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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Ekim 2014 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, toplantıya başlamadan önce, Cumhuriyetimizin 

kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli 

şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi, Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen 1 

aylık süre içinde vefat eden 3603 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Fazlı Ayverdi, 3575 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Ferit Sözen, 4033 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Yaşar 

Özdemir, 6083 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Alev Ercins, 6606 sicil numaralı kulüp 

üyemiz Durmuş Özcan, 9975 sicil numaralı kulüp üyemiz Atilla Büyükerhun ve aramızdan 

ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizi saygı duruşuna davet ediyorum.  

(Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz.  

Efendim şimdi bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Gündem   

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,  

3. Yönetim Kurulunca tespit edilen 18-25 Ekim 2014 tarihli Olağanüstü Seçim Genel Kurulu 

dolayısı ile başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması, 

4. Güncel olaylar ve dilekler. 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle 

kabul edilmiştir.  

Değerli Üyeler,  

Lütfen cep telefonlarınızı ya sessiz konuma alınız, ya kapatınız. Toplantımızın 

konsantrasyonunu bozmayalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündeme geçmeden önce, sizi 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Olağanüstü Seçimli 

Genel Kurulla ilgili çalışmalar hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu aldığı kararla, 18 ile 25 Ekim 2014 tarihinde 

Olağanüstü Seçim Genel Kurul toplantısı yapılacağını duyurmuş ve bu konudaki kamuoyu 

duyurusunu 24 Eylül Çarşamba günü Hürriyet gazetesinde ilan etmiştir. Bu suretle başlayan 

seçim takvimine ve tüzüğümüzün 61. maddesine uygun olarak, iki değerli aday, Sayın Alp 
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Yalman ve Sayın Duygun Yarsuvat, kurullarıyla ilgili aday listelerini 2 Ekim 2014 Perşembe 

günü saat 18.00’den önce Divan Başkanlığına teslim etmişlerdir. Aynı gün, listeler kıdem ve 

sicil yönünden incelenmesi için Sicil Kuruluna gönderilmiştir. 3 Kasım 2014 Cuma günü, Sicil 

Kurulu, yapılan incelemeye göre aday listelerindeki üyelerin kıdem ve sicil yönünden seçime 

katılmalarına mâni bir hâl bulunmadığını yazıyla Divan Başkanlığına bildirmiştir.  

Bu suretle kesinleşen aday listeleri, 3 Ekim 2014 Cuma günü Divan Başkanlığı duyurusu ile 

kulüp resmî sitesinde ve Galatasaray Televizyonu’nda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

Tüzüğümüzün 64. maddesi uyarınca, 13 Ekim 2014 Pazartesi günü, başkan adayları Divan 

Başkanlığının düzenlediği renk çekimi işlemine katılmışlar, renk çekiminden sonra, Sayın Alp 

Yalman’ın sarı aday listesi, Sayın Duygun Yarsuvat’ın ise kırmızı aday listesi ile seçime 

katılacakları belli olmuştur.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulunun, kulübün yegâne bağımsız, seçimlerde tarafsız ve özerk kurulu olması 

sebebiyle, tüzüğümüz Divan Kuruluna tüm seçim çalışmalarını tanzim etme görevini 

vermiştir. Bu nedenle, tüzüğümüzün 64. maddesi uyarınca, başkan adaylarına ait birleşik oy 

pusulaları tespit edilen renklerde Divan Kurulu Başkanlığınca bastırılacaktır. Ayrıca, oy zarfları 

da Divan Kurulu Başkanlığınca mühürlenerek seçime hazır hâle getirilecektir. Amaç, dürüst, 

demokratik ve 109 yıllık Galatasaray Spor Kulübü’ne yakışan bir seçim toplantısının 

düzenlenmesidir.  

Kulübümüzün 35. Başkanını ve 86. Yönetim Kurulunu seçeceğimiz Olağanüstü Seçim Genel 

Kuruluna 6.736 üye katılma hakkına sahiptir. Bu vesileyle, iki değerli başkan adayına, sandık 

ve sayım kurullarında görev alacak üyelerin listelerinin hazırlanmasını ve bu görevlilerin 25 

Ekim 2014 Cumartesi günü en geç saat 10.00’da bu salonda hazır bulunmalarının temini 

hususunu hatırlatırım efendim.  

25 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçim toplantısının kulübümüze hayırlı 

olmasını temenni ederim. Şimdi gündemimize geçiyorum efendim.  

Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya 

sunulması.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçen ay, istisnai olarak iki Divan toplantısı yaptık. Birisi normal Eylül ayında yapmamız 

gereken standart toplantıydı. Ancak o toplantıda arzu edildiği için bir de olağanüstü Divan 

toplantısı yaptık. Eylül ayı Divan toplantısı zabıtları 51 sayfa, olağanüstü toplantının zabıtları 

da 33 sayfa olarak düzenlendi ve sizlere girişte takdim edildi. Bu zabıtların düzenlendiği 

şekilde takdimi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. 

Teşekkür ederim.  

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Sayın İrfan Aktar  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  
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Kulübümüzün 109. kuruluş yıldönümü törenleri 24 ve 26 Ekim 2014 tarihlerinde ilişikteki 

program çerçevesinde yapılacaktır. Kuruluş yıldönümü törenini onurlandırmanızı rica ederim.  

Saygılarımla,  

Ünal Aysal 

Başkan 

Ek: 109. Kuruluş Yıldönümü Programı 

Tarih 24 Ekim 2014 Cuma 

Kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in kabrinin ziyaret edilmesi.  

