile anlaşarak günlük, haftalık, aylık kiralanabilir, maç 

sırasında kiralanabilir ofisler yaptık. Yine bu toplantıdan biraz daha küçük toplantıları 

yapabilmek için sevgili rahmetli Başkanım, Özhan Canaydın’ın ismini verdiğimiz, 250 kişilik bir 

toplantı salonu yaptık. Bunlar ölü mekânlardı. Bunları kiraya vermek suretiyle, bunları 

kullanmak suretiyle Galatasaray’a yeni bir kaynak yarattık. 

Değerli Galatasaraylılar, 

Bir proje çalışması içindeydik. Hasnun Galip’te eski bir binamız var. Eski ama tarihe ışık tutan, 

Galatasaray Kulübü’nün doğmasına, büyümesine yataklık yapmış bir binamız var. Tarihî eser 

olarak tescilliydi, tescili kaldırdık. İmar durumu için Beyoğlu Belediyesi’ne müracaat ettik ve 

buraya da sevgili ağabeyim Doğan Hasol vasıtasıyla bir hostel projesi yaptık. Bu da proje 

dosyalarımızın içine girdi.  

Fakat yaptığımız işlerde Galatasaray Spor Kulübü’nün en önemli projesi olarak addedeceğim 

bir konu var. Kemerburgaz’da muhteşem bir arazi aldık. Ne maksatla? Evet, Florya’yı Emlak 

Konut’la geliştireceğimize göre, bu tesisleri bir yere taşımamız gerekiyor. Stada 7 dakika 

mesafede, 150 dönüm, muhteşem bir arazi. Altı tane nizami saha, altyapıya ve A takımına 

hizmet edecek bir tesis. Bunun yapımı da Emlak Konut’la yaptığımız sözleşmenin içinde var. 

Emlak Konut, ileriki dönemde, bize isabet eden gelirlerden mahsup etmek üzere buradaki 

tesisi yapacak ve bizim taşınmamızı sağlayacak.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunlar bizim başladığımız projeler. Sayın yönetimin, bizim başladığımız bu projeleri aynı 

şevkle, aynı aşkla takip etmesini temenni ediyorum, çünkü bu projeler Galatasaray’ın 

geleceğinin projeleri. Galatasaray’ın geleceği burada. Demin de ifade ettim, bu hizmetleri, bu 

projeleri Genel Kurulun bize verdiği güçle yaptık, Genel Kurulun bize lütfettiği yetkilerle 

yaptık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, değerli kardeşlerime 

teşekkür ediyorum, bu projeler için canla başla çalıştılar. Değerli profesyonellerime teşekkür 

ediyorum. Zamanlarını, evini, işini terk edip buraya hizmet veren insanlara teşekkür 

ediyorum, çünkü bu projeler Galatasaray’ın geleceği ve bu projelerin yürümesini temenni 

ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Söylemeden geçemeyeceğim. Bir tartışmadır, bir laftır devam ediyor. Ben Galatasaraylı bir 

ailenin çocuğuyum. A’dan Z’ye Galatasaraylıyım. Her dönemde, her zaman Galatasaray’a 

hizmet etmekten şeref duymuş bir ailenin çocuğuyum. Her yerde biz vardık, hizmet 

edebileceğimiz her konuda biz vardık. Dursun Özbek, Galatasaray’ın futbolcusuydu, 1986 

senesinde sahada vefat etti. Galatasaray için canını verdi. Ondan sonraki dönemlerde, iş 

hayatına atıldığım dönemlerde, okula, üniversiteye sayısız hizmetlerim var. 2005’ten itibaren 

spor kulübüne hizmetlerim var. Gücümün yettiği kadar, maddi, manevi, elimden ne geliyorsa, 
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ömrüm, çünkü her şeyimi Galatasaray’a borçluyum. Ben eğer bugün bir yere kadar 

gelebilmişsem, mutlu bir yuvanın sahibiysem, eğer iyi anılan bir iş adamıysam, bunun tek bir 

tane izahı var: Galatasaray. Bana verdiği bu değerlerden dolayı, beni yetiştirdiği için bütün 

Galatasaray ailesine teşekkür ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Söylemeden geçemeyeceğim konu şu. Yazılıp çiziliyor, Galatasaray Spor Kulübü’ne fatura 

kesmiş, para almış diye. Galatasaray’a verdiğim hizmetler, benim Galatasaray aşkı ile 

verdiğim hizmetler. Galatasaray’a fatura kesmemin sebebini açıklayacağım, ama 

Galatasaray’a verdiğim hizmetlerden dolayı kursağıma bir delikli kuruş girmemiştir. 

Dolayısıyla, bu yakıştırmanın yerinde olmadığını düşünüyorum. Peki, niye böyle söyleniyor? 

Onu söyleyenlere sormak lazım. Olay ne? Olay şu. Dediğim gibi, geçmişten beri, 2005’ten 

beri hizmet veriyorum Galatasaray’a. Ne hizmeti verebilirim ben? Ben otelcilik 

sektöründeyim, orada yatırımlarım var. Bu manada, Galatasaray Spor Kulübü’nün 

konaklamalarına sponsorum. Galatasaray Lisesi’nin konaklamasına sponsorum. Galatasaray 

Üniversitesi’nin konaklamasına sponsorum. Galatasaray İşbirliği Kurulu’nun konaklamasına 

sponsorum. Başka gücüm neye yetiyor? İnşaat yapıyorum, sektörden birisiyim. Her konuda, 

üniversitenin yurdu mu var? Mobilyası bana ait. Okulun çamaşırları mı yıkanacak? Bana ait. 

Bunların hiçbirisinde kâr amacı, bunun parasını, nasıl gelir, nasıl gideri hiç düşünmedim.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Ama şunu yaptık. Biz bir kurum olduğumuza göre, bu hizmeti de verdiğimize göre, fatura 

kesmek zorundasınız. Yasa böyle. Kestiğiniz faturanın ardından, dönemlere yönelik, quarter 

bazında yaptığımız bazında, belli bir oranda spor kulüplerine bağış yapabilirsiniz. O çerçevede 

de biz bağışlarımızı yaptık. Yakın zaman, geçtiğimiz dönem için ne kadar bu bağış? Yanımda 

getirdim, Sayın Divan Başkanına bırakacağım şimdi. Geçtiğimiz dönem için yaklaşık 6 milyon 

lira bağışta bulunmuşum. Peki, bir soru soruyorum. Niye böyle yazarsınız? Yani niye yazılır? 

Ya bir Galatasaraylı, içinizden yetişmiş bir kişi, imkânı var, becerisi var, Galatasaray’a böyle 

hizmetler veriyor. Neden bunu böyle yazarsınız? Fatura kesmiş, para almış! Heyecanımı 

mazur görün. Bağış makbuzları yanımda, şu anda da Sayın Divan Başkanıma teslim ediyorum.  

Şimdi biz geçmişte bu hizmetleri yaptık. Galatasaray Spor Kulübü’ne, lisesine, üniversitesine, 

İşbirliği Kurulu’na, her tarafa bu destekleri verdik. Peki, bundan sonra yapmayacak mıyız? 

Elbette ki yapacağız, bu Galatasaraylılığın bir gereği. Bu ne benim başkanlığımla ilgili, ne de 

geçmişteki bulunduğum yerlerle ilgili, Galatasaray sevdası ve Galatasaray aşkı. Sayın Başkana 

buradan söylüyorum. Bundan sonra da Galatasaray Spor Kulübü’nün bir tek konaklama 

sponsoru vardır. Takımlarınız gelebilir, kamp yapabilirler, misafirleriniz gelir, 

konaklayabilirler. Dolayısıyla, Sayın Yönetim Kurulu bunu dikkate alsın. Eğer böyle bir 

imkânımız varsa, bunu Galatasaray için kullanmayacağız da ne yapacağız?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Beni ziyadesiyle rencide eden diğer bir konu -basında yazılıp çiziliyor, servis ediliyor herhâlde- 

transferle ilgili söylentiler. Efendim, Ndiaye transferi 12 milyon euro imiş. Ndiaye’nin 7.5 

milyon euro bonservis bedeli, 2 milyon 750 bin euro da maaşı var. Galatasaray Spor Kulübü 
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yönetimi bunu hem KAP’da, hem de kulübün resmî sitesinden açıklayarak teyit etti. Peki, 

niye bunu 12 milyon yazarsınız? Bunu söylemekte ne var yani? Bir söylesinler bana, 

Galatasaray’a ne fayda üretirsiniz ki, bunu böyle medyaya servis ediyorsunuz, medyaya 

söylüyorsunuz?  İyi bir iş yapmışız. Evet, 7.5 milyona almışız. Onun içinde menajer komisyonu 

da ayrıca vardır. Fakat neticede baktığınız zaman, 16 milyona sattığımıza göre, Galatasaray 6 

ayda aşağı yukarı 8 milyon euro gibi bir kâr etmiştir. Bu güzel bir iştir. Peki, niye bunu bu 

şekilde yönlendirirsiniz?  

Aynı şekilde, Cavanda transferi. Cavanda transferinde 1 milyon 700 bin euro boşta kalma 

maddesi varmış, biz bunu bile bile 1 milyon 800 bine almışız. Böyle bir şey yok efendim. Evet, 

Cavanda transferi 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ile yapılmıştır, doğrudur. Bizzat 

benim yaptığım bir transferdir. Güzel, iyi bir transfer midir? Hayır, yönetimimiz sırasında 

yaptığımız hatalardan birisi de bu transferdir. Ben bunu defaatle size söyledim, ilk defa 

burada söylemiyorum. Ama bunu getirip efendim 1.700’dü, 1.800’dü deyip, acaba bir 100 bin 

nereye gittiye getirdiğiniz zaman, hop, bir dakika.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Benim ne yaptığım, benim kim olduğum, nasıl birisi olduğum besbellidir. Hiç öküzün altında 

buzağı aramayacaksınız. Bu imaları reddediyorum. Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, 

Galatasaray şeffaflığı herkesin gözünün önünde. Transfer açıklamalarına girin, KAP’ta daha 

detaylı açıklayan hiçbir takım yok. Her şey gizli kapaklıdır.  

Ada’yla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, Ada’da geçmişten gelen bir hukuki süreci 

devam ettirdik. Dolayısıyla, bundan sonraki sürecte yeni yönetimin de aynı şekilde devam 

etmesi lazım. Yönetim olarak bununla ilgili bir Genel Kurul yaptık ve buranın sosyal tesis 

olması açısından gerekli girişimleri başlattık. Hukuki süreç devam ediyor. Umut ediyorum ki, 

çok kısa sürede sonuçlanacak.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir 90 milyon problemi var. Nedir bu 90 milyon? Efendim, Başkan kasa kolaylığı yapmış. 

Hayır, Başkan yapmadı. Başkanın da ortağı olduğu bir kurum, Galatasaraylılığın gereği olarak, 

Galatasaray Spor Kulübü’ne maddi, manevi destekte bulunarak bir kasa kolaylığı yaptı. Ne 

kadar zamandan beri? 2.5 seneden beri. Peki, niye yaptı? Evet, benim yaptığım proje buydu. 

Ben bunu size Riva Genel Kurulunda anlattım. Galatasaray’ın gayrimenkullerini geliştirmek 

suretiyle, o gün itibarıyla tahminî 1.5 milyar TL civarında bir fon geleceğini söylemiştim size. 

Galatasaray’ı oraya kadar götürebilmek için elbette ki buna ihtiyaç var. Sayın Başkan da ifade 

etti. Yaptığı çalışmalarda, 100 milyon, 150 milyon hazırlıkla geliyoruz, dedi zaten. O da 

bilincinde işin. Peki, bu kasa kolaylığını yaptık ve giderken senet aldım. Peki, bizim yaptığımız 

sadece kasa kolaylığı mı? Yeni yönetim önümüzdeki günlerde görecek. Galatasaray’ın 

kredibilitesi çerçevesinde, Galatasaray’ın iş akışını yapabilmek, Galatasaray’a hizmet 

edebilmek için de -yaklaşık söylüyorum- 150 milyon TL civarında da bugün için kefaletimiz 

var. Bunu seve seve verdik. Yeter ki Galatasaray’ın bayrağı her yerde dalgalansın, yarışmada 

en ön saflarda gitsin diye verdik. Şimdi şu söyleniyor. İkisini topladığınız zaman, başkanlığım 

sürecince Galatasaray için elimizi taşın altına koyduğumuz miktar 250 milyon TL. Bugüne 
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kadar hiç size bunları anlatmadım. Ne ailemden gördüğüm, ne Galatasaray’dan öğrendiğim, 

bunları anlatmaya uygun değil. Tarzım da değil bu. Ben başkan ve Yönetim Kurulu olarak bir 

göreve gelmişim. Elbette ki bu görevin gereğini yapmak zorundayım ve bu hiçbir zaman 

benim için bir iftihar, gurur, onur vesilesi olmadı. Görevi bırakırken de elbet, kurumsal bazda 

yapılan bu kasa kolaylığını ve kefalet çerçevesindeki şeyi -elbette ki yasalara uygun bir 

şekilde- bir teminat altına almanın gereği var. Her kurum bunu yapar. Amma velakin bunu 

farklı boyutlara çekmek... Mazbata töreninden sonra Sayın Başkan beni ziyarete geldiğinde 

kendisine de anlattım. Hatta yanında Sayın Adil Araboğlu vardı, Ahmet Şenkal vardı, Celal 

Açar vardı. Sayın Büyükelçi de vardı. Bunları anlattım ve dedim ki, bakın Sayın Başkan, bizim 

böyle böyle bir durumumuz var, bugün için ben size ifade ediyorum. Ne kadardır, nedir? İşte 

90 milyon TL bu, efendim 150 milyon kefalet. Zannediyorum Adil Bey’di, birisi çıkarken dedi 

ki, “Ya biz 5 milyon biliyorduk.” dedi. Yani kim? Herhâlde siz söylediniz bunu, değil mi? Dedim 

ki, “Hayır, evraklarınıza baktığınız zaman bunu göreceksiniz.”  

Sayın Başkan, sizden ricam, müsait olduğunuzda bu konuları konuşalım. Ben hiçbir zaman bu 

alacaklarım çerçevesinde Galatasaray Spor Kulübü’nü zora sokacak bir uygulama içinde 

olmayacağım. Buradan da taahhüt ediyorum. Sizle görüşelim, ama ne olur, bu konuları 

medya üzerinden birbirimize mesaj göndererek yapmayalım. Dursun Özbek ne kadar kasa 

kolaylığı yapmış, efendim ne kadar otelden fatura kesmiş, şimdi çarşaf çarşaf herkes biliyor.   