Feriköy Mezarlığı, saat 11.00 

26 Ekim 2014 Pazar, Tören Programı 

Saat 10.30 Galatasaray Lisesi’nde toplanılması, 

Saat 10.45 Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ve saygı duruşu,  

Saat 11.00 Tevfik Fikret Salonu’nda toplanılması,  

Hoş geldiniz konuşması,  

Saygı duruşu, İstiklâl Marşı,  

Galatasaray Marşı, 

Kulüp Başkanı konuşması, 

En kıdemli üyenin yaş kütüğüne 109. yıl plaketi çakması, 

50 yıllık Divan üyelerine berat ve madalya verilmesi, 

Kazanılan ödül ve kupaların takdimi, 

Kazanılan ödül ve kupaların Müze’ye teslimi, 

Galatasaray Pilavı ve Müze’yi ziyaret.  

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, 

Bu ayki seçim programı dolayısıyla, kuruluş günümüz seçim gününün ertesine isabet ediyor. 

Lütfen gerekli zamanı ayırarak kuruluş günümüze katılmanızı özellikle rica ediyorum. 

Biliyorsunuz, bu tür toplantılar kamuoyuna verdiğimiz önemli mesajlardır. Lütfen katılımda 

eksiklik olmamasını özellikle rica ediyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Sayın Divan Üyeleri,  

Galatasaray Spor Kulübü 

Bu oluşuma seyirci kalmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok. Buna rağmen, ben şahsi 

fikrimi Sayın Başkan Ünal Aysal’a belirtmek istiyorum.  

Sayın Başkan, bu şartlarda Galatasaray’ı bırakmanızın doğru olmayacağına inanıyorum. 

Başınızı iki avucunuzun içine alarak iyice düşününüz. Acaba nerede, nasıl hata yaptığınızı 

herkesten daha iyi sizin bulacağınıza eminim. Eminim ki, birçok arkadaş da aynı görüştedir. 

Bu şartlarda başkanlığa adaylığını koyan arkadaşları da tebrik ediyor, canıgönülden 

kutluyorum. Cesaretleri ile tam bir Galatasaraylı olduklarını gösterdiler.  
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Başkan, başkan seçildiğinizde sizden çok olumlu işler bekliyorduk. Çok kimse de benimle 

hemfikirdi. Herhâlde Galatasaray’ı tek başına yürütmenin imkânsız olduğunu anlamışsınızdır. 

Bunlar tenkit değil, ders alınacak olaylardır.  

Saygılarımla, 

3005 Kerim Uzuner 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Kerim Uzuner burada mevcut, ancak yazısını okuttum, çünkü bir kısım görme zorlukları 

var. Yılların birikimi ile Başkana ve yeni başkan adaylarına tavsiyelerini iletmiş. Buyurun 

efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Sayın İrfan Aktar,  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı,  

Sicil Kurulumuzun 25 Eylül 2014 tarih ve 50 sayılı toplantısında yapmış olduğumuz inceleme 

sonucunda, 24 Ekim 2014 tarihi itibarıyla, 26 Ekim 2014 Pazar tarihinde yapılacak 109. 

kuruluş yıldönümü töreninde 50. yıl madalya ve beratı almaya hak kazanan 50 yıl kıdemli 

kaydı açık Divan üyelerimizin isimleri aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla,  

Serdar Eder  

Sicil Kurulu Başkanı  

3922 Yusuf Ziya Solakoğlu, 3926 Bilsel Bakay, 3940 Hayrettin Karaali, 3946 Mehmet Kefeli, 

3948 Nejat Hürbaş, 4133 Varol Ziya Dereli, 4158 Sedat Cemali, 4297 Türker Arslan.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, 50 yıllık üye olma şerefini idrak eden bu değerli üyelerimizi de tabii ki 26 Ekim Pazar 

günkü toplantımızda aramıza bekliyoruz.  

Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, Yönetim Kurulunca tespit edilen 18 ila 25 Ekim 

2014 tarihli Olağanüstü Seçim Genel Kurulu dolayısıyla başkan adaylarının arzu ettikleri 

takdirde Divan Kuruluna açıklamada bulunması.  

Değerli adaylarla temas kurdum. İki adayımız da, 2 değerli adayımız da size hitap edecekler. 

Ben size kısa bir hatırlatma yapayım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Camiamızda uzun yıllar hizmet vermiş iki değerli başkan adayını hepimiz tanırız. Ben 

bilgilerinizi tazelemek gayesiyle, değerli adayların özgeçmişlerinden kısa özet sunarak sözü 

başkan adaylarına bırakacağım.  

Sayın Alp Yalman, 1940 İstanbul doğumludur. Eğitimini İstanbul Robert Kolej ve Lozan 

Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler bölümünde tamamlamıştır. Sayın Yalman, İngilizce, 

Fransızca ve Almanca bilmektedir. İş adamı ve sanayicidir. Sayın Yalman ilk defa 1973 yılında 

Başkan Prof. Dr. Mustafa Pekin Yönetim Kurulunda görev almış, daha sonra Başkan 

Selahattin Beyazıt Yönetim Kurulunda üye, Başkan Prof. Dr. Ali Uras Yönetim Kurulunda 
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Başkan Yardımcısı ve İkinci Başkan, Başkan Ali Tanrıyar Yönetim Kurulunda İkinci Başkan 

olarak hizmet yapmıştır. 1990-96 yılları arasında 6 yıl kulübümüzün başkanlığını yapmıştır. 

Görüldüğü gibi, Sayın Alp Yalman kulübümüzün en önemli görevlerinde hizmet vermiş ve 

tüm camia tarafından tanınmıştır, takdir edilmiştir.  

Sayın Prof. Duygun Yarsuvat, 1937 İstanbul doğumludur. Eğitimini Galatasaray Lisesi, İstanbul 

Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış, Columbia Üniversitesi New York’ta hukuk masteri 

yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Uzun yıllar Galatasaraylılar Derneği Yönetim 

Kurullarında görev yapmış, daha sonra 5 yıl Galatasaraylılar Derneği Başkanlığını üstlenmiştir. 

Galatasaray Spor Kulübü’nde 1997-2001 yılları arasında 4 yıl Divan Başkanlığı görevi 

yapmıştır. Kulübümüzün pek çok Genel Kurulunu da Divan Başkanı olarak yönetmiştir. Sayın 

Yarsuvat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve Galatasaray Üniversitesi 

Rektörlüğü görevlerini de üstlenmiştir. Hâlen akademik faaliyetlerine Yeditepe Üniversitesi 

Ceza Hukuku bölümünde devam etmektedir. Görüldüğü gibi, Sayın Yarsuvat da Galatasaray 

camiasının en önemli bölümlerinde değerli hizmetler yapmış kıymetli bir Galatasaraylıdır.  

İki değerli aday da Divan Kurulumuzun kıymetli üyeleridir. Şimdi size hitap etmek üzere, 

kıdem sırasına göre, evvela Sayın Alp Yalman’ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Yalman, söz 

sizin efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Alp Yalman 

Galatasaray’ımızın En Yüksek Danışma Kurulunun, Divanımızın Değerli Üyeleri, Saygıdeğer 

Büyüklerim, Arkadaşlarım, Kardeşlerim, Spor Basınının Değerli Temsilcileri, 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Galatasaray’ımızda son başkanlık dönemim olan 

1994-96 yıllarından 18 yıl sonra tekrar başkan adayı olarak huzurlarınızdayım. 1973-96 yılları 

arasında -kendilerini rahmetle andığım- Mustafa Pekin, Ali Uras ve -Allah kendilerine uzun 

ömür versin- Selahattin Beyazıt ve Ali Tanrıyar başkanlarımız dönemlerinde de sırasıyla 

Yönetim Kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, ikinci başkanlık ve sonra da teveccüh ettiniz, 

kulüp başkanlığı yaptım. Toplam olarak 20 yıl fiilen Galatasaray’ımız için görev yapmış 

olmanın gururu ile huzurunuzdayım.  

Değerli kardeşim Ünal Aysal’ın 18 Eylül tarihinde istifa ederek almış olduğu olağanüstü seçim 

kararı üzerine, seçimlere çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, kulübümüze karşı olan 

sevgim, bağlılığım, Galatasaraylılığımın içinde bulunduğu olumsuz koşullar ve ortada başka 

bir aday olmaması beni bu sorumluluğu almaya sevk etti. Yola çıkarken en büyük gücüm, 

çocukluğumdan beri içinde bulunduğum Galatasaray camiasını, geleneklerini başkanlık dahil 

20 yıllık deneyimimde çok yakın tanıyor olmamdır. Güvencem de, bu fevkalade zorlu 

günlerde ve görevde, benimle beraber çalışma teklifimi tereddüt etmeden, severek kabul 

eden, her biri Galatasaray sevgisi ile dopdolu, çeşitli dallarda kulübümüzün ihtiyacı olan bilgi 

ve donanıma sahip genç ve dinamik kardeşlerimin varlığı ve tabii sizlerin desteğidir.  

Arkadaşlarımızın hepsi bugün aramızda, fakat değerli vakitlerinizi almamak için onları tek tek 

takdim etmeyeceğim. Önümüzdeki günlerde organize edeceğimiz birkaç toplantıda 

kendilerini tanımak, üzerinde çalışacağımız programın da ana hatlarını öğrenmek fırsatını 

bulacaksınız.  
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Divan toplantılarımızın her ay bir kere periyodik olarak yapılması sizlerle buluşmak, 

çalışmalarımız hakkında bilgi sunmak ve sizlerin de görüş ve tavsiyelerinizi almak üzere ben 

ve ekibim için çok önem vereceğimiz bir fırsat olacaktır. Bu vesileyle, Eylül ayında yapılan 

olağan ve olağanüstü Divan toplantılarımızda camiamız adına gerekli duruşu gösterip, 

görevini layıkıyla yapan en yüksek danışma kurulumuza, siz Divan Kurulu üyelerimize 

teşekkürü borç bilirim. Yeni tüzüğümüzün uygulamaya alınmasıyla Divan Kurulu üyeliğinin 

yaş limitinin 25 yıla indirilmesi ile üye adedimiz 1825’e çıkmasına rağmen, katılımların 

artmayıp, sadece % 10 seviyelerinde kaldığını görüyorum. Kıdemlerinin getirdiği değerli 

deneyimlerinden istifade edebilmeniz için katılım oranının artmasına yönelik olmak üzere 

Divan Başkanlığı ile yakın koordinasyon içinde olacağız.  