Değerli Galatasaraylılar, 

Bunlara gerek var mı? Allah aşkına, biz bunu yaparken Galatasaray Spor Kulübü’nün marka 

değerine zarar vermiyor muyuz? Ne gereği var, çıkıp efendim şu şunun borcu, bu bunun 

borcu demenin? Dursun Özbek’in 28 milyon borcu var. Ben Sayın Başkana 2 tane tarih 

vereceğim. Sayın Başkan, 3 Ağustos 2016 ve 4 Ağustos 2017 tarihli Sportif A.Ş. Yönetim 

Kurulu kararlarını da okuyun, bunların bu kadar söylenmesinin ne kadar sakıncalı olduğunu 

göreceksiniz. Elbette ki konu Galatasaray olduğu zaman, Galatasaray’ın menfaatleri olduğu 

zaman hiç farkımız yok. Ben buradayım, gereğini yaparım. Ama lütfen siz bu kararları okuyun, 

onun gereğini de siz yapın.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tabii Galatasaray’da başkanların bir sürü görevi var. Görevlerinden biri de ve belki en 

önemlisi de camia içindeki, bünye içindeki kutuplaşmayı engellemektir. Kutuplaşma bizim 

gibi büyük kurumların içini çürütür, boşaltır. Ve sonunu tarif etmeye gerek duymuyorum. 

Başkanlığım döneminde, Yönetim Kurulu arkadaşlarımla beraber her zaman bu 

kutuplaşmanın karşısında olduk. Kutuplaşmaya sevk edecek, kutuplaşmayı destekleyecek 

hiçbir şey yapmadık, her seferinde de reddettik. Konuşmalarımın hepsinde de bunu 

söyledim. Genç, ihtiyar, bütün Galatasaraylılara sesleniyorum. Galatasaray’ın kutuplaşmasına 

fırsat vermeyelim. Galatasaray’ı layık olduğu güzel günlere taşımanın gereği de budur.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’ın başarısı için el ele, genç-ihtiyar yan yana, kadın-erkek yan yana, aynı yolda 

yürümemiz lazım. Bir önceki dönemin başkanı olarak, bütün konuşmalarımın içinde size 

verdiğim, vereceğim en değerli mesaj bu. 3 seneye yakın, Galatasaray’ın yönetimleri 
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içindeydim, 7-8 ay başkan yardımcısı olarak, 2.5 sene de başkan olarak içindeydim. 

Galatasaray için gördüğüm en büyük tehlike budur. Ben inanıyorum ki, 500 yıllık kültürden 

gelen değerlerimiz, bizi yetiştiren kişilerin bize verdiği eğitimler buna mâni olacaktır. Var 

gücümüzle, kutuplaşmanın önünde set olmalıyız. 

Değerli Galatasaraylılar, 

23 Ocak’ta, Sayın Başkanla bir toplantı yaptık, beni ziyaret ettiğinde. Demin bir kısmını ifade 

ettim. Devir teslim töreni daha yapılmamıştı. Bazı konuları kısaca kendisine ifade ettim. Ve 

özellikle demin ifade ettiğim gibi de, Galatasaray’ın konularını medya üzerinden konuşmanın 

Galatasaray’a büyük zarar vereceğini söyledim. Bir telefon kadar birbirimize yakınız. Ne 

zaman istersek, ne zaman şey yaparsak bir araya geliriz, anlatırız, çözeriz. Evet, şeffaflığın 

gereği olarak, kamuya açıklanması veyahut da Genel Kurula bildirilmesi gereken konular da 

bildirilir. Ama bu dönemi, bu süreci medya önünde yapmanın sakıncalarını da paylaştık. 

Kendisiyle de mutabık kaldım. Peki sonra ne oldu?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugüne kadar, bu dönemden öncesine kadar Galatasaray’dan 36 tane başkan, 87 tane de 

Yönetim Kurulu geçti. Bu dönemlerin hiçbirisinde görünmediği kadar bir karalama 

kampanyası başladı. Galatasaray’a zarar verecek seviyeye kadar ulaşan bu karalama 

kampanyasıyla da yetinilmedi,  sosyal medyada, televizyonlarda, basında, her yerde işi 

şahsileştirmeye varan müthiş bir kampanya başladı. Elbette ki, özellikle şahsıma yöneltilen 

karalamalar açısından üzüntülüyüm. Bunun için, bunları yapan kişilerden hesap sormak üzere 

hukuki boyutta çalışmalarımızı başlattık. Fakat çok büyük bir üzüntüm, şahsımı bir tarafa 

bırakın, Galatasaray Spor Kulübü’ne verilen zarar. Bunun telafisi yok. Biz bir spor kulübüyüz, 

bizim bir marka değerimiz var. Bu marka değerine bağlı olarak, biz böyle ulu orta 

konuştuğumuz zaman bunları aşağı çekeriz. Bizim birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var, 

karalamaya ihtiyacımız yok. Hatalar yapabiliriz. Konuşuruz düzeltiriz.  

Divan Kurulu niye var? Bu konuları tartışmak için. Değerli Başkan, size burada büyük görev 

düşüyor. Galatasaray Başkanının ağzından çıkan sözler çok önemlidir, çok yerde yankı bulur. 

Lütfen mümkün olduğu kadar konuşmalarımıza özen gösterelim. Bütün Galatasaraylılar dahil, 

ama Sayın Başkanın ifadeleri her zaman daha önde gittiği için çok dikkat çekecektir. Özellikle 

bir konuyu hatırlatmak istiyorum, çünkü önümüzdeki ayın başlarında UEFA’ya gideceğiz. 

Sayın Başkan, UEFA bir haçlı organizasyonu değildir, çünkü bu oraya gittiğimizde önümüze 

çıkacak konulardan bir tanesi. Onun için diyorum Sayın Başkan, ifadelerimizi kullanırken 

lütfen dikkat edin. Galatasaray’a zarar verecek konulardan, ifadelerden sakınalım. Şahsınız 

için değil, kendin edersin, kendin bulursun, o ayrı bir şey, zararın kendinedir. Ama 

Galatasaray’a zarar verecek konulardan lütfen sakınalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bütün bunlara rağmen, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Hepimiz aynı renklerin 

sevdalısıyız. Hepimiz aynı aşkla, aynı sevgiyle bu renklere bağlıyız. Değerli ağabeyimiz Baba 

Gündüz’ün söylediği laf aklıma geldi, “Galatasaray bir his takımıdır.” diyor. Evet, Galatasaray 

bir his, bir aşktır. Galatasaray halatını beraber çekenlerin takımı, çok doğru. Özellikle bugün 
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buna daha büyük ihtiyaç duyuyor Galatasaray. Bu manada, beraber yürüdüğümüz yolda, hep 

birlikte olmalıyız. Baba Gündüz diyor ki, Galatasaray beraber sevinen, beraber üzülenlerin 

takımıdır. Öyle olmalıyız. Bugün en çok ihtiyacımız olan konu bu.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Mümkün olduğunca kendimi ifade etmeye çalıştım. Galatasaray sevdam, Galatasaray aşkım 

hiçbir zaman bitmez. Şöyle söylemek istiyorum. Galatasaray’a hizmet etmek gerekiyorsa 

Yönetim Kurulunda, orada, burada olmaya gerek yok. Galatasaray’a sevdalılar her zaman 

Galatasaray’ın emrindedir, Galatasaray’a vereceklerini her zaman ve en yüksek seviyede 

vermek zorundalar. Hepinize saygılarımı sunuyorum, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

İki başkanımızı dinledik. İkisinin de ortak noktası, Galatasaray’a zarar verebilecek herhangi bir 

hareketin, herhangi bir beyanın hiçbir zaman Galatasaray için iyi olmayacağı ve bunun 

katiyen yapılmaması gerektiği. Teşekkür ederiz. Ayrıca Sayın Başkan Dursun Özbek, kasa 

kolaylığı ile ilgili konuların Sayın yeni Başkanımız Mustafa Cengiz ile karşılıklı mutabakatla 

çözüleceğini ifade etti. Zannediyorum bu idari konuları iki değerli başkanımız kendi 

aralarında hallederler. İcap ederse, ben de kendilerine hakemlik yaparım.  

Efendim, şimdi söz alma sırasına geçiyorum. Hayrettin Kozak arkadaşım öncelikle müracaat 

etmiş, ancak bunu arkadaşlarım geç ilettiler. Onun için, birinci konuşmacı Sayın Hayrettin 

Kozak. 

Hayrettin Kozak 

Sayın Başkanlarım, Galatasaray’ın Değerli Büyükleri, Sevgili Arkadaşlarım,  

Sayın Başkanın konuşmasını, eski Başkanımızın konuşmasını her zaman olduğu gibi dikkatle 

dinledim. Her zamanki gibi Galatasaraylılara tavsiyelerle dolu, moral aşısı yapan konuşmasını 

büyük bir dikkatle dinledim. Ve kısaca, Dursun Başkana o klasik konuşmalarından birini daha 

tekrarladığı için ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Şimdi şunu soracağız hepimiz, başlangıç 

ve bugün. Bütün dönemler için geçerli bu. Böylesine mükemmel icraatın yapıldığı bir döneme 

rücu ederek söylüyorum. Sayın Dursun Başkan bu görevine başladığı zaman, başkanlığının ilk 

gününde, Galatasaray’ın standart, belli parametreleri neydi, rakamsal olarak, bugün ne? Ben 

rakam söylemeyeceğim bugün, hiç öyle bir niyetim yok. Paniğe girmeyin. Yalnız size tavsiye 

ediyorum. Burada bütün üyeler yeterli deneyimde ve donanımdadır. Dolayısıyla, bu iki tarihi, 

yani 2015’in Mayıs rakamlarını ve bugünün teslim edilen rakamlarını borçlar-alacaklar, 

gelirler-giderler diye bir karşılaştırsınlar ve ondan sonra kendilerine bir değerlendirme 

yapsınlar. Bunu tavsiye ediyorum.  

Şimdi şunu hepimiz biliyoruz. Hiç evelemeye, gevelemeye gerek yok. Kulübümüz fevkalade 

zor ve sıkıntılı günlerin içindedir. Bu duruma bugün gelmedik. Sevgili Başkana, 22 Ekim 2015 

Olağanüstü Genel Kurulundaki, yani Emlak Konut projelerini onaya sunduğu Genel Kuruldaki 

ilk cümlesini hatırlıyorum. “Beyler, artık Galatasaray’ımızda yolun sonuna geldik.” demişti. 
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Bunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Evet, hatırlıyorsunuz. Şimdi ben aynı soruyu Sevgili Başkana 

bugün soruyorum. Çünkü o lafa rücu etmek suretiyle, ben de o gün bir konuşma yaptım ve 

“2.5 sene bu kulübü yönetmiş, görevlerde bulunmuş bir arkadaşımız, bir başkanımız böyle 

söylüyorsa demek ki olay çok ciddi. Bir de proje ile geldiyse mutlaka destek vermemiz 

gerekir.” diyen bu adam, şimdi aynı Başkana soruyor. Galatasaray “Bugün yolun sonuna 

geldik.” sıfatının karşılığı olarak hangi durumdadır, bir onu düşünsün. Bir cevap istemiyorum 

yani, herkes de bunu düşünsün. Yeni gelen Başkan hangi noktada olduğumuzu, birtakım 

parametreler itibarıyla söyledi az önce.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Galatasaray’ımız cidden vahim durumda. Bunu bugün tartışarak zamanınızı hiç almayacağım, 

ama size bir düşünce açacağım. Bir de Sayın Başkana ve eski Başkanımıza, beraberce aynı 

düşünceleri göz önünde tutmalarını rica edeceğim. 20 Ocak seçimleriyle göreve gelen Başkan 

ve Yönetim Kurulunun müteakip seçim tarihi olan 26 Mayıs’a kadar sadece 101 günü var, 

yarından başlayarak. Rahatlıkla ifade edebilirim ki, Galatasaray tarihinin sanırım en kritik 101 

günüdür bu. Altını 50 defa çizerek söylüyorum. Biraz rakamları takip eden bir insan 

olduğumu biliyorsunuz. Kulübümüzü gerek idari, gerek sportif, gerek mali mücadelelerinde 

çok sorunlu ve sıkıntılı günlerin beklediği bir 101 gün. Görev süresinin 101 günle sınırlı oluşu, 

yönetimin bu süreç içinde son derece akılcı bir iş planı yapmasını zorunlu kılmaktadır Sayın 

Başkan. Üzerinde çalışacakları projelerin öncelik sırasını tercihte son derece dikkatli olmaları 

gerekmektedir, çünkü sadece 101 günleri var. Bunu unutmayalım, su gibi geçecek 101 gün. 

Tabii bu süreçte, kulüp ve şirketlerinin rutin, günlük işlerinin aksamadan sürmesini temin 

edecek önlemler de gerekli şekilde alınmalıdır.  

Şimdi aşağıda sıralayacağım 3 proje ve çalışma konularının Galatasaray’ımızın hayati önem 

taşıyan sorunlarıyla yüklü olduğunu unutmamalıyız. Birazdan bildireceğim size, bu proje ve 

konular öncelik konusunda Başkan ve yönetimimizin olmazsa olmazlarıdır. Konular sırasıyla 

şudur. Yani her şeyi bir kenara bırakıp, sadece günlük işlere birtakım insanlarımızı 

görevlendirip, yalnız konsantre olup hedef almaları gereken 3 konuyu Hayri Kozak olarak 

bütün samimiyetimle ben size söylüyorum. Bir, Emlak Konut’un Riva ve Florya projeleri son 

derece önemli. Âdeta geleceğimizi, gelirler itibarıyla geleceğimizi ortaya koyduğumuz ve en 

değerli varlıklarımızı, arazilerimizi ortaya koyduğumuz bir projeden bahsediyorum. Bir 

grubun münhasıran bunun üzerine kapaklanıp, yatıp çalışması lazım. İki, Sportif A.Ş. Hepiniz 

biliyorsunuz, sadece 101 günümüz var. Mayıs sonunda işin son günüdür, dateline’ıdır. 

Kurtuluşun son günüdür. Üç, profesyonel futbol.  

Şimdi bakın, bu üç konuyu halletmedikçe Galatasaray’ın paçayı kurtarması -beni affedin- asla 

mümkün değildir. Dolayısıyla, ıvı, zıvırla, saçma sapan birtakım şeylerle, 101 güne sığması 

hiçbir şey ifade etmeyecek ve sığamayacak çalışmalarla zaman kaybedeceğimize, sadece ve 

sadece bunlara konsantre olmamız lazımdır. Sayın Başkan, katılmıyorsanız lütfen beni de 

uyarın, bir daha böyle ukalalıklar etmeyeyim. Rica ediyorum sizden.  