25 Ekim tarihinde değerli rakibim, sevgili ağabeyim Prof. Duygun Yarsuvat ile amacı çok 

değerli bir seçim yarışmasına gireceğiz. Kazanırsak, kendisinin engin hukuk bilgisine her 

vesileyle başvuracak, kaybettiğimiz takdirde de, yeni başkanımız olarak kulübümüze hizmet 

için emrinde olacağız. Kendisine ve ekibindeki kardeşlerimize kendim ve arkadaşlarım adına, 

huzurlarınızda başarı dileklerimi iletiyorum.  

Beni sabırla dinlediğiniz için şahsım ve ekibim adına teşekkür eder, 25 Ekim ve sonrasının 

kulübümüz, camiamız ve bütün üyelerimiz için hayırlı ve başarılarla dolu olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın eski Başkanımız Alp Yalman’a açıklamaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 

sırada diğer adayımız Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat var. Sayın Yarsuvat, buyurun efendim.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 

Sevgili Galatasaraylılar, Yürekleri Galatasaray Sevgisiyle Dolu Olan Dostlar,  

Biz bir misyonu yerine getirmek için bu göreve soyunduk. Bizim amacımız, 210 günde 4. yıldız 

ve bir seçimdir. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Evvela zihinlerinizde olan bir soruyu 

cevaplamak istiyorum. Niçin 210 gün? Galatasaray’ın içindeki bu karışıklığın hukuka pek 

uyulmamasından doğduğunu düşünüyorum. Birtakım kurallar yapılmıştır, tüzük değişikliği 

yapılmıştır, ama tüzükteki hükümler yerine getirilmemiştir. Olağanüstü seçimler yapılarak 

Yönetim Kurulunun çalışma süresi ötelenmiştir. Her şey çok açık. Bu tüzüğü hep beraber 

yaptık ve kabul ettik. Tüzük Komisyonu’nda çalışanlara sorarsanız, Mayıs ayında seçim 

yapılması konusunda niçin ısrarla durduğum onlar tarafından da size söylenecektir. Zira 

tüzüğümüzün bir 27. maddesi var. 27. madde diyor ki, olağan seçim toplantısı 3 yılda bir, 

Mayıs ayının ikinci yarısında yapılır. Bu amir bir hükümdür. Fevkalade hâllerde yine seçim 

yapılacaktır. Ama normal seçimin Mayıs ayının ikinci haftasında yapılma mecburiyeti vardır. 

Buna karşılık, 92. madde, Başkanın ayrılması hâlinde, eğer 6 aydan az bir süre kalmışsa aynı 

Yönetim Kurulu bunu normal seçim tarihine kadar yürütür demektedir. Bu ikisi hem 

birbirinden farklı, hem birbiriyle örtüşen bir maddedir. Çünkü eğer 6 aydan daha fazla zaman 

varsa, seçilecek olan Yönetim Kurulu yine normal seçim tarihine kadar yürütecektir ve Mayıs 

ayında da mutlaka bir seçim yapılması gerekir. Bunu muhtelif defalar tekrarladım, ama kabul 

görmedi. Görmedi, sonuç ne oldu? Sonuç, her seçimden sonra 3 yıl ben iktidardayım sözleri 
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ortaya çıktı. Bunun böyle olmayacağını, böylelikle seçim çalışma süresinin 3 yıldan daha fazla 

olabileceğini belirttim. Ama bu da kabul görmedi. Benim amacım, tüzüğe uygun olarak bir 

seçimi gerçekleştirmektir. Bu seçim Mayıs ayının ikinci haftasında olacaktır. 2015 Mayısının 

ikinci haftasında gerçekleştirilecektir ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bunu 

yapmadığımız takdirde, Galatasaray’da hukuki bir kaosun meydana geleceğini 

düşünmekteyim. Bu nedenledir ki, bu düzensiz hukuk anlayışına mâni olmak için bu göreve 

talip olduk.  

Galatasaray, özgürlükçü bir toplumdur. Tevfik Fikret buranın müdürüdür ve onun doktrini 

hâlâ devam etmektedir. Düşünen insan yetiştirir Galatasaray. Bu düşünen insan, demokratik 

bir toplumun parçasıdır, bireyidir. Bu nedenledir ki, seçimlerin de mutlaka birden fazla adayla 

yapılması gerekir. Tek adayla yaptığınız seçim, seçim değildir. Bir diktatör adaylığıdır. O 

nedenle, demokratik olarak birden fazla kişinin yarışmasında yarar vardır diye düşündüm. 

Galatasaray’a yakışan da budur.  

Şimdi bakıyoruz, niye buraya geldik? Neden geldik? Buraya gelmemizin sebebi, iki tane 

Olağanüstü Genel Kurul yaptık, Seçim Genel Kurulu yaptık. Birincisinde, normal olarak devam 

eden Genel Kurulda, hangi sebepten olduğunu bilmediğim bir şekilde, Başkanın ayrılması ile 

aynı Başkan tekrar Yönetim Kurulunu hazırladı ve Başkan seçildi. Hâlbuki 8 ay kadar kısa bir 

süre kalmış idi, normal seçimin yapılması için. Aradan 14 ay veya 15 ay geçti. Yine aynı 

tabloyu gördük. Yine Başkan istifa ederek yeniden bir seçim yapılmasını istedi. Ama bu sefer 

aday olmayacağını açıklıyor. Ve Galatasaray’ın boşlukta kaldığını düşündük. Gerek ben, gerek 

arkadaşımız Alp Yalman aynı görüşten hareket ederek bu seçime girdi. Müsaade ederseniz, 

buna baskın seçim diyorum. Baskın seçimlerin Galatasaray’da yeri yoktur. O zaman 7 ayda, 

210 günde neler yapılabilir diye düşünmemiz lazım. 210 günü geçersek, bu takdirde birtakım 

hukuki ve fiilî zorluklarla da karşılaşabiliriz. Gerçi Galatasaray’da hiçbir Galatasaraylının, 

başka bir ifadeyle, gerçek Galatasaraylının, yüreği Galatasaray sevgisi ile dolu olan bir kişinin 

Galatasaray’ı dava etmek gibi bir lüksü yoktur. Galatasaray’ı dava edenler, Galatasaraylıları 

savcılık önünde şikâyette bulunanlar ve Galatasaraylıları mahkemeye verenler herhâlde 

Galatasaraylılık sevgisinden, bizim anladığımız sevgiden yoksundurlar. Bunun örneklerini bu 

sabah gazetede yer alan bir haberle öğrendim. Bunun kim olduğunu söylemiyorum, zaten 

hepiniz bunu biliyorsunuz.  

Bizim idaremizde, Galatasaray camiasında yetişmiş olan kişilerin gerek yetenekleri, gerek 

güçleri bir araya getirilerek bu görevin yürütülmesi söz konusudur. Zira Galatasaray’ın 

umdeleri vardır. Bu umdeler, Galatasaray AGS, Fransa derneği tarafından da kitap hâline 

getirilmiştir. Bu umdelerin birincisi, etik olmaktır. İkincisi, açık fikirli olmaktır. Üçüncüsü, 

dayanışmadır. Galatasaraylıların birbirleriyle olan sevgisidir, saygısıdır ve müesseselere, 

kurumlara bağlılığıdır. İşte Galatasaray’ın bu gücünden yararlanmak istiyoruz. Kısa dönemde, 

bunları yerine getirmek istiyoruz. Galatasaray’daki parçalanmayı, Galatasaray’daki 

ikilenmeyi, ikiye ayrılmayı önlemek istiyoruz. Amacımız dayanışmadır. Yine Galatasaray’ımızı 

malî ve idarî kriterlerimizle, sportif başarı ile bir arada tutarak başarıya taşımak istiyoruz. 

2015 yılının Galatasaray için çok önemli olduğunu da unutmamamız lazım. 2015 yılı 

Galatasaray’ın 110. kuruluş yılıdır. 110 sene büyük bir rakamdır. 110 sene yaşamış olmak 
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büyük bir başarıdır ve bunun kutlanması için her türlü çalışmayı da ve tabii spor kulübü 

olarak, başarıyı da beraber getirmek istiyoruz. Peki, bu başarıyı nasıl sağlayabiliriz? Bu 

vizyonu gerçekleştirmek için Galatasaray sevgisinin yanında, Galatasaray Spor Kulübü’nün 

dünyada yer alan spor endüstrisinden biri olduğunu kabul ederek yola çıkmamız icap eder. 

Galatasaray’ın 10 yılda mülti milyar dolarlık spor pazarından aldığı payını artırabilmek ve 

yapılanmaya yönlenebilmektir. Bu hedefe ulaşmak için bugünden itibaren çalışmalara 

başlamak icap eder.  

Galatasaray sadece bir futbol kulübü değildir. Galatasaray bir spor kulübüdür. Basketbolu, 

voleybolu, yüzmesi, yelkeni, su sporları gibi, tüm branşlarda faaliyet gösteren bir kulüptür. Bu 

kulübün tüm imkânlarından istifade etmemiz ve tüm branşlarda mümkün olan başarıyı elde 

etmemiz gerekir. Bunu yapmak için malî yapılanma, yönetimde yapılanma, markayı 

değerlendirme ve sportif başarıyı elde etmek en önemli unsurlardır. Şimdi şöyle söyleyeyim. 

Malî yapılanmayı sağlamak, esasında Galatasaray’ın şu andaki malî yapısının hiç de iç açıcı 

olduğunu söyleyemem. Sizler de bunu biliyorsunuz. Eylül ayındaki Divan toplantısında da 

açıklanmıştır bu. Bunun sebebi, kurallara uyulmaması, tüzüğün hükümlerinin yerine 

getirilmemesi ve tek adamlık rejimidir. Biz sorumluluğu paylaşacağız. Bu sorumluluğu hem 

sizlerle paylaşacağız, hem yönetimde paylaşacağız, hem de bu konuda öne çıkmış, tecrübesi 

çok olan arkadaşların yardımı ile bu başarıyı elde etmeye çalışacağız.  

Hemen belirteyim ki, Galatasaray çok geniş bir kuruluşa sahip, büyük bütçeli bir holdingdir. 

Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu, sadece kanunda yer alan kurumlarla yerine getirmek çok 

güçtür artık. Galatasaray küçük değildir, çok çok büyüktür. Galatasaray dünya kulübü hâline 

gelmiştir. Galatasaray Avrupa’da rekabet eden bir kulüp hâline gelmiştir. İşte bu nedenledir 

ki, Yönetim Kurulunun 15 üyesi dışında, ihtiyaç duyduğumuz beyinlere yöneleceğiz. Bunlar 

daha önceki dönemlerde Yönetim Kurulunda bilfiil görev almış olan tecrübeli 

arkadaşlarımızdır, Galatasaraylılardır. Bunu buradan söylemekten de gurur duyuyorum, 

çünkü biz bir aileyiz. Bu aile hep beraber hareket etmek ve ayakta durmak zorundadır. 