Şimdi Riva ve Florya’ya, inşallah yeni adıyla Kemerburgaz’a, bu projelere Emlak Konut 

tarafından tek bir protokolda yer verilmiştir. Tek bir protokol, 5 sayfa. İkisi bir yerde 
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buluşturulmuş, dipte de bir 508 milyon rakamı yer almıştır. Bunu siz görmediniz, ben size 

göstereceğim bunu. Bugün onun için yanımda, göstermeyeceğim, önümüzdeki günlerde 

göstereceğim size. Ama bunun dışında, bakınız, aynı Genel Kurulda, Sevgili Başkan, Sevgili 

Dursun Özbek Başkanım kendi hazırladığı Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu 

22 Ekim 2016’da çok ayrı, 6-7 sayfalık gelir projeksiyonları koydu sizlerin önüne. O kongreyi 

çoğunuz yaşadı. Orada 1.500 kişi vardı. Şu sayfaları teker teker okumayacağım, moralinizi 

bozmayın. Ben size bir iki rakam söyleyeceğim.  

Riva: Mevcut durum 250 bin metrekare, Emlak Konut işbirliğinden sonra 400 bin metrekare 

inşaat alanı. 300 milyon dolar gelir bekleniyor. Hafızanıza atın bunu, fazla uzatmayacağım. 

Florya: Yeşil alan, inşaat izni yok. Bir tarafta bugünkü durum, şimdi söyleyeceğim ise bu 

anlaşmadan sonra olması gereken, Emlak Konut’tan sözleri alınmış olan metrekareler. 40 bin 

metrekare inşaat alanı. Bugün yeşil alan, inşaat olarak sadece spor alanı yapabilirsiniz. Hiçbir 

şey ifade etmeyen bir şey, zaten bugün spor alanı. Ama bu proje imzalandıktan sonra, bunu 

biz Emlak Konut’a devir teslim hâlinde verdiğimiz zaman -proje tahakkuk etmeden 

vermeyeceğini bize de bildirdi, kendi de biliyor eski Başkanımız Sayın Dursun Özbek- 40 bin 

metrekaredir. Bundan da 200 milyon dolar gelir bekleniyor, çünkü inşaat yapılacak oraya. 22 

bin metrekaredir. Riva 1 milyon 565 bin metrekare, burası 22 bin metrekaredir. Ama 

Florya’da gelir beklentisi, projeksiyonu bu tadilattan sonra, inşaat müsaade tadilatından 

sonra 200 milyon dolara ulaşacaktır. Toplam olarak bu proje, o 3 sayfalık protokolda 508 

milyon lira olarak yazılmış olan değer ve gelir, -Galatasaray’ın payına düşen gelirin 

hesaplandığı baz fiyata baktığımız zaman 508 milyon TL olan gelir- bu proje 

projeksiyonlarıyla, söylediğim gibi, 500 milyon dolardır. Bunun bugünkü kurla 2 milyar 

civarında bir rakama ulaştığını da hemen hesaplayacaksınız. Bu böyledir. Ben bunu kendim 

hesaplamadım. Sevgili Başkanın ekibinin ve kendisinin hesaplattığı ve sizlere o onayı aldığı 

gün sunduğu ekranda, power point ortamında sunduğu tablolardan bahsediyorum. İşte 

burada. Nedense biz bu rakamları terennüm etmiyoruz şimdi. Sevgili Başkan da söylemiyor. 

En azından, bu bir projeksiyondur, bunu bilerek konuşuyorum. Gayet tabii ki 500 milyon 

dolar burada yazıyorsa, 500 milyon dolar % 100 olur demek değildir. Ama onun belli bir 

toleransı vardır. O tolerans içinde belki daha fazla olur, ama biraz az da olabilir. Ama asla 

aşağı yukarı 137 milyon dolara tekabül eden 508 milyon TL olamaz. Zannediyorum, Sayın 

Başkan, yeni Başkanımız da, onun konuşmalarından anladığım, o da benzer bir görüşte ki, 

bundan tatmin olmuyor ve bu konuda görüşmeler yapacağını söylüyor.  

Şimdi efendim, bu 3 konuyla ilgili benim acizane görüşüm ve tavsiyelerim şu. Sadece bu 

konularla ilgilenmek üzere, sırayla gidecek, Emlak Konut görüşme ekibi diye bir ekip 

oluşturması lazım Sayın Başkanın. O ekibin içinde gayet tabii mutlaka kendisi bulunacak, 

mutlaka. Zaten bugün yaptığı konuşma ile o iyi niyetini gösteriyor. Sevgili eski Başkanımız 

Dursun Özbek muhakkak bulunacak. O mücadeleyi o başlattı, geri kalan bakiyenin de elde 

edilmesinde rol alacak. Aynı çalışmalarda Sayın Başkanımızın yanında bütün toplantılarda 

bulunmuş olan Tarık Taşer arkadaşımız da bulunacak. Riva, Florya projeleri komite üyeleri, en 

aktif komite üyeleri olan Doğan Hasol ve Sayın Emre Aykar’ın da katılımıyla bir kurul 
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oluşturulması lazım. Bu kurul başkanlığınızda ve -eks başkan diyelim- Sayın Dursun Özbek ile 

beraber... Daha önce bütün kişilerle tek tek konuştu o. Onlarca defa Ankara’ya gittiğini, 

saatlerce beklediğini de ben şahsen bilen bir insanım. Dolayısıyla, orada zannederim 

parkelerin adedini bile hesaplamıştır. Mutlaka yanınızda olması lazım. İstediğimiz şey, sağdan 

soldan bir şey değil, kendi malımızın karşılığını istiyoruz. Son derece güçlüyüz o konuda. 

Şimdi birinci grup bu.  

İkincisi, Sportif A.Ş. en zor konularımızdan biri, hepiniz biliyorsunuz. Şimdi Sportif A.Ş. işi, SPK 

ile görüşme ekibi olarak tanımlıyorum. Bugün Genel Kurulumuzun seçmiş olduğu son 

yönetimde Sportif A.Ş. konularıyla son derece içli dışlı çalışmaları olmuş olan Okan Böke 

arkadaşımız bu komisyonda muhakkak yer almalıdır. Aynı şekilde, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu 

üyesi olan, en az 2-3 seneden beri bu görevdeki Prof. Dr. Emre Alkin bu kurulda yer almalıdır. 

Prof. Mehmet Helvacı bu konularla çok haşır neşir ve uzman bir hukukçu profesörümüzdür, 

mutlaka yer almalıdır. Bunun ötesinde, benim küçük kafamın almadığı, Sayın Başkanın veya 

çevresinin de takip ettiği, haşır neşir vardır ya, piyasa avukatları -celbezer avukat derler-, SPK 

celbezer görüşmeleri yapabilecek, deneyimli, donanımlı bir iki arkadaşımızı daha ilave ederiz. 

Bizim hayati bir konumuz bu, Başkan. Bu kurulun 3 kişi olması, 8 kişi olması hiçbir şeyi 

değiştirmez. Bir canımız için, yaşamımız için bu başvuruyu yapacağız. Dolayısıyla, eğer 

lütfederseniz, -tabii her şeyden önce bütün bu söylediklerimde sizin ve arkadaşlarınızın onayı 

baş rol oynuyor- öyle bir düşünecek olursanız, çok önemli bir 100 gün adımı atmış oluruz. Ve 

bu kurullar lütfedilir de kurulursa, bunların isimlerini lütfen camiaya da açıklayın. Onlar da 

takip eden, yani bu 101 gün sürecindeki her Divan toplantısına günlük gelişmeleri iki satır not 

hâlinde, “Bizim grubumuzun yaptığı çalışmalar ve girişimler şu noktaya gelmiştir.” diye 

hepimizin hafızasına, belleğine ve bilincine bu gelişmeleri atsınlar ki biz de ne olduğumuzu 

da, ne olacağımızı da görelim.  

Ben şuna % 100 inanıyorum. Koskoca Galatasaray camiasıyız arkadaşlar, koskoca. Yani 

söylediğimiz zaman iyi üfürürüz. Kimseden para da istemiyoruz. Ama Galatasaray adına çok 

ciddi bir uğraşı ve mücadele istiyoruz. Hepsinden de kendi donanımları olan, ihtisas konuları 

olan konularla ilgili olarak bir destek istiyoruz. Tabii burada benim hiçbir yetkim ve etkim yok. 

Günün başkanı olarak bu size düşüyor Mustafa Bey. Yanınızda da, özellikle birinci projede, -

ama mutlaka diğerlerine de katılacağına inanıyorum- Dursun Başkan. Bundan sonraki 

aşamalarda hiçbir rakama girmiyorum. Rakamlar cidden üzerinde durmaya değer. İki tane 

daha toplantımız var Divan olarak. Bir Mart Divanı, bir de Olağanüstü Genel Kurulumuz var. 

Bu rakamları bir kenara koyalım, orada o rakamlar kendileri konuşur. Eğer sizin tereddüt 

ettiğiniz, Başkanın da cevapladığı, birtakım merak konusu olan şeyler varsa, dediği gibi, ona 

buna dökmeden mökmeden, o gazetelerin lüzumsuz tasarruflarına ve yorumlarına 

bırakmadan, kurun bir soruşturma komisyonu, sadece bu şeyle ilgili. Sevgili Başkan, siz 

oturun, anlaşın aranızda, ne derseniz biz de kabul edelim. Oturup ayağa düşürmeyelim bu 

tartışmaları diyorum ben.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, beni sabırla dinlediğiniz için. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Hayrettin Kozak arkadaşımızın tavsiyelerini dinledik. Yeni Başkanımız herhâlde 

gerekli gördüğü konuları dikkate alacaktır. Efendim, sıradaki konuşmacı İbrahim Göknar. 

Başkan, cevap mı vermek istiyorsunuz? İbrahim, bir saniye müsaade et. 

Dursun Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hayri ağabeyi dinledim. Hayri ağabey geçmiş dönemde de yaptığım bir çalışmanın içinde 

olmuş birisi. Gerçekten Galatasaray’ı çok iyi takip eden, iyi analiz eden bir ağabeyim. Fakat 

şunu tespit ediyorum. Israrla Riva ve Florya projelerini anlatmaya çalıştım. Bugün geldiğim 

noktada, kendi çalışmalarını iyi yapmadığının farkındayım. Bir şey var, anlatamıyorum. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Söylüyorum, söylüyorum, yine aynı şeyi söylüyorum. 508 milyon ihale yaptık, kaç paraydı, 

bunu defalarca anlattım. Arsayı sattın, parasını aldın, futbolcu transfer ettin, dediler, neler 

söylediler. Bu sorunuza tekrar gelmemin sebebi, anlatamadığım şeyi tekrar zihnimde 

yorumlayıp tekrar anlatmaya çalışacağım. Aslında Hayri ağabeyin elinde sözleşme var. 

Kendisi orayı dikkatle okuduğu zaman da görecektir ki, 508 milyon TL bu iki arsanın, Riva ve 

Florya arsalarının ekspertiz değerlerinden başka bir şey değildir. Sadece o gün ekspertiz 

yapıldı, SPK lisanslı eksper şirketler tarafından ve çıkan değer bu. Az deyin, çok deyin, ne 

derseniz deyin. Fakat doğrudur, 22 Ekim’deki kongrede -Hayri ağabey de destek verdi, 

kendisine buradan onun için de teşekkür ediyorum- bir projeksiyon yaptık ve dedik ki, 

“Arkadaşlar, birçok kişi bu manada üzerimize geldiği için bunu tekrar etmekte fayda 

görüyorum. Bu bir arsa satış operasyonu değildir. Arsayı sattığınız zaman, satarsınız, parayı 

cebinize koyar ve gidersiniz. 3 lira, 5 lira, ne ise. Bu, kelimenin tam anlamıyla, sözleşmenin 

başlığı itibarıyla, devlet kodeksine girmiş başlığı itibarıyla, hasılat paylaşımı sözleşmesidir. Ne 

yapıyoruz? Biz arsayı verdik, Emlak Konut söz konusu arsa ile ilgili düzenlemelerini yapıp 

ihaleye çıktı. İhale nedir? İhale, gelirin paylaşımı, hasılatın paylaşımı ihalesidir. İhale 

sonucuna göre, arsanın imal edilmesi, satışından sonra kaynaklanan paraların hepsi Emlak 

Konut’un hesabına giriyor. Hepsi orada toplanıyor, müteahhide filan 5 kuruş para gittiği yok. 

Emlak Konut yaptığı sözleşmeye göre diyor ki, sayın müteahhit, senin payın bu, 10 liranı al; 

Sayın Galatasaray, senin payın 5 lira, sen de bunu al; benim payım da 1 lira, ben de bunu 

alıyorum. Yani bu manada yapılan ihalede 508 ile hiç alakası yok. 970 milyon TL’ye bu ihale 

edildi. Demin de ifade ettim, bunun % 20’si Emlak Konut’un, % 80’i Galatasaray’ın. Demin 

ifade ettim, 760 milyon TL. Dikkat ederseniz, ilk onayınızı aldığım Genel Kurulda, Riva 

arsasından gelecek parayı biz 900 milyon TL olarak hesapladık. O gün itibarıyla dolar 3 liraydı, 

burada 300 milyon TL olarak değerini yazdık. Peki, o gün itibarıyla 900 milyon TL olarak 

toplam geliri hesapladığımız arsada, daha bugün hiçbir şey yapılmamışken, asgarisinden 

bizim kasamıza ne girecek? 760 milyon, 780 milyon TL. Beklentimizi de defaetle ifade ettim 

ve dedim ki, “Arkadaşlar, bu bir hasılat paylaşımı olduğu için verilen teklifler azdır, yani en alt 

seviyededir. En alt seviyede bizim hiç olmazsa olmazımız 780 milyon TL. Ne hedeflemişiz? 
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Onay alırken, 900 milyon TL. Dolar hesabına vurursan, bu devalüasyon çerçevesinde şaşar. 

Beklenen değer, sadece Riva arsasından beklenen değer, -burada tahmini olarak söylüyorum- 

inşallah orta vadede, yani emlağın gelişmesi, emlak değerlerinin yükselmesi seviyesinde, orta 

seviyede de kalsa, 1.5 milyar TL civarında para beklenecek. Bu nedir? Bu o gün itibarıyla, Riva 

ve Florya’yı beraber size sunduğumuzda beklediğimiz değerdir.  

Şimdi burada bilgi kirliliği yaratacak tarzda konuşmayalım. Hiçbir faydası da yok yani. 

Neticede ihalesi yapılmış, rakamlar belli. Bu rakamların teyidi çok kolay, evraklarımız var, 

kasamıza giren para belli. Biz ne kadar çok bu projeleri konuşursak o kadar zarar veririz. 

Kendi içimizde her gün konuşalım. Kendi içimizde her gün bunu konuşalım, daha iyi nasıl 

yaparız diye. Sayın Başkan dedi, evet, komiteler kuralım, Galatasaraylıların buradan en iyi 

fiyattan villa almasını sağlayalım. Hatta benim Emlak Konut’la konuşmalarım arasında, belli 

bir Galatasaray zonu yapılması ve buradaki yerlerin sadece bizim Genel Kurul üyelerimizin 

satışına, onayına sunulması, orada birlikte olmamızın gerekliliğini de zaten konuştum 

kendileriyle.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan, anladığım kadarıyla, konuyu açıklıkla ifade ettiniz. Zannediyorum yeterli bu 

açıklamalar. 

Dursun Özbek 

Şimdi dolayısıyla, lütfen bu seviyede daha fazla bilgi sahibi olmak gerekiyorsa, Sayın Hayri 

ağabey de söyledi, dedi ki, komitede olman lazım, seve seve olurum. Sadece burada değil, 

Galatasaray’ın bana ihtiyaç duyacağı her yerde varım. Hizmet seviyem sadece başkanlık 

süremle ilgili değil. Galatasaray için ben ömrümün sonuna kadar hizmet edeceğim. Bunu 

herkes böyle bilsin. Oluşturulacak o komitelerde her zaman görev almaya hazırım. Hepinize 

tekrar saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Hasılat paylaşımı konusu açıklığa 

kavuşmuştur. Ayrıca, icap ettiğinde her zaman görev alacağını ifade etmesi de güzel. Sayın 

İbrahim Göknar, buyurun efendim. 

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Hazirun,  

Herkesi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yeni Yönetim Kurulunu, Sayın Başkanımı seçim 

galibiyetleri dolayısıyla kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Efendim, iki çok 

değerli başkanımız konuştular. Benden önce kürsüye gelen, yine Galatasaray’ın çok değerli 

ismi Hayri Bey de görüşlerini bildirdi. Müsaade ederse, ben o noktadan başlamak istiyorum. 

Bir kurul önerisinde bulundu kendileri. Aman Hayrettin Bey, rica edeceğim, eğer mümkünse 

lütfen artık kurul önerisi yapmayalım, çünkü o kadar çok kurullar, komiteler kurduk ki zaman 
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tünelinde.. Mesela hemen tüzük diyeceğim ve duracağım. Buradan sonra devam etmek 

istiyorum.  

Şimdi iki değerli başkanımız konuştular. Aramızda Faruk Başkan da bulunuyor. Şimdi Mustafa 

Başkanım, şu anda para bulmak peşinde. Ben bugünkü toplantıda çok açık ve çok net 

konuşmaya gayret edeceğim. Çok da samimi olacağım müsaadelerinizle. Para bulmaya gayret 

ediyor. Dursun Başkanın dediği kesinlikle doğrudur, buna hepimiz şahidiz. Tüm Galatasaray 

tarihi boyunca çok kısa sürede çok çeşitli projelere imza atmıştır. Kendisi de o projelerinden 

bahsediyor. Diğer taraftan, Faruk Başkanımı görünce hemen aklıma geldi, eğer kendileri bu 

kürsüye gelseydi, sanırım kendileri de şampiyonluklardan bahsedeceklerdi. Bu da bir 

gerçektir. Şimdi söylemek istediğim şu. Galatasaray’a gelen her başkan ve her Yönetim 

Kurulu üyesi arkadaşlarımız Galatasaray’a hizmet için geliyorlar elbette. Bunun başka bir 

tarifi yoktur. Bu mantıkta da, hiç kimse Galatasaray’ın tarihteki muazzam başarılarını inkâr 

edemez. Bu da apayrı bir gerçektir. Aslında geçmişle ilgili konuşacak çok şey var, ama inanın, 

artık bu noktadan sonra geçmişe yönelik her türlü konuşma Galatasaray’a daha da fazla zarar 

verecektir.  

Sonuç olarak, bugün geldiğimiz noktada çok açıktır ki, Galatasaray ekonomik açıdan iflas 

etmiştir. Bu konu hakkında küçük bir sunum hazırladım, biraz sonra size bunu göstereceğim. 

Bana göre, bunun iki ana sebebi var. Her şey bir tarafa, birincisi, Galatasaray maalesef her 

zaman -özellikle son 20 yılda- kendi kendinin rakibi oldu, samimi olamadı. Ve sonuç itibarıyla, 

maalesef birçok yanlış yönetim taktikleri ile bu noktaya geldik. Çözüm var mıdır? Elbette 

vardır. Ancak dediğim gibi, çözüm dünde değil, mutlaka yarındadır. Ve bu manada da, 

Galatasaray’ın behemehal hiç vakit kaybetmeden, çok yeni, yepyeni, radikal bir karar alma 

ihtiyacı vardır. Şimdi müsaadenizle, kısaca birkaç görselle ne demek istediğimi daha net izah 

etmeye gayret edeceğim.  

Hepimiz biliyoruz, Ali Sami Bey, Galatasaray’ın mottosu olan bu ifadelerinde ne demişti? 

Takım olmak  ve Türk olmayan takımları yenmek. Evet, hedef aslında gerçekleşti. Hem de bir 

defa değil, birçok defa. Hatta Avrupa şampiyonu olmanın yanı sıra, yani Türk olmayan 

takımları yenmenin yanı sıra, Galatasaray dünya şampiyonu dahi oldu. Peki, ya sonra ne 

oldu? Ya sonra? Galatasaray kontroldan çıktı. Bakın ne oldu? Sonuçta geldiğimiz nokta budur. 

Ve bu nokta, Dursun Başkanın da söylediği gibi, maalesef alenen, ulu orta basında çıkıyor. Bir 

Galatasaraylı olarak, bunların yanlış olduğuna da inanmıyorum. Eğer yanlış olsaydı, tekzip 

kurulu her zaman çalışmaktadır. O toplantıyı bekleyeyim, bu toplantıyı bekleyeyim, 

konuşayım, olmaz. O anda, bunların hepsi saçmadır, denilebilir. Dolayısıyla, bu görüşmeler 

yapılmıştır. Çok açık söyleyeyim, ben bir Galatasaraylı olarak, hatta 1958 yılında kapalının 

solundan gelen bir Galatasaraylı olarak, çok üzülüyorum ve açıkçası bu manada diyorum ki, 

Galatasaray artık vakarlığını kaybetti. Sadece ekonomik olarak iflas etmedi. Kol kırılır, yen 

içinde kalır, Galatasaray’ın ifadesiydi. Artık her şey apaçık ortalıkta.  

Şimdi bakın, iflas konusu. Çok kısaca, Aralık, özetliyorum. Mustafa Başkan da birtakım 

sunumlar gösterdi. Özet budur, özet, sonuç önemli. Nerede olduğumuzun delili burada. 963 

milyon Türk lirası, alacak-verecek farkıdır. O, bu, şu değil, yani net borcumuzdur bu. Net 
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borcumuz, 963 milyon, 2016 Aralık. Bende en son Kasım rakamı vardı, 1.049. Bugün Mustafa 

Başkan ortaya koydu, Aralık, 1.179, eğer yanlış kalmadıysa aklımda. Yani Galatasaray’ın 

bugün net borcu 1 milyarın üzerindedir. İşte oradan bu para gelecek, şuradan şu para 

gelecek... Ne zaman gelecek? O paraların gelmesini daha önce konuştuk, çok uzun vadeli bir 

maratondur bu. Ama bunda bile hem fikir olamadık demek ki.  

Bakın, öz sermayemiz negatif. Sadece biz değil, açık söyleyeyim, Fenerbahçe, Beşiktaş da aynı 

durumda. Türk sporunun derdi bu zaten. Bana göre, zaten Türk sporu, Türk futbolu iflas etti. 

O ayrı. Ama biz Galatasaraylıyız, Galatasaray’ı düşünmemiz gerekiyor önce. Borçlarımız, 

varlıklarımızın 2, 3 katıdır. Bunların hepsi gerçektir. İşin özeti budur. Samimi olmamız lazım.  

Şimdi çok daha vahim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yeni yönetimimiz geçtiğimiz Cuma 

günü ya da Perşembe günü, 9 Şubat tarihinde, KAP’a, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu’na, 

Sportif A.Ş. yeni Yönetim Kurulu üyelerimizin imzası ile -prosedür gereği- finansal raporları 

gönderdi. Ben bunları internetten okudum. Bunlar kamuya açık bilgiler. Şimdi bakın, yanlışa 

nasıl devam ediyoruz, onu açıklamaya çalışacağım. En vahim hata burada zaten.  

Bakın, burada yuvarlak içine aldığım, en başta, bu 1.12.2017’den 1.12.2018’e kadar, yani bu 

yılın sonuna kadar yeni yönetimimizin -mecburen diyorum tabii, o ayrı bir konu- KAP’a 

bildirdiği gelir-gider tablomuz, Sportif A.Ş. Bakın, ne diyor bu tabloda, özetleyeyim. Diyor ki, 

bizim gelirimiz 716 milyon lira, -bu bir yıl- 1 Aralık 2018’e kadar, giderimiz de 776 milyon lira. 

50 milyon lira açık var. Yine açık var. Yıllardır açık var, kapanmıyor bu açık. Bir düzeltme var. 

Hatta orada yazıyor, diyor ki, işte amortismanları çıkartsak başabaş filan geliyor. Ben bunları 

önemsemiyorum, çünkü hesaba böyle bakılmaz zaten. Burada bakmamız gereken şu, orada 

yine yuvarlak içine aldım. Bakın, biz kâğıt üstünde şampiyonuz. İnşallah! Florya’yı Allah 

nazardan saklasın, ama şansımız dörtte birdi, şimdi üçte bir diyeyim. Yani tek başımıza 

koşmuyoruz. Allah korusun, diyelim ki şampiyon olamadık. 118 milyon lira buraya gelir 

yazılmış, UEFA geliri diyor. Yani onun anlamı, şampiyon olursak gelecek bu para. Bu nasıl bir 

bütçe? Bu nasıl bir tahmin? Gerçekçiliği nerede bunun? Kendimizi şampiyon ilan etmişiz. Ha, 

bir şey söyleyeyim, bu ilk defa olmuyor. Yıllardır böyle oluyor. Yanlışın en büyüğü, bir tanesi 

burada. 

İkincisi, aşağıda bir de giderlere bakın. Ben bakmadan, aklımdaki rakamları söyleyeyim. 339 

milyon lira ücret giderleri yazıyor. Gidere bakın, 339 milyon lira. Yani takım şampiyon olacak, 

100 milyon gelir gelecek, otomatik gideri 339 milyon. Bu nasıl bir hesap? Üçte bir. Bir de bir 

şey söyleyeyim, takım şampiyon olmasa bile bu para ödenecek, çünkü şu anki takımın 

ücretleri onlar zaten, bütün sporcular. Bir de onun altında, geçen yönetimimizin de her 

zaman acısını çektiği, hepimizin çektiği yıllık toplam faiz giderlerimiz var, 150 milyona yakın. 

Onlar düştü, ama yine 150 milyon lira burada. Düşünün bir, biz bu işin içinden nasıl çıkacağız?  

Şimdi bu tablo ne anlatıyor benim için, ona geçeyim. Efendim, bir kere öncelikle, bu yeni plan 

hiçbir şekilde gerçekçi değildir. Biraz önce rakamları ifade ettim, geçiyorum. Burada da açıkça 

yazıyor. Bunu SPK kabul etse bile UEFA etmez. Sayın Başkan, 9 Mart’ta Nyon’a gidiyorsunuz. 

Eğer bu plan bu şekilde olursa orada size soracaklar, bu kaçıncı diyecekler. Bunu biz nasıl 
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yapabileceğiz? SPK yapabilir, biz Türkiye’de yapıyoruz bu işleri. Sonra hep beraber batıyoruz 

zaten. Açık, samimi olmamız lazım. Bu plan Galatasaray’ı daha da zora sokar. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Göknar, sizden sonra söz alan 7 değerli üyemiz var. Onun için, lütfen tavsiyelerinizi 

Sayın yeni Başkanımıza, yeni yöneticilerimize özet olarak iletin ve yerinizi alın. 

İbrahim Göknar 

Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. Tabii çok haklısınız. Ne yapılmalı? Bana göre yapılması 

gereken şudur. Bir kere, acilen her şey bir tarafa bırakılıp, bir kriz yönetimine başlamak 

gerekir. Kriz yönetimi dünyanın en zor işidir. Ama açıkçası, Galatasaray’ın artık vaatlerle, 

plansız düşüncelerle ileriye gitmesi mümkün değildir. Buna başkaları dur demeden bizim 

hemen dur dememiz ve kriz yönetimini mutlak ama mutlak şekilde devreye sokmamız 

gerekmektedir. İrfan Başkanım çabuk kes dedi, diğerlerini atlıyorum, burada yazıyor hepsi. 

Eğer biz bu kriz yönetimini devreye sokamaz isek, belki bunu dillendirmek çok zor, ama ben 

bir Galatasaraylı olarak, Galatasaray’ın menfaatine -Sayın Mustafa Başkan başta ilk itiraz 

edecek kişi olacaktır belki ama ben hiç de kendisi gibi düşünmüyorum- çünkü belki de 

Galatasaray’ın çıkış yolu, kırmızı çizgilerimizi koruyarak, altın hisse bizde kalmak şartıyla, 

mutlaka hiç vakit kaybetmeden yabancı bir ortak aramalıyız. Satış demiyorum, yabancı bir 

ortak. Çünkü çok affedersiniz, hasbelkader, naçizane 20 yıl iş dünyasında yabancılarla 

çalışmış birisi olarak, şunu maalesef söylüyorum. Bu işi bizden daha iyi yapıyorlar. Gelirler, 

bizimle beraber, biz başta olmak üzere, bizi hep birlikte dünya markası yaparlar. Beni 

dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, tavsiyelerinize teşekkür ederiz, Sayın Başkan dikkate alacaktır. Sayın Ayşenur Sayın, 

buyurun. 

Ayşenur Sayın 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyelerim, Sayın Başkanım, 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, yeni yönetime başarılar 

diliyorum. Bugün ben bir hatırlatma yapmak için buradayım ve çok kısa konuşacağım için 

Sayın Başkanım mutlu olacaktır.  

Sizlere biraz devrin değişmesinden bahsedeceğim. Z kuşağı diye bir kuşakla yaşıyoruz. 

Evimizde çocuklarımız, torunlarımız Z kuşağından. Öte yandan, kulübümüzde genç üyelerimiz 

var. Ve bu Z kuşağı oldukça doğrudan davranıyor. Her şeyi direk söylüyorlar. Beğendiklerine 

beğendim diyorlar, beğenmediklerine beğenmedim diyorlar. Evet diyorlar, hayır diyorlar, 

katılıyorum, katılmıyorum, istiyorum, istemiyorum... Biz ise geleneksel bir eğitimden 

geliyoruz ve bizlerin tavrı farklı. Biz hep düşünüyoruz, acaba yanlış olur mu, birini kırar mıyız, 
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üzer miyiz diye ve lafı dolaştırıp duruyoruz. Ama artık devir değiştiğine göre biz de 

değişmeliyiz.  