Kendileriyle görüştüm ve bu aile birliği içinde olduklarını bana söylediler. Her türlü yardımda 

bulunacaklarını ve Galatasaray’ın değişik kuruluşlarında rol alabileceklerini söylemişlerdir. Bu 

bakımdan, Galatasaray’ın malî durumu iç açıcı olmamakla beraber, yapılabilirliği, gücü, 

kardeşliği, arkadaşlığı, misyonu bunu aşmaya, bu darboğazı geçmeye sahiptir.  

Galatasaray’ın malî durumunu değiştirmek için neler yapmamız gerektiğini düşündüm. 

Galatasaray Spor Kulübü, biliyorsunuz, bir Avrupa kulübü. UEFA’nın kriterlerine uymak 

zorundadır. İlk yapacağımız şey, Avrupa kriterlerini, UEFA’nın kriterlerini malî açıdan 

sağlamaktır. İkinci yapacağımız şey, borç yükünü azaltmaktır. Kaldırmak demiyorum, 

azaltmak bile bir başarıdır. Unutmayınız, Galatasaray’ın kaynakları kısıtlıdır. Bu kaynakları 

çoğaltmamız gerekir. Kaynakları çoğaltmakta neler yapabiliriz? Bunun birtakım yolları vardır. 

Birinci, bir spor kulübü, spor faaliyetlerinden para kazanır. Üretimi odur. Ne üretebiliriz? 

Başarı üretebiliriz, başarıyı paraya dönüştürebiliriz. Ne üretebiliriz? Genç futbolcular 

üretebiliriz. Bu futbolcuları Galatasaray’a kazandırabiliriz.  

Bugün futboldan laf açılmışsa, futboldan söz edeyim. Futbol artık enerjiye dayanan bir 

oyundur. Genç insanlara ihtiyacımız var. Bakın Arsenal’e, bakın diğer takımlara, isim yapmış 
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diğer takımlara. Hepsinde genç oyuncular vardır. Genç adama yatırım yapmamız gerekir. 

Galatasaray’ın bir altyapısı vardır. Bu altyapıya öncelik vermek zorundayız. Orası bir fideliktir. 

Sporcu yetiştirmemiz gerekir. Yine Ali Sami Yen Stadı’nın -ki adının hep öyle olmasını arzu 

ederim- 365 gün çalıştırılmasını sağlayacak bir düşünce, bir proje içindeyiz. Bunu 365 gün, 

içinde açacağımız bir gurme restoran, yine 365 gün, yapılacak olan toplantılara ev sahipliği 

yapabilecek, yine 365 gün faaliyet gösterebilecek mekanların tahsis edilmesi, çok detay ama 

onu da söyleyeyim, Ali Sami Yen Stadı’nı turizme açmak... Eğer Madrid’e giderseniz, eğer bir 

kongre dolayısıyla giderseniz, sizi Real Madrid’in stadının içindeki lokantada ağırlıyorlar. Beni 

ağırladılar orada. Çimlere bakarak bir yemek yemenin ne kadar güzel bir şey olduğunu o 

zaman anlıyorsunuz. Muazzam bir yatırım, ama senede 50 gün kullanılabiliyor. Bu büyük bir 

yanlışlık, büyük bir yanlış yatırım olarak kabul edilmesi gerekir. Dolayısıyla, Ali Sami Yen’den 

mümkün olduğunca istifade etmek istiyoruz.  

Bize cash flow getiren pazarlarımızdır, Pazarlama A.Ş.’nin yapmış olduğu satışlardan elde 

edilen gelirdir. Dolayısıyla, Galatasaray markasının yelpazesini genişletmek istiyoruz. Bu 

genişletme hem tekstil ürünleri üzerinde, hem de başka ürünler üzerinde 

gerçekleştirilecektir. Tanınmış markalarla birlikte, Galatasaray markasının da kullanılmasını 

sağlayacağız. Bunu gerçekleştireceğimize, kısa bir zaman içinde bunları hayata geçireceğimize 

eminim.  

Şimdi 110. yıl etkinliklerine baktığımızda, 110. yıl etkinliklerini sadece Galatasaray Spor 

Kulübü olarak değil... Galatasaray UEFA Kupası’nı kazandıktan sonra, Paris’te yayınlanan bir 

gazetede Galatasaray'dan bahsediyor. Bu haber beni çok etkilemiştir. Kısaca aklımda kaldığı 

kadarıyla söyleyeyim. Galatasaray bir semtin adı değildir, diyor. Galatasaray bir spor 

kulübüdür, Galatasaray bir eğitim kuruluşudur, Galatasaray bir üniversitedir, Galatasaray 

dernekleriyle, vakıflarıyla bir kültür yuvasıdır, demektedir. Biz sadece basit bir dernek değiliz. 

Bir Galatasaray kültürü vardır. Bu Galatasaray kültürüne uygun olarak hareket etmemiz icap 

eder. Galatasaray kültürü içindeki dayanışmayı, sevgiyi, özveriyi hayata geçirmemiz gerekir 

ve geçmiş olan bu umdeleri de korumamız, muhafaza etmemiz icap eder. Bu sebeple, 

Galatasaray’ın 110. yılı faaliyetlerinde bu birliktelik, bu bir arada olma ruhunu kullanacağız. 