Galatasaray’da bize bir şey öğretildi. Biz görev istemiyoruz hiçbir zaman, görev bize veriliyor 

ve görevimizi layığıyla yapıyoruz. İstemek biraz ayıpmış gibi öğretildi. İstemedik ama madem 

Z kuşağı bir kapı açtı, değişime uymayan da yok olmaya eğer mahkumsa, o zaman biz de 

daha doğrudan ve direk olalım istiyoruz. Kimleriz biz? Beyler, Galatasaraylı, Galatasaray 

Kulübü’nün üyesi kadınlar olarak, biz kendimizi hatırlatmak istiyoruz size ve diyoruz ki, biz 

artık karar mekanizmaları içinde, yönetim kurullarında görev almak istiyoruz. Şöyle bir 

başkanlara doğru da bakayım, öyle söyleyeyim bunu. Sağ olun Sayın Başkan.  

Evet, dediğim gibi, Z kuşağı kapıyı açtı bize. Yanlış anlaşılmasın, ben mektepliyim ama bu 

konuşmayı Galatasaray Kulübü’nün üyesi olan tüm kadınlar adına yapıyorum. Yani mektepli 

kızlar, mektepli kadınlar adına değil. Biz artık seçim zamanları aranıp da sadece işte “Kızları 

organize eder misin?” denmesini yeterli bulmuyoruz. Biz artık “Yönetimde görev alır mısın?” 

denmesini istiyoruz. Biz artık, yönetimde kız da bulunsun hadi, yedeklere iki tane kız koyalım, 

işte kurullarda da birine, ikisine görev verelim, bu yetmiyor bize. Biz artık karar mekanizması 

içinde olmak istiyoruz.  

Bugün buraya, bu hatırlatmayı yapmak için çıktım aslında. Tabii gündemler çok ağır, ama 

hani çıkar çıkmaz ağır şeylerden bahsetmeyeyim, önce bir bizim varlığımızı hatırlatayım 

istedim. Dolayısıyla, bunu lütfen hatırlayın. Artık kürsünün yan tarafında sadece beyler 

olmasın. Sahnelerde sadece erkek görmeyelim, yani görelim, ama kızlar da olsun. Çünkü 

bakın artık, kürsüde çok yakışıklı duruyor bizim arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, çok 

karizmatikler, onları yüzümüzde bir gülümseme ile, sevgi ile alkışlıyoruz ama oturduğumuz 

yerden baktığımızda, kadın olmayan bir grup da artık Galatasaray’a yakışmıyor. Dolayısıyla, 

ben hatırlatıyorum, biz hatırlatıyoruz. Varız, buradayız, sizler kadar Galatasaraylıyız, sizler 

kadar profesyoneliz ve de bizim de sizin gibi birer tane oyumuz var. Bu bir tehdit değil, 

hatırlatma. Sakın ha sanmayın ki, kadınlar bir araya geldiler, bu kadınlar çok fenadır! Yok, 

hayır, sadece hatırlatıyoruz. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Ayşenur Sayın arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz, hem hatırlatması için, hem ikazı için, 

çünkü Galatasaray bünyesinde, bizim kadın üyelerimizin arasında çok iyi yetişmiş, gayet 

profesyonel işlerde gayet başarı ile çalışan insanlarımız var. Onların da hatırlanmasında 

kesinlikle yarar var. Efendim, Sayın Turcan Bolayır söz istemişti. 

Turcan Bolayır 

Sayın Yönetim Kurulları, Başta Divan Başkanlığı Olmak Üzere Sayın Kulüp Başkanı ve Yönetim 

Kurulu, Eski Başkanımız Sayın Dursun Özbek ve Arkadaşları, Medya Mensupları,  

Hepinizi en içten sevgilerle selamlıyorum efendim. Benim konuşma tarzımı biraz biliyorsunuz. 

Ben çizelgelerle filan iş yapmıyorum. Hani damardan konuşma vardır ya, halkın istediği, 

Galatasaraylının istediği şeyleri biraz terennüm ediyorum. Bazıları beğenmeyebilir ama 
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Fransızların dediği gibi, la liberté d’expression dediğimiz ifade özgürlüğü vardır, onu 

uyguluyorum. Bunu uygularken bazı kişiler maalesef sloganlar da atabilir. Onu yapacakları 

yerde, gelip mikrofonu alıp cevap versinler, bence Galatasaray’a daha iyi hizmet ederler. 

Bunu neden söyledim? Geçmiş antrenör İgor Tudor’un bir hatasını söylemiştim. Oradan 

bağırdılar, sen antrenör müsün diye. Ben futboldan biraz anladığımı söyledim zannediyorum, 

ondan konuştum. İki hafta sonra da İgor Tudor’un işine son verildi. Demek ki, ben biraz 

anlıyorum bu futboldan.  

Şimdi, her zaman aynı film devam ediyor, çizelgeler, borçlar... Ya biz ne zaman bitireceğiz bu 

işi? Bunu bitirecek bazı yöntemlerimiz zayıf mı acaba bizim? Ama bunun en büyük 

nedenlerinden biri, yabancı futbolculara çok yer verdik. Sayın Başkanım Dursun Özbek biraz 

evvel ne dedi? Rahmetli Gündüz Baba ne demiş? Böyle hissi olan, böyle duyguları olan 

futbolcular ben görmedim. O zamanki takımda 8-9 tane Türkiye Cumhuriyeti’nin has evladı, 

İstiklâl Harbi’ni görmüş babaların evladı vardı. Türkiye fakirdi. Böyle bu kadar yeşiller, sarı 

renkteki euro’lar, bilmem neler, dolarlar gezmiyordu ortalıkta. Turgay Şeren ağabeyimi 

hatırlıyorum. Burada söylemek istemiyorum, Yılmaz Ulusoy Bey de bilir onu. Ne kadar zayıf 

bir şekilde yolculadık, yola çıkardık! Ruhu şad olsun! İsfendiyar Açıksöz ağabey, o da öyle, çok 

üzüldü. Bunların hepsi var.  

Şimdi borcu bitiremiyoruz. Bitiremeyiz. Neden? Daha evvelki konuşmalarımda söylemiştim. 

Dağdan inen kartopu çığ olmuş. Avalanche Fransızcası, biliyorsunuz. Köye gelmiş, köyün 

üzerine inmiş, maalesef altında kalanlar bir türlü çıkamıyor, çünkü çuval delik. Çuval kapalı 

olsa oradan çıkacaklar. Çıkamıyoruz, çıkamayız. Store’dan 5 milyonluk forma almayla, flama 

almayla, kaşkol almayla bu iş yürümez. Başka alternatifler bulmak lazım, üretken olmak 

lazım. Nasıl olacağız, bilmiyorum. Önce kısıtlamaya gidelim, tekrar özümüze dönelim. 2000 

yıllarını Sayın İbrahim Bey burada çizelgede gösterdi. O 2000 yılının takımında 2-3 tane 

ecnebi oyuncu vardı, öbürlerinin hepsi Türk oğlu Türktü. Statlar bu kadar modern değildi, 

çamur deryası içinde yüzüyorlardı hepsi. Ama benlikleriyle çalışıyorlardı, gururluydular, 

onurluydular. Bunları unutmayalım.  

Ben tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bir iki sene şampiyon olmayalım, ziyanı yok. Yine biz 

üçüncü, dördüncü, ikinci bitiririz. Ama ne idüğü belirsiz, geçmişini pek bilmediğimiz 

futbolcuları alıp bunlarla şampiyon olunmaz. İşte Belhanda’nın son yaptığı. Kendi kendini 

eritti, aldı kırmızı kartı, gitti. Şimdi buna ne ceza verilecek? Yaptırım var mı, bilmiyorum. 

Kendi futbol takımı, ayakkabılarını alıp, formalarını alıp maça giderlerdi. Buna dönmemiz 

lazım. 2000 yılındaki, 1999’daki o takımda 8-9 tane milli futbolcu vardı ve milli takıma da 

yardım ediyorlardı. O milli takım da bir ara dünya üçüncüsü oldu. 

Ben fazla konuşup başınızı ağırtmak istemiyorum, ama taşıma suyla değirmen dönmez. Nasıl 

üretken olabiliriz, bilmiyorum. Riva’yı verdik, ama devletle olan taahhütlerde parayı hemen 

alamazsınız. Onlar gıdım gıdım verirler. İhalelerde ne zaman vereceklerse, ödeyeceklerse, o 

zaman öderler. Alacak olan kişilerin alma kabiliyeti de azalıyor bu enflasyonla. Daha evvel de 

söyledik, biz bunu kendimiz yapamadık. Müteahhit bir sürü Galatasaraylılar var. Sayın Adnan 

Polat da dile getirmişti zamanında, ilk batında 25 milyon kâr getirecek dubleks villalar 
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yapılacaktı. Şimdi bekliyoruz. Borcun içine boğulmuşuz, kredi kartlarıyla artık kalmamış, 

bakiye zayıf.  

Ne yapacağız? İşte özümüze dönmekten başka çare yok. Yine 8-9 tane çocuğumuzu 

yetiştireceğiz. Başlarına Fatih Terim Hoca gibi bir hoca getireceğiz. Fatih Terim Hoca da 

olabilir. Yanına, ileride onun yerine ikame edebilecek, devam edebilecek tipte bir adam 

getireceğiz, bir genç getireceğiz, tıpkı Piontek’in Fatih Terim’i yetiştirdiği gibi. Bunların hepsi 

gözümüzün önünden geçiyor, sinema şeridi gibi. Ancak bunları yaparsak, o vereceğimiz 150 

milyon dolarlar, euro’lar belki biraz cebimizde kalır. 

Fazla konuşmuyorum. Bir de Ndiaye diye bir futbolcumuz var, bunu zehirlemişler. Böyle 

zehire can kurban! Yeşil miydi zehir, yoksa sarı mıydı? Milyonlarca dolar, euro herhâlde bu 

zehir. Bunu Kulüp Başkanı Sayın Mustafa Bey ve diğerleri nasıl kabul ediyorlar? Efendim, 

çocuk zehirlenmiş! Zehirlenmesin. Zehirlenmemesi için ne yapabiliriz? Diğerleri de demek ki 

zehirlenecek, parayı görünce. Bunlar olmaz.  

En son, fazla devam etmek istemiyorum. Artık bir kısmımız kısıtlama getirilmesini rica 

edeceğiz, çünkü her sefer aynı şey, borcumuz şu kadar, borcumuz bu kadar. Ya her zaman 

deşifre oluyoruz bu borç yüzünden. Bütün kulüplerin borçları var. Biraz kendimiz konumuzun 

içine girelim, bunları eritebilmek için yöntemler arayalım. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? 

Ama söylediğimiz şeylerin üzerine gidersek belki olur. Şampiyon olmayalım bir-iki sene, 

gönlümüzdeki Galatasaray hiçbir zaman sönmez, bitmez. O çocuklar da muvaffak olabilirler.  

Hepinizi en derin sevgilerle, en içten tezahüratlarla selamlıyorum efendim. Sevgiler, saygılar. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkürler Sayın Bolayır. Sayın Mehmet Bilen, buyurun efendim. 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

5281 numaralı üye olarak söz almış bulunuyorum. Sözlerime yeni Başkanımız Sayın Mustafa 

Cengiz ve yeni Yönetim Kuruluna hoş geldiniz diyerek başlıyorum. Demin burada çoğunluğu 

Divan üyesi olan, 7.500 metrelik bir yarışa girmiş su topçu ve yüzücülerimize bir takdir beratı 

verdik. Bu şunu gösteriyor. Yaşlı denilen Divanımız 7.500 metrelik uluslararası bir yarışa 

giriyor ve birincilik derecesi alıyor. Yani Divanımızın ne düzeyde olduğunu göstermesi 

açısından çok güzel bir örnektir.  

Bu arada, demin Ayşenur kardeşimiz çok güzel bir temennide bulundu, “Artık yönetimlerde 

bayanlar olsun.” dedi. Doğrudur, ancak bir şeyin altını çizeceğim. Olmuş olsun diye, bayan 

olmasın. Bir değil, 5 tane olsun, fakat şu unutulmasın. Burası Galatasaray Spor Kulübü, -

erkeklerde de aynı şey geçerli- sadece yönetime gireyim diye yönetime girilmesin. Ha, 

ekonomist mi, hukukçu mu, ama hiç olmazsa bayanlarda da spor yapmış, sporu bilen bir değil 

3 tane bayan olsun, ama artık orada da, bayanlarda da hiç olmazsa biraz spordan anlayan 

olsun, müsaade ederseniz.  
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Şimdi, tarihî bir Seçim Genel Kurulunu geride bıraktık. Bu Genel Kurul -ben 50 yıldır 

izliyorum- ders alınması gereken bir Genel Kuruldur. Bir kere, pek çok Divan üyesi burada 

geldi, uyardı, ya bu toplantıyı normal süresinde yapalım, dendi. Yönetim Kurulu sağ olsun, -

sadece bir başkan değil, 15 tane de üye var- demek ki o üyeler de hiçbir uyarıda bulunmadı, 

etkileri olmadı. Bütün bu ısrarlara rağmen erken seçime gidildi ve erken seçim sonucunda 

Sayın Özbek yönetimi seçimi kaybetti. Niye gidildi, anlamadım. Ama öte yandan da, rakiplere, 

diğer insanlara bir rahat çalışma fırsatı verilmedi, iki ayak bir pabuca girdi. Bunu görmeliyiz. 

Ve ne oldu? Sonunda kulüp zarar ediyor. Yani şu andaki üyelerimiz çok değerli ama çok daha 

sağlıklı, çok daha rahat bir çalışma ile seçilecek yönetim ve diğer kurullar acele ile, telaşla, 

çok büyük bir sıkıntı ile seçildi. Yani daha dar bir zamanda seçildi. Ama sonunda son derece 

değerli bir Yönetim Kurulu çıktı. Yani niye buna gittik? Demek ki sistemimizin gerçekten bazı 

kara delikleri var. İnşallah tüzük toplantısında bunların önüne geçeriz ve bir daha böyle 

baskın seçimler olmaz.  

Seçim sırasında, 180 liseli kulüp üyesinin yaptığı bir bildiri vardı. Bunu da görmezden 

gelmemeliyiz. İlk defa böyle bir olay gördüm, helal olsun bunlara. Çok yerinde, çok güzel bir 

açıklama yaparak kulübün içindeki birtakım eksiklikleri ve arızaları dile getirdiler. Son derece 

faydalı oldu. Lisenin yıpranmasının da kısmen de olsa önüne geçtiler. Kendilerini 

canıgönülden kutluyorum. İnşallah tüzük değişikliğinde bunlara birer çözüm buluruz.  

Şimdi gelelim Nisan ayında yapılacak Divan Başkanlığı ve Divan yönetimi seçimine. Bu bizim 

kulübümüz için son derece önemli bir kurulun seçimi. Bunu da böyle bir telaşa getirmememiz 

gerekir. Şöyle ki, Divan yılın 12 ayı toplanıyor ve kulübün her türlü konusuna değiniliyor. 

Üyeler önerilerini, eleştirilerini burada yapıyorlar. Son derece fonksiyonel bir kurul. 

Tabiatıyla, bunun yönetimi de kolay değil, hele hele şu zor dönemde. Yani benim şahsi 

görüşüm, tecrübenin burada çok büyük rolü var, çünkü kulübümüz gerçekten ekonomik 

yönden, idari yönden sıkıntılı bir süreçte. Divan yönetimindeki tecrübenin de burada önemi 

bir kat daha artıyor. Son 5-6 ayda, iki tane üyemiz Divan adaylığı için çok güzel bir şekilde 

ortaya çıktılar. Bir tanesi Kalamış tarafında açık bir şekilde çalıştı, kendisini kutluyorum. Diğer 

kardeşimiz de Beyoğlu tarafında biraz daha sessiz bir şekilde çalıştı. Ama iki adayın şimdilik 

çıkması çok iyi bir şey. Bunlar Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu, kendilerini kutluyorum. 

Başarılar diliyorum.  

Divan, fikir üretilen bir yer. Fikir üretilen bir yerde Divan Başkanının ve Divan yönetiminin de 

o fikirlere katılmış olması lazım. Onların da fikir üretmesi lazım. Onların düşüncelerini ben bir 

üye olarak bildiğim gibi, bütün Divan üyeleri de bilmeli. Çok sevdiğim Bünyat kardeşimi ben 

bugüne kadar hiç mikrofonda görmedim. İlk defa, biraz da zaman zaman takılmam 

sonucunda, baktım benden sonra sıraya gelmiş. Şimdi kendisini zevkle dinleyeceğiz, feyz 

alacağız ve Divan konusundaki düşüncelerini öğreneceğiz. Zaman zaman Eşref kardeşimiz 

konuşuyordu, o da baktım yine sırada. Son derece faydalı olmuş. İnşallah bu konuşmalarında 

biraz kayda değer hususlara değinirler. Bakın, gerçekten Divan Başkanı da, iki Divan başkan 

yardımcısı da çok önemli. İki başkan yardımcısı da etkin olmalı ki, kulübe bunların komple 

faydası olsun.  
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Şimdi kendilerine birkaç hususta yardımcı olmak için bir şey yapacağım, yani bu konularda 

bizi aydınlatmalarını rica edeceğim. Bir kere, kısmet olup da seçilirlerse tüzükle ilgili ne 

düşünüyorlar? Hangi tarihte ne yapacaklar ve tüzüğün içindeki bu erken seçim olsun, diğer 

üyelik konuları olsun, bu konulardaki düşünceleri ne? Yani lütfen buraya gelip geçiştirici, 

genel bir konuşma yapmasınlar, birazcık hassas konulara değinsinler. Geriye yönelik 

araştırma dosyalarımız vardı, hep biz bunları geçiştiriyoruz. Bir şey olmadı. Gelirlerse bu 

konuda ne yapacaklar? Bakın, kulüp ne kadar borca geldi. Biz 3 maymunları oynaya oynaya, 

kulüp ekonomik olarak duvara tosladı. Bu konuda, bu kadar zor bir göreve aday olan 

kendilerine helal olsun diyorum. Bu iki kardeşimiz, lütfen bu araştırma dosyası konularında 

da ne gibi düşünceleri var, bizlere açıklasınlar. Baktım, bir grup burada yok, Ömer filan. İşte 

statükoya karşıyız, diye platformlarda verip veriştiriyorlar. Yani ben de statüko taraftarı 

değilim, ancak tabiatıyla, gelip söylerler Divanda ne gibi yenilikleri olacağını. Mesela bugün 

üye olarak ilk sözü alan kişi 15.30’da aldı, 2 saat geçti, tabii salonun çoğu dağıldı. Onların 

yöntemleri neler olacak? Bir de bu özellikle 180 liseli üyenin görüşlerine katılıyorlar mı? Ben 

şahsen, canıgönülden, kalben katılıyorum. Onu da kendilerinden öğrenmek istiyorum.  

Burada konuşmamı noktalıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Mehmet Bilen’e teşekkürler ederiz. Sıradaki, Eşref Hamamcıoğlu. 

Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Başkanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Hanımefendiler, 

Beyefendiler, Değerli Basın Mensupları,  

Her ne kadar salon boşalmış olsa da, benim bugünkü Divanda böyle bir konuşma yapmaya 

hiç niyetim yoktu. Fakat konuşmacı listesine bakınca, özellikle Mehmet Bilen kardeşimin 

biraz durumdan vazife çıkardığını gördüm. Ben böyle bir beyanda bulunmadan, kendisi 

benim adıma beyanda bulundu. Dolayısıyla, ben hep dış kaynaklarımla çalışan birisi olarak, 

iradem dışında dış kaynak kullanmış oldum. Onun için, hepinizden özür diliyorum.  

Benim bugün söz almamın temel bir tane nedeni var. Sizlere çok kısa bir bilgilendirme 

yapmak istiyorum. Malumunuz, zaman çok çabuk geçiyor. Sayın İrfan Aktar’ın beşinci 

başkanlığı döneminde, ben de sizlerin destekleriyle başkan yardımcısı seçilmiştim. Bugün 

bunun üzerinden 3 sene geçti. Dolayısıyla, Nisan ayında seçimler var. Ben bu defa yine büyük 

bir çoğunuzdan teşvik edici, cesaretlendirici, yüreklendirici telkinler almam sonunda, değerli 

Başkanım İrfan Aktar’ın da bilgileri dahilinde, Nisan ayındaki seçimlerde aday olmaya karar 

verdim. Zaman zaman kulislerde, zaman zaman da basında ismim geçmeye başladığı için, 

bunu doğrudan ben sizlerle paylaşmayı arzu ederdim. Ama dediğim gibi, Mehmet Bilen 

kardeşim benim adıma bu açıklamayı yapmayı kendi adına uygun gördü. Bir kere daha 

teşekkür ediyorum kendisine.  

Benim bugün söz almaktaki temel nedenim, dediğim gibi, bu beyanda bulunmak. Bundan 

sonraki süreçte ise gerek kendimi tanıtmak, gerek takım arkadaşlarımı tanıtmak, 
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adaylığımızın nedenlerini açıklamak ve hedefleri belirtmek üzere zaman zaman sizlerle 

iletişim içinde olacağız. Fakat bizim teamüllerimize göre, adayların kendilerini tanıtmalarının, 

Mehmet Bilen’in hazırlamış olduğu quiz’e cevap vermeleri konusunun Mart ayında yapılması 

daha uygun oluyor. O bakımdan, ben bugün sadece adaylığımı sizlere resmen açıklamak 

üzere kürsüde yer almış oluyorum. Çok teşekkür ederim ilgilerinize. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Hamamcıoğlu, teşekkür ederiz. Efendim, sıradaki arkadaşımız Sayın Bünyat Balaban.  

Bünyat Balaban 

Sayın Divan Başkanım, Başkanlık Divanı, Sayın Kulüp Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Sayın Basın Mensupları, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler Beyefendiler,  

Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepimizin ortak sevdası Galatasaray. Bu 

manada, bu özel günde hepinizin Sevgililer Gününü de kutlarım. Öncelikle -şu anda 

göremiyorum ama- 37. Başkanımız olarak seçilen Sayın Mustafa Cengiz ve ekibini tebrik 

ediyorum. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Galatasaray gelenekleri uyarınca, daha önce 

kulübümüze hizmet etmiş bütün başkan ve yönetim kurulları gibi, Sayın Dursun Özbek 

Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna da huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Ben bu konuşmamda biraz bizimle, yani mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Divan Kurulu 

ile ilgili bazı hususlara değinmek istiyorum. Tabii saat bu kadar ilerleyip biraz yorgunluk da 

olunca, bazı yerlerini atlayıp özet yapmaya çalışacağım. Galatasaray tarihi ile ilgilenenlerin iyi 

bildiği gibi, Divan Kurulumuz, kulübün kuruluşundan yaklaşık 30 yıl sonra, 1936 yılında bir 

ihtiyaca cevap vermek için kurulmuş bir organ. Malum, 1930’lu yılların başında -çok özet 

geçiyorum- rahmetli Muslihittin Peykoğlu ve Yusuf Ziya Öniş önderliğindeki gruplar arasında 

ciddi fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları olup, hiçbir uzlaşmaya varılamadığı için, başka olayların 

da tetiklemesi ile maalesef tarihimizdeki acı bir Ateş-Güneş, sonra Güneş ayrışması yaşandı. 

Bunun üzerine, kulübümüz kurucuları bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması, 

kulübümüzdeki görüş ayrılıklarının asgariye indirilmesi ve en önemlisi, üyeler arasında 

ayrışma ve küskünlükler yaşanmaması amacıyla, Yönetim Kurulu dışında, bağımsız, tarafsız, 

saygın bir organ kurulmasını gerekli gördüler ve Divan Kurulumuz bu şekilde kuruldu.  

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu kurulu değerlendirirken, sadece tüzükte yazan 

görev ve yetkiler çerçevesinde değil, bu kuruluş amacını daima hatırlayarak düşünmemizde 

büyük yarar vardır. Rahmetli Kemâl Onar ağabeyimizin tabiriyle, Divan Kurulumuz 

Galatasaray’ın senatosudur. Bu kadar önemli ve değerli bir kurulun çalışma kural ve 

esaslarının çok net bir şekilde belirlenmiş olmasının ihtiyacı da açıktır. Şimdi bakalım, bugün 

bu tam olarak yerine gelmiş mi?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Malumunuz, 16 Ağustos 2017 tarihinde, pek de alışık olmadığımız, bir daha da 

tekrarlanmamasını çok istediğimiz nahoş olayların yaşandığı bir Olağanüstü Genel Kurul 
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yaptık. Bir sonraki Divan toplantısında -yani 13 Eylül’deki- Divan Başkanlığı, tutanaklara 

geçmesi için bu olağanüstü toplantıda alınan kararlar ve uygulamalar hakkında bir zorunlu 

açıklama yaptı. Yapılan uygulamaların dayanağı ve gerekçelendirilmesi olarak bir dokümanın 

tutanaklardaki ifadesi de aynı, Divan İç Yönetmeliği’nin 3.  maddesi, 20., 23. ve 24. 

maddeleri, mevcut Başkanımız ve Başkan Yardımcısı tarafından bizlere okundu.  

Ben bu dokümanın ne olduğunu merak ettim, araştırdım. Bahse konu olan, şu elimde 

gördüğünüz, resmî ismi Galatasaray Spor Kulübü Kulüp Divanı İç Tüzüğü olan belge. Üstünde 

2000 yılı yazıyor, ama o basım tarihi. Yürürlüğe giriş tarihi ise 8 Mart 1990, yani 28 yıl önce, 

yani aramıza yeni katılan pek çok üyemizden daha kıdemli bir doküman. Çok detayına 

girmiyorum. Bu dokümandaki birçok madde, mevcut tüzüğümüzle çelişmektedir. Atıfta 

bulunulan Millet Meclisi İç Tüzüğü gibi dokümanlar da geçerliliğini yitirmiştir. Dolayısıyla, bu 

iç tüzüğün güncellenmiş, yeni tüzüğümüzün de ihtiyaçlara göre değiştirilmiş olması şarttır. 

Bunu ben söylemiyorum. Elimde bir yazı var, 28 Şubat 2011 tarihli. O tarihte de Divan 

Başkanı olan Sayın Divan Başkanımız imzalı bir Divan Başkanlığı yazısı. Hepsini okumuyorum. 

Diyor ki, “Bu nedenle, Divan Kurulu çalışmalarını düzenleyen Divan Kurulu Yönetmeliği’nin de 

tüzükteki yeni şartlara göre değiştirilmesi gerekmiştir. 2011. Yine aynı yazıda, burada elimde 

gördüğünüz, 2011’de yeni bir Divan Kurulu Yönetmeliği bu sefer ismi, hazırlanmış, 2011’de 

gerçekleşmesi için Yönetim Kuruluna sunulmuş.  

Şimdi bu yazı tarihinden bugüne tam 7 sene geçmiş. Bu 7 senede göreve gelen beşinci değerli 

kulüp başkanımız. Kulüp başkanlık seçimleri yapılmış, Divan başkanlık seçimleri yapılmış, 

Divan başkan yardımcıları değişmiş, neredeyse Sayın Divan Başkanımız haricinde bütün 

görevliler değişmiş, ama bu yönetmelik değiştirilip geçerli hâle getirilmemiş. Öyle olmasa, 

Eylül 2017’deki Divan toplantısında bu doküman bizim önümüze referans olarak getirilmezdi. 

Bunu asla bir suçlama, bir polemik yaratma, bir tartışma açma amacıyla söylemiyorum. Bu bir 

durum tespitidir, bir ihtiyaçtır. Şimdi denilebilir ki, böyle diyorsun ama, Galatasaray’da 

yönetmelik çıkarmak, yönetmelik değiştirmek çok zor, çok uzun bir süreçtir. Öyle değil. 

İzninizle, bu kapsamda bir örnek vermek istiyorum. Kıdemli üyelerimiz, sizlerin pek çoğu 

gayet iyi bilir. Kulübümüzde kulüp üyeliğinin yanı sıra, istenirse, ayrıca bedeli ödenerek üye 

olunan bir sosyal bölüm üyeliği ve buna ilişkin bir sosyal bölüm yönetmeliği vardır. 2010 

tarihli tüzüğümüzde -gerekçelerine girmiyorum- sosyal bölüm üyeliği ve sosyal bölüm 

kaldırıldı. Dolayısıyla, sosyal bölüm yönetmeliği de kendiliğinden geçersiz hâle gelmiş oldu. 

Sosyal tesislerimizi ilgilendiren bir düzenleme boşluğu ortaya çıktı.  