Gerek Türkiye içinde, gerek Türkiye dışında kurulmuş olan vakıflarla, kurulmuş olan 

derneklerle... Bugün yurt dışında  19 tane Galatasaraylılar Derneği vardır. Yurt içinde 

Galatasaraylılar dernekleri ve taraftar dernekleri vardır. Hep beraber bu 110. yılın zevkine 

varacağız. 110. yılın kutlamalarının, maalesef 2000 yılında, 2001 yılında zevkine 

varamadığımız UEFA Kupası’nı kutlamaktan daha ileri yapılmasını düşünüyoruz. Ve yine o 

tarihlerde, Galatasaray böyle bir kaosun içine itilmişti. Yurt dışında ve yurt içinde kıyasıya 

eleştiriliyordu. Hâlbuki başarılı bir yönetim vardı, başarılı bir sonuç alınmıştı. Dünya tarihinde, 

spor tarihinde ilk defa bir Türk takımının Avrupa şampiyonu olduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. 

Ama itiraf edelim ki, sizler de hatırlarsınız belki, gereği kadar bundan istifade edemedik. 110. 

yılın, 110. kuruluş yılının bu şekilde gerçekleşmemesini düşünüyoruz ve bunun için de 

çalışacağız.  

110. yılda, spordaki başarı ödüllerini hayata geçireceğiz. Hangi ödüller olabilir? Söz gelimi, Ali 

Sami Yen Ödülü, söz gelimi, Metin Oktay Ödülü gibi ödüller koyarak Galatasaraylılığı tüm 
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Türkiye’de, Galatasaraylılığı tüm dünyada duyurmak zorundayız. Yine Galatasaray’da eserler 

yapılmasını istiyoruz. Nedir bu eserler? Galatasaray hakkındaki literatüre faydası olacak 

kitapların yayınlanması, bir yarışma düzenlenmesi, makale yarışması gibi bir yarışma 

düzenlenmesi, filmler yapılması gibi kamuoyuyla paylaşacağımız faaliyetler olacaktır.  

Galatasaray Spor Kulübü, TT Arena’nın sahibidir. Maalesef TT Arena’nın üstü kapatılmamıştır. 

Galatasaray büyük bir fırsat kaçırmıştır. Bunu yapanlar Galatasaray’a kötü bir miras 

bırakmışlardır. Ve üstelik, bu üstü kapanmaması için de biz kapatacağız taahhüdünü 

vermişlerdir. Şu anda Galatasaray Kulübü henüz stadın sahibi olamamıştır. Stadın çatısının 

kapatılması için davalar devam etmektedir. En iyi dava, anlaşarak kazanılan davalardır diye 

düşünüyorum. Bunu da ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunacağız. Biz yolu çizeceğiz, 

bizden sonra gelen diğer arkadaşlarımız, Galatasaray sevgisi ile dolu olan diğer arkadaşlarımız 

bu görevi yerine getireceklerdir.  

Bizim bir misyonumuz da, bizden sonra göreve talip olacak kişilere kabul edilebilecek projeler 

üretmek. Bu projeleri bizden sonra gelenlere vereceğiz. Yalnız hep bizden sonra, bizden 

sonra diyorum. Benden sonra diye değiştirmem gerekir. Benim Yönetim Kurulumda bulunan 

kişiler isterlerse devam edebilirler, istemezlerse etmezler. Bu arada, bütün hazırlıklarını 

yaparak seçime girmek isteyen kişilere de fırsat vermiş oluruz. Onlar da kitaplarını, 

cetvellerini, kalemlerini alır, ölçer, biçer. Önlerinde 7 ay var. Bu 7 ay içinde de Galatasaray 

yeni bir yönetime kavuşur. Galatasaray esasında yönetimsiz kalmaz, çünkü Galatasaray içinde 

çok yetenekli insanlar vardır. Bundan eminim, siz de emin olun lütfen. Galatasaray başkansız 

kalır, kim yapacak bu işi diye düşünmeyin.  

Galatasaray’ın üye yapısını değiştirmeyi asla ve kat’a düşünmüyoruz. Galatasaray’ın üye 

yapısı, tüzükte yer aldığı şekilde devam edecektir. Biz eğer bu görevi alabilirsek, bundan 

başka çok önemli bir konu, Galatasaray’ın sosyal tesisleri konusudur. Galatasaray’ın tüm 

sosyal tesisleri Galatasaraylılara aittir. Galatasaraylıların elinden çıkmış bulunan bu sosyal 

tesisler sahibine iade edilecektir. İki tane palmiye ağacı diktim diyerek burada hak iddia 

etmek mümkün değildir. Ben buraya yatırım yaptım diyerek, almış olduğu motorlarla 

otellerden Ada’ya müşteri taşımak, Galatasaray Adası için yapılmış bir yatırım değildir. 

Galatasaray Adası Galatasaray’ındır. Hele hele ismi hiçbir şekilde Su Adası değildir. Zaten 

Türkçeye baktığınız zaman, Su Adası demek de yanlıştır, hakarettir. Galatasaray Adası, 

Boğaz’ın en güzel yerinde kurulmuş, denize bağlı bir adadır. Denizle su farklıdır, değil mi? 

Tüzüğümüzün sosyal tesislerle ilgili maddesine baktığınızda, gayet açık ve seçik bir biçimde, 

sosyal tesisler Galatasaray üyelerinin, ailelerinin kullanımına tahsis edilir hükmü vardır. Biz ne 

yaptık? Kime tahsis ettik? Yabancı veya başka kulüp taraftarları, oraya gelelim de içine edelim 

deyip geliyorlar. Böyle bir şeye asla müsaade edemeyiz. Galatasaray’ı her alanda üst seviyede 

tutmak mecburiyetindeyiz. Bunlar sosyal tesislerden başlayan bir çalışmanın içine girecektir.  