2013 yılı sonlarında, Kalamış Tesisleri’nden sorumlu, tam yetkili, Yönetim Kurulu fahri 

temsilcisi olarak atandım. Pek çok faaliyetin yanı sıra, bu eksikliği de gidermek için şahsen 

gayret gösterdim. Tabii ki Başkan ve Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde, onların tercihleri 

doğrultusunda çok yoğun bir çalışma yaptık. Sayın Avukat Mahinur Dengiz’i de daha önce 

burada gördüm, - hâlâ burada mı, bilmiyorum- ona da çok teşekkür ediyorum ve bu çalışma 

sonucu, sosyal tesisler yönetmeliği ve Kalamış Sosyal Tesisleri plaj bölümü ve oyun salonu 

kullanımı hakkında yönetmelik olmak üzere iki yönetmelik hazırladık. Bunları Yönetim 

Kuruluna arz ettik. Yönetim Kurulunun 11 Şubat 2014 tarih, 007-a sayılı kararı ile onaylandı 
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ve yürürlüğe girdi. Yani göreve gelmemin üzerinden geçen 3 aydan kısa bir süre içinde bu iki 

yönetmelik güncellendi, Yönetim Kurulunca onaylandı, yürürlüğe girdi. Bir yanda 3 aydan kısa 

sürede yapılan bir örnek, diğer yanda 7 yıldır sonuçlandırılamamış olan bir başka örnek. Tabii 

mevcut tüzüğümüzün 87/20. ve 163. maddeleri uyarınca, yönetmelikleri yürürlüğe koymak 

Yönetim Kurulumuzun görev ve yetkisindedir. Ancak konu Divan Kurulumuzun çalışma 

esaslarını belirleyen bir yönetmelik olunca, bu konuyu takip etmek ve sonuçlandırmak Divan 

Kurulu Başkanı ve yardımcılarının ihmal edilmemesi gereken bir görevidir kanaatindeyim.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Bugüne kadar sizlerin oylarıyla bu göreve gelmiş olan tüm Divan başkanlarımız, başkan 

yardımcıları ve saymanlar kulübümüze çok değerli hizmetler vermişlerdir. Hepsine 

huzurunuzda teker teker teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi, ben bu konuşmayı sevgili 

Mehmet kardeşimden önce yapacağımı düşünüyordum, ama o sağ olsun, bizden önce 

davranıp bütün açıklamaları yaptı. Nisan ayında, Divan Başkanlığı ve ekibi için bir seçim 

yapılacak. Ben bunu bir seçim olarak değil, bir hizmet yarışı olarak görüyorum. Bu hizmet 

yarışında bayrağı devralmak, bu bayrağı bugünkünden de daha yükseğe taşımaya gayret 

etmek, bizden sonra bu göreve gelecek ve daha da yukarıya taşıyacak değerli üyelerimize 

devretmek, tüzüğümüz yanı sıra Divan Kurulumuzun başta hatırlattığı kuruluş amaçlarını asla 

unutmadan, yıllarca büyüklerimizden almaya gayret ettiğimiz feyz ve gördüğümüz teamüller 

çerçevesinde, tüm üyelerimize hiçbir ayırım yapmadan, eşit yakınlıkta olmak kararlılığı ile bu 

hizmete adayım.  

Divan Kurulumuzu ilgilendiren konuların öncelikli olarak konuşulması gereken yer bu şerefli 

kürsüdür. Ben de bu kararımı bu kürsüden sizlere arz ediyorum. Sözlerimi bitirmeden, Mart 

ayında yapılacak Olağan Genel Kurulumuzun, Nisan ayında yapılacak Divan Başkanlığı 

seçiminin ve Mayıs ayında yapılacak kulüp başkanlık seçiminin camiamıza ve kulübümüze 

hayırlı olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bünyat Balaban arkadaşımıza teşekkür ediyoruz açıklamaları için. 

Değerli Galatasaraylılar,  

İki başkan adayı beyan ettiler seçime katılacaklarını, en tabii haklarıdır. Ancak önümüzde 

sıkıntılı bir dönem olduğu ifade edilerek, benden de bu göreve devam etmem hakkında 

talepler var. Bu istikamette ben bu konuyu değerlendireceğim. Onu size Mart ayında usulüne 

uygun şekilde bildiririm efendim. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Özer Berkay, iki dakika 

istiyorsunuz. Mehmet Helvacı söz istiyor mu? Peki. 

Özer Berkay 

Sevgili Arkadaşlar,  

Tatlı bir şekilde toplantı kapansın istiyorum, bu güzel konuşmalarla. Efendim, camiamızda 

çok değerli başkanlar, Divan başkanları vs. devamlı hizmet etmektedirler. Yalnız bunlar 

seçimlerden sonra adaylıklarını bir daha koyarlarsa çekip gitmelerini, rahat ederler diye 
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emekliler safına girmektedirler. Bu böyle bir gelenektir Galatasaray’da. Tabii başkanlar da 

böyle. Bir teklif getiriyorum, lütfen kabulünü rica ediyorum. O da şu. Görevden ayrılan Divan 

ve kulüp başkanlarına mutlaka bir onur vermek lazım, bir şeref madalyası, bir şeyler vermek 

lazım. Bunu da Divan, gelecek toplantısında lütfen şey yapsın ve evlerinde hiç olmazsa bir 

hatıraları bulunsun, çoluğuna, çocuğuna, torununa torbasına gösterip gururlansınlar.  

Çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Berkay, daha ayrılan mayrılan kimse yok. Siz istirahat buyurun. Kulübün teamüllerine 

göre uygulama yapılır. Sayın Mehmet Helvacı, buyurun efendim. 

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son konuşmacı olmanın zorluğunu biliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sondan bir önce, Fethi Hoca da söz istemişti. 

Mehmet Helvacı 

O zaman, bugün bir değişiklik olmuş, ben sondan bir önce konuşuyorum.  

Bence, bugün çok iyi bir Divan toplantısı yapıyoruz. Çok sık rastlamadığımız gibi, bir önceki 

Başkanımız ve yeni Başkanımız aramızda. Önceki Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna 

hizmetleri için, yeni Başkanımız ve Yönetim Kuruluna da yapacakları hizmetler için şimdiden 

teşekkür ediyorum. Ayrıca, onları seçilme başarıları için de tebrik ediyorum.  

Burası Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısı. Bu toplantılar önemli toplantılar, 

buraya hazırlıklı olarak gelmek lazım. Hazırlıksız konuşma yapmamak lazım. Bu yüzden, ben 

sizlere bugün hazırlık yapmıştım, bir konuşma yapacaktım, ama bu saatte bu konuşmanın çok 

verimli olacağını düşünmüyorum. Bu konuşma, kulübümüzün halka açık şirketinin geleceğine 

ilişkin ve daha önceki yönetimimizin başlattığı soruşturmaya ilişkin bir konuşmaydı. Bunu 

daha dingin bir Divan toplantısında yapmayı planlıyorum. O yüzden, şimdi söyleyeceklerim 

hazırlıksız. Bunun için sizden özür diliyorum.  

Her yönetici, yönettiği kurumla ilgili, gerek görevi sırasında, gerek görev süresini 

doldurduktan sonra haksızlığa uğradığını düşünebilir. Bu doğal bir reflekstir. Gerçekten de 

haksızlığa uğramış olması ihtimali de çok yüksektir. Ama bunu çok yüksek sesle dile getirmek 

veya bunun üzerinden polemiklere girmek, bugüne kadarki dünya tarihine baktığımız zaman 

geriye hiçbir şey bırakmamıştır. Tam tersine, haksızlığa uğradığı hâlde sessiz kalmayı 

başaranlar, haksızlığı, haksızlığı yapanlara rağmen sineye çekenler birer fazilet ve erdem 

timsali olarak bugün hâlâ akıllardadır, anılmaya devam etmektedir. Bu sebeple, Galatasaray’ı 

seven tüm Galatasaraylılar olarak, polemiklerden olabildiğince uzak durmamız gerektiğini bir 

kez daha hatırlatmak istiyorum.  



35 

 

Bugün Sevgililer Günü. Benimle ilgili eleştiri yapmayı sevenler Sevgililer Gününü kutlamamı 

da kullanabilirler,  ama Sevgililer Günü, böyle bir sevgi taşıyan herkes için kutlu olsun diyelim. 

Bir şeyi sevmenin ne demek olduğunu da bir kez daha hatırlayalım. Bir şeyi sevmek sadece iyi 

günde sevmek değildir. Her gün sevebilmektir, sürekli olabilmektir. Kötü günde de onunla 

beraber olmak, yanında olmak, fedakârlık yapabilmektir. İşte biz Galatasaraylılar, 

Galatasaray’ı böyle severiz. Aramızda bunun istisnasının olduğunu düşünmüyorum. Tüm 

Galatasaraylılar Galatasaray’ı böyle severler.  

Bir teşekkür de Sevgili Nur Sayın arkadaşım için yapmak istiyorum. Kendisine burada 

kadınların sesi olduğu için teşekkür ederim. Umarım bundan sonra bu görev sadece Nur 

Sayın’la sınırlı kalmaz ve kadınlar, Divan Başkanlığı seçiminden başlayarak, orada da görev 

almak suretiyle hep aramızda olurlar. Çünkü kadının olduğu yerde hassasiyet, duyarlılık artar. 

Bizlerin de konuşmaları, davranışları bu hassasiyet ve duyarlılık çerçevesinde daha olumlu bir 

hâle gelebilir diye düşünüyorum.  

Sözlerime son verirken, tekrar yeni Başkan ve Yönetim Kurulunu kutluyor, her Galatasaray 

Başkanı ve yöneticisine olduğu gibi, o koltuklarda oturmuş bir kimse olarak, bunu bilen biri 

olarak, emirlerine amade olduğumu, herhangi bir talepleri hâlinde onlara hiçbir karşılık 

beklemeksizin, hatta bunun duyurulmasına da gerek yok, hizmet etmek üzere hazır 

olduğumun bilinmesini isterim. Bunu özellikle Başkana zaten söylemiştim. Ama sizin 

huzurunuzda da bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz. Son konuşmacı Sayın Fethi Demircan Hoca, buyurun efendim. 

Fethi Demircan 

Efendim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim konuşmak istediğim konu, bir 

kulübün can damarı olan altyapı ile ilgilidir. 1986-96 yılları arasında genç takımlara bakan 

Müfit Erkasap, sonradan onun yanına gelen Ali Yavaş ve ondan sonra her teknik direktör 

değiştiği zaman veyahut da kulüp yönetimleri değiştiği zaman altyapıdaki antrenörler gitti, 

diğer arkadaşlar geldi. Gelenler kimler? Yönetim Kurulunun veya oradaki yeni gelen teknik 

direktörün yakınları altyapıda sorumluluk taşıdılar.  

Şimdi bakın, orada yetişen oyuncuları ben size sayayım, bilginize. Bülent Korkmaz, kardeşi 

Mert, Arif Erdem, Tugay Kerimoğlu, Okan Buruk, Fatih Akyel, vs. vs. Bunların hepsi 

Galatasaraylı ve Müfit’in teknik direktörlük yaptığı 1986-96 yılları arasında yetişen 

oyunculardır. Ayrıca, bunların dışında bir de Salih Hocamız vardı. Bu şahıs Bakırköy’de 

öğretmendi, ne kadar iyi futbolcu varsa hepsini bulur getirirdi. Ve Galatasaray takımında 

bunların hepsi filizlendi. Büyük Metin, küçük Metin, Müfit, hepsi bunlar filizlendi. Ve o 

dönemlerde Galatasaray takımının hemen hemen hepsi, çoğunluğu altyapıdan yetişen 

futbolculardı. Maalesef bugün bu sık sık değişmeye başladı.  

Benim şahsi düşüncem şudur. Yönetim kurulları altyapıya sağlıklı, görevlerini layıkıyla yapan 

teknik adamları seçmeli ve bunlar orada devamlı olarak görev yapmalı. Futbolda başarının 
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temeli devamlılıktır. Bu arkadaşlar burada devamlı görev yaptıkları zaman Galatasaray takımı 

başarılı olur. Nitekim oraya Yılmaz diye bir kaleci getirdi. Ben de hocayım o zaman. O kaleci, 

Galatasaray takımında futbol oynamış. 

Ayrıca, şunu da söyleyip sonra sözlerime son vermek istiyorum. Zaman zaman sizler de 

burada şahitsiniz. Ben Galatasaray takımının transfer ettiği bütün yabancı oyuncuların 

burada oynayıp oynamayacağını ifade ettim. Müteaddit defalar ifade ettim. Fakat bu süre 

içerisinde, biri de beni çağırıp “Ya Fethi Hoca, gel, sen hep diyorsun ama Ahmet oynamıyor, 

Mehmet oynamıyor. Bunlar alındı, transfer oldu ama sen ne diyorsun?” diye benden hiçbir 

fikir alınmadı. Oysa benim fikirlerim sadece Galatasaray Kulübü’nün başarısı ve bir yere 

gelmesi içindir. Beni dinlediğiniz için size saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Fethi Demircan Hocaya teşekkür ediyoruz, tavsiyeleri için. Sayın Başkan söz istiyorsa, 

Başkan buyursun efendim. Son konuşma.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 

Değerli Galatasaraylılar,  

Evet, hepimiz sabrımızın sonuna geldik  ama ben her konuşmacıya duyduğum saygıdan ötürü 

hiçbir konuşmayı yanıtsız bırakmak istemem. O nedenle, izin verirseniz, hemen kâğıtları başa 

sararak, yanıt vereceğim.  

Efendim, ilk konuşmacı Sevgili Başkanımız Dursun Özbek. Eski Başkanımız sağ olsun, projeler 

zaten devam eder. Projeler zaten ne benim projelerim, ne Dursun Bey’in projeleri, ne bir 

önceki başkanımızın. Bunlar kuruluşumuzdan beri süregelen, Ali Sami Yen Başkanımızdan 

bize devredilmiş miraslar. Ada’dan başlayarak, bu Riva, Florya, bunlar yeni keşfedilmedi. Ne 

bir önceki başkan bunları satın alıp proje yaptı, ne bir daha önceki. Bunların projeleri sürüyor. 

Hizmette süreklilik, yatırımda süreklilik ve bunları optimum noktada Galatasaray camiasına 

en yararlı hâle getirmek de yönetimlerin görevi.  

Değerli Arkadaşlar,  

Şimdi özellikle hemen düzelteyim. Kemerburgaz 150 dönüm değil, 101 dönüm. 

Kemerburgaz’ın maketini gördük. Perşembe günü ihaleye girdik ve araziyi yeni aldık. Bunu 

bildireyim. İnşallah belli bir süreç içinde projelendirip inşaatını yapacağız. Bu konuda 

devletimiz destek veriyor, bilvesile tekrar teşekkürler. Evet, şimdi Sayın Başkan şunu dedi, 

efendim, medyada söylemeyelim. İşte, rakamlar var, bunları dillendirmeyelim. Katılıyorum. 

Fakat Sevgili Hayri ağabey de bilir. 2011 yılından bu yana, yani konsolide bütçe çıktı çıkalı, o 

bin sayfayı didik didik eden, en az 3 kere hatmeden bir insanım ben. Benim konuştuğum her 

rakam zaten faaliyet raporunda var. Benim burada dillendirdiklerim de, söylediklerim de 

ayrıca çıkacak olan faaliyet raporunda var. Galatasaray’a zarar vermedikçe, açıklık, şeffaflık 

ilkesi doğrultusunda, her şeyi söylerim ben. Benimle de ilgili söylesinler. Saklayacak bir şeyim 

varsa korkarım, dillendirme derim. Kişisel bazda söylüyorum. Bunu lütfen karıştırmayalım. 
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İki, medya. Ben bir tek konuşma yaptım, dedim, resmî. Medya doğru düzgün toplumların 

aracısıdır, ifadesidir. Medya çağdaş toplumların gelişmesinde en değerli unsurlardır. Yeter ki, 

medyaya biz doğru şeyler söyleyelim. Yeter ki, medya o doğru söylediğimiz şeyleri olduğu 

gibi aktarsın ve danışsın. Toplumun gelişmesinde medyanın çok önemli rolü var. 

Galatasaray’ın gelişmesinde medya emekçilerinin de büyük rolü var. Özellikle ben şunu 

beyninize atmak istiyorum. Bırakın şablonu. Şimdi Sayın Başkan, 900 milyon TL idi Riva, ben 

bunu işte 700 yaptım, inşallah 1.200’e getireceğiz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hiç yormayalım kendimizi. Mart 2016 Mali Genel Kurulu, 10 metrekare maket. Sevgili önceki 

başkanlarımız, özellikle Selahattin Beyazıt beni burada iki kere de aradı, beni çok 

duygulandıran konuşmalar yaptı. Bilvesile kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Selahattin 

Beyazıt aldı, Sevgili Adnan Polat Başkanımız, Işın Çelebi’ler bir noktaya getirdi. Beğenin, 

beğenmeyin, onlar hizmet etti Galatasaray’a. Zaten hızla onu da geçeceğim. Sevgili Hayri 

ağabey, komite ve kurullardan bahsetti. Hayri ağabey değerli bir ağabeyimiz. Bu kurulları biz 

geçen yönetim toplantısında karar aldık. Bu Yüksek İstişare Kurulu, yaşayan başkanlarımız ve 

onların önereceği ikinci başkan ya da başkan yardımcıları, artı Sevgili Divan Başkanımız ve 

önereceği başkan yardımcısından oluşacak. Biz bu kurulu harekete geçireceğiz. Fakat özel 

olarak ihtisas komisyonu gibi, 5 yıllık kalkınma planlarındaki gibi komisyonda Hayri ağabeyin 

dediklerini ciddi olarak dikkate alacağız.  

Değerli Arkadaşlar,  

Tekrar başa dönersem, Riva 10 metrekare maket, bu makette 844 villa vardı. Bu bizim 

projemizdi. Bu bir süreçti, geldi. Bizim 844 villadan -Mart 2016, açın kayıtlara bakın, ben 

sadece isim unuturum- orada söylenen rakam, Sevgili Dursun Özbek Başkanımız tarafından, 

900 milyon değil, 1.4 milyar TL. Kur 2.8, çarpın 500 milyon dolar, sadece Riva. Minimum gelir 

tahmini, 844 villa. Lütfen bunu unutmayalım. Biz bunu bir noktaya getiremedik. Artık oraya 

girmiyorum. Devlet bize yardımcı oldu. Ankara merkez iktidar yardımcı oldu, bize bir yol çizdi, 

tarik. Şimdi bu yolu şose mi yapacağız, uyduruk yol mu yapacağız, yoksa 6 şeritli otoban mı 

yapacağız, bu bize ve Emlak Konut’a bağlı, bir de müteahhide bağlı tabii. Tekrar ediyorum, 

atın her şeyi kafanızdan, berrak olun. Biz sadece Riva’dan minimum 500 milyon dolar gelir 

getirmeliyiz. Bu bizim kendi projemizdi zaten, 844 villayı lütfen aranızda çarpın. Evde 

oturanlar vardır, ev kiralayan vardır. Riva’da bir villanın değeri 1 milyon dolardan aşağı mı 

arkadaşlar? Çarpın, bulursunuz zaten, minimum. Çok basit, hiç öyle uzman inşaatçı, 

gayrimenkul uzmanı olmaya gerek de yok. Şimdi buradan 500 milyon. Hayri ağabey açıkladı, 

bizim çok önemli projemiz, önümüzdeki 4 yıllık projeksiyon için, şeye girmiyorum, metrekare-

aks buna bilerek girmiyorum. Emlak Konut’la görüştüm, devletimiz bu konuda bize yardımcı. 

Aynı fikirde mutabık kaldık. Nedir bu? İşte bu dediğim, maksimize etmek. 500 milyon.  

Florya’ya gelelim. Florya’ya biçilen değer -minimum değeri söylüyorum- 200. Karıştırılıyor çok 

böyle rakamlar, kafa kafaya sokuyor. İnsanın da azıcık aklı var, böyle benim gibi, o da gidiyor. 

Şimdi biz lütfen şunu unutmayalım. Ne kaldı? 200 milyon dolar. Biz bunu da maksimize 

edeceğiz, Florya’yı. Bunun için çalışacağız. Bu uğurda mücadele edeceğiz, karıncanın hac 
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yolculuğu gibi. Ben yarın olmam, siz olursunuz. Bunu lütfen maksimize edin, en yüksek hâle 

getirin, devlet de kazansın, millet de kazansın, Galatasaray da kazansın. O nedenle, bilerek 

kayıda bunu alıyorum, kimse geçmişteki şeyleri unutmasın. Yarın biz varız, yokuz. Bu bir süreç 

çünkü, daha 3-4 yıl sürecek. 

Değerli Arkadaşlar,  

Biz eğer bunu yaparsak 3 ila 4 yıl içinde, -bizim şu andaki net borcumuz 2 milyar TL, küsuratı 

da var- bu 2 milyar TL’yi -borç-alacak farkından öte söylüyorum- biz sıfırlıyoruz. Sadece Riva 

ile sıfırlarız. Ve oraya da mümkünse, lütfen Selahattin Beyazıt Başkanımızın adını verelim. 

Kimler katkıda bulunmuşsa onun adını verelim. Vefayı unutmayalım, teşekkürü unutmayalım. 

Ben Dursun Başkanıma onu dedim. Dursun Başkanım şunu bilsin ki, ben faaliyet raporunda 

olmayan hiçbir şeyi söylemem. Pandora’nın kutusunu da açmam.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bağış bölümüne girmeyeceğim, çünkü Sayın Başkanım verdi. Onun ne olduğunu ben 

biliyorum, ama bilmiyorum. Onu ayrı konuşuruz, kendi aramızda. Bir şey yok çünkü. Sevgili 

Dursun Başkanıma da, yönetimine de tek tek ve bütün profesyonellerine Galatasaray’a 

ettikleri hizmet için teşekkür ederim. İnan edin, ben Galatasaray yoluna en ufak taş taşıyan, 

bir metre öteye götüren herkese sevgi ve saygı duyarım.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hayri ağabeyin dediklerine biraz değindim. Aynı görüşteyim. Sanırım ara başlıklar içinde 

değindim. Kesinlikle kendisi de emin olsun, çok doğru değerlendirdi. Riva, Florya, sanırım 

biraz yanıt verdim oradaki ısrarınıza. Bu bizim başkasının olduğu gibi değil, ama bir anlamda 

önceki yönetimlerden bize tevdi edilmiş, bizim namusumuz, Riva, Florya, onu götürürüz. Öyle 

laf ile değil 

Değerli Arkadaşlar,  

Diğer konuşmacı Sevgili İbrahim Köknar’a da teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşma yaptı. Bu 

sunumu ben tek tek not aldım, % 100 katılıyorum. Ama biz 3 ay için geldik. Kendisi ifade etti. 

Ben de Tüzük Tadil Komisyonu üyesiyim. Sevgili Şenkal da orada ve sevgili hocam da burada, 

büyük emek sarf ettik, gerçekten ama. İzin verin, biz sinerjimizi -kendi sinerjimizi demiyorum, 

camianın sinerjisini- bu ara bu tüzük tartışmaları 

Yabancı sermaye konusunda, tabii Sevgili Prof. Ziya Bey o görüşte olabilir. Ben ona saygı 

duyuyorum. Ben şey değilim tabii. Sevgili Turcan Bolayır da, hep Türkler olsun, dedi. Ben 

ksenofob değilim, ksenofobi hiçbirimizde yok. Ama mülkiyet ve sahiplik açısından, ben Türk 

karakterinin, İngiliz ve Fransız olmadığına inanıyorum. Bakın, biz biraz İspanyollara 

benziyoruz. İspanyollar asla kulüplerini satmıyor. Real Madrid gibi 7-8 kulüp... Biz de Türküz, 

Türklerde sahiplenme ve vatan duygusu çok aşırıdır. Galatasaray da bir milli kültür, bir milli 

değerdir. Bunu söyleyeyim. Keza Sevgili Dursun Başkanım şey dedi, hiç onu anlamadım 

doğrusu. Ben geldiğimde, finansal fair play’le ilgili, UEFA, bu çok önemli. 

Değerli Arkadaşlar,  

Çok azaldık burada ama belki medyada bizi tesadüfen dinleyen değerli Türkler ve 

Galatasaraylılar olabilir, eski başkanlar olabilir. Lütfen UEFA finansal fair play mücadele 
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yolunda bizi yalnız bırakmasınlar. Ben geldiğim günün, devir teslimin ertesi sabah 9’da, 

UEFA’nın iki değerli müdürüyle tanışmak durumunda kaldım, konuştum. Sonra konuşmayı 

profesyonellere bırakarak çıktım 10 dakika ve şu duyumu UEFA merkezinden aldım. Bunu 

kendimi övmek için söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Gavurcam da bu kırık Antep 

aksanım gibidir. Ve şunu söylemişler. “Biz ilk defa bir başkanla kontak kurabildik.” demişler. 

Bu çok hoşuma gitti. Dün de -ya dün, ya evvelsi gündü, yemin ederim günleri şaşırıyorum- 

TFF’deydim. Bu konuda -sağ olsunlar- federasyon bütün kurullarıyla neredeyse, çok kalabalık 

bizle beraberdi. Medyayı atlatmıştık. Cuma gidecektik, Pazartesi gittik. Hiç kimse yoktu 

medyadan. Ve çok sağlıklı konuşma yaptık. Konuşmamızın ana teması UEFA ve finansal fair 

play’di. Şimdi ben özellikle şunu söyledim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Bizler itilmiş, kakılmış bir ülke ve toplum değiliz. Bizim geçmişimiz var, harsımız var, harsımız. 

Bu hars içinde, kimse bize periferi  -anlamamışlar onu demek ki- yani taşra ülkesi muamelesi 

yapamaz. Bize, Galatasaray’a ceza veriyorlar, diğer kulüplerimiz de sulta durduruluyor.  Biz 

buna karşıyız. Biz diyoruz ki, -mevcut UEFA Başkanımız da çok değerli bir başkan- UEFA yerli 

yerine oturacak ve bizlerin hâlinden anlayacak. Nitekim Sayın Ceferin de bu doğrultuda yanıt 

verdi. Biz UEFA’yı çok ciddiye alıyoruz. UEFA çok değerli bir kurum. Kesinlikle bize bir 

düşmanlığı da yok, ama biz mevcut durumu ve kendimizi doğru ifade etmeliyiz. Mutlaka bize 

fırsat vermeli. Bizi kalkmak üzere olan bir kuş gibi düşünün, yeniden doğan bir phoenix gibi 

düşünün. Eğer kanatlarımızı şimdi kırarsa, biz asla uçamayız. Buna çok dikkat etmemiz gerek. 

Ben UEFA’ya dostça bu şekilde yaklaşıyorum ve biz bunun işaretlerini de kendilerine 

göstereceğiz. Nitekim 10 günde, 15 iş gününde yaptıklarımızı size anlattım. Bu doğrultuda 

inşallah, bu kitler lineer bir çizgide, düz çizgide gider ve bu kıyamı devam ettiririz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Sevgili Ayşenur Hanıma çok teşekkür ediyorum ben gerçekten. 42 kişilik kurulumuzda 2 

bayanımız var. Çok az. Biz bu nedenle, biliyorsunuz, 5 adet bizim Sportif A.Ş., Gayrimenkul 

A.Ş., Emlak A.Ş. kurulumuz var. Bu kurullarda Yönetim Kurulu arkadaşlarım feragat ederek 

kendi bulunma haklarını camiadan insanlara, çünkü biz camianın potansiyelini harekete 

geçirelim jargonu ile geldik. Biz o jargonu laf ola, slogan diye atmadık. Bu nedenle, bu 

kurullara, hem potansiyelli arkadaşlarımızı, uzman arkadaşlarımızı getirdik  -ki Sayın İbrahim 

Köknar onu dedi, doğru- ve 5 bayan arkadaşımızı o kurullara atadık. Böylece toplam 

kurullarda 7 kişi olduk. Bu da bilmiyorum, Galatasaray tarihinde inşallah ilk oluruz. Ona dua 

ediyorum ve onu da geliştiririz, yönetimde de yok. Fakat bunlar kadın düşmanı olmayan 

arkadaşlar, bundan emin olabilirsiniz.  

Değerli Arkadaşlar,  

Turcan Hocama da çok teşekkür ediyorum, Bolayır Hocama. Evet, futbolculara dikkat 

ediyoruz ama sevgili hocama, tabii marka değeri şey aslında. Pek futbolcu 

isimlendirmesinden yana değilim, ama tavsiyelerini tabii ki dikkatle not alıyoruz.  
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Sevgili Mehmet Bilen kardeşimiz bayanları zaten söylemiş. Sanki kahin, aynen Eşref Bey’e de 

yaptı. Bayanlar 1 değil, 5 olsun, dedi. Evet, 5 oldu zaten. Biraz önce söyledim. 5 taneyi ciddi 

yönetim kurullarımıza aldık. Tabii şeye giremem, tarafsızlık ilkemiz gereği,  

Sevgili Mehmet Helvacı’ya iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. Hazırlıklı konuşmasını zevkle 

dinlemek isterim. 2.5 yıl beraber çalıştık ve kendisini gerektikçe rahatsız edeceğimizden emin 

olabilir. Evet, Fethi Hocama da -o çok eski, İngiltere’den geldi, bizim zamanımızda- yine çok 

teşekkür ediyorum. İyi dayandınız. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e çok teşekkür ediyoruz, gerekli bütün notları alıp tek tek 

cevaplandırdığı için. Bu toplantımızı burada kapatıyorum. Mart ayında görüşmek üzere, iyi 

günler diliyorum. 

 

 

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı       Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

 Sekreter         Sekreter 

 

 