Kuşkusuz, sportif başarı hepimizin beklediği bir başarıdır. Sportif başarı dediğimizde, yurt 

içinde ve yurt dışında başarılı olmaktır. Hemen belirteyim ki, futbol sadece 22 kişi ile 

oynanan, 6 hakemin başını çektiği bir oyun değildir. Futbol, seyircisi ile güzeldir. Futbol, 

temaşa zevki verdiği zaman güzeldir. Seyirciler futbolcuları desteklediği zaman güzeldir. Boş 

tribünlere oynamak futbolcu için bir züldür, bir rahatsızlık kaynağıdır. Bu tribünlerin dolması 
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gerekir. Yanlış bir manevra yapılmıştır, bu yanlış manevradan mutlaka dönülmesi icap eder. 

Her şeyde hata yapabiliriz. Tribünlerin boş kalması, bu manevraya karar verenlerin o 

manevradan vazgeçmelerini gerektirir. Herhâlde federasyon da bu konuda gerekli 

dikkatlerini sarf ediyor, onlar da görüyor.  

Florya’da futbolculardan söz ettik. Futbolcunun en büyük korkusu, baskıdır. Gerek yazılı 

basında, gerekse sözlü basında, medyada çıkan yazılar bu arkadaşlarımızı çok etkilemektedir. 

Ama ne yapmamız gerekir? Evvela onlarla yapacağım ilk konuşmada, futbolun bir oyun 

olduğunu, futbolun sevilmesi gerektiğini, futbolcunun stres altında olmaması gerektiğini 

söyleyeceğim ve bu konuda öğüt vereceğim. Bunun örneği var. Galatasaray’ın UEFA 

şampiyonu olduğu seneyi hatırlayın. Hep gülerek oynarlardı. Hep birbirleriyle şakalaşarak 

oynarlardı. Golü atmaktan kaçınmak, söz bir tarafa, gol atıldığı zaman sevinçleri de 

paylaşırlardı. Üzüntülerini de paylaşırlardı. Bu birlikteliktir. Geçen gün bir gazete haberinde, 

niye pas verdin, sen atsaydın ya, dedi bizim bir futbolcumuza. O da dedi ki, vurursam ve 

girmezse arkadaşlarım bana kızar, seyirci bana kızar, dedi. Bu düşünceyi ortadan kaldırmak 

lazım. Orada futbolu oynayan sporcudur ve sporcu istediği şeyi de yapar. Sahada koşan odur, 

terleyen odur. Zaten Türkiye’nin en iyi sporcuları Galatasaray Kulübü’ndedir. Buna karşı çıkan 

yok. Bu sporcuları rahat bırakmak, düzenli bir hayata kavuşturmak, ki bu Florya’dan başlar. 

Dolayısıyla, Florya’yı futbol cenneti hâline getirmek istiyoruz.  

Gelelim basketbola. Basketbol, laf aramızda, amatör spor dallarında yer alıyor. İnanıyor 

musunuz? Kendi kendimizi kandırıyoruz, amatör spor diye. Orada büyük transfer ücretleri var 

-biliyorsunuzdur bunları- ve Galatasaray’ın bütçesinin büyük bir kısmı da buraya gidiyor. 

Basketbol seyircisini, Galatasaraylı basketbol seyircisini bu maçlara çekmemiz icap eder. 

Bunu çekebilmemiz için de kendimize, bize ait olan bir salonun mevcut olması gereklidir. Ha, 

siz bunu 210 günde nasıl başarırsınız? Tabii 210 günde kim gelse, böyle bir eseri meydana 

getiremez, vakti yetmez. Zaten ülkemizde bir izin alsanız, bir ruhsat alsanız zaten 6 ayı geçer. 

Bir ruhsat müraaatı dahi 6 ayı geçer. Bu nedenledir ki, biz bunun yolunu, en azından arsasını 

temin edebilmek, sponsorunu bulmak için uğraşacağız. Türkiye’de en önemli şey arsayı 

bulmaktır. Arsayı bulduktan sonra, üzerine binayı çıkartabiliriz.  

110. yılda bir Avrupa takımı ile bir müsabaka yapmak, Arena’da bu müsabakayı 

gerçekleştirmek durumundayız.  

Sevgili Galatasaraylılar, Dostlarımız, Arkadaşlarımız, Kardeşlerimiz, Ağabeylerimiz,  

Ağabey diyemiyorum tabii, ben de bir ağabey olarak bulunuyorum. Biz Galatasaray’ı seven, 

Galatasaray içinde ortaya çıkmış bir grup insanız. Bütün amacımız, Galatasaray için bugünü 

sağlamaktır; yarınlara güvenle, bakmak, güvenli adımlar atmaktır; sarı kırmızının gururla, 

sevgiyle, başarısı ile birleşmektir. Bunu yapmak için de adaylarımızı size tanıtmak istiyorum.  

Başlar mısınız lütfen? Ben kendimi geçiyorum. Hepinizin tanıdığı Prof. Dr. Hamdi Yasaman. 

Hamdi Yasaman tanınmış bir ticaret hukukçusu, sermaye piyasası hukukçusu, fikrî mülkiyet 

hukukçusudur. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi’nden benim mesai 

arkadaşımdır. Hamdi Yasaman bizle beraber çalışacaktır.  

İkinci Galatasaraylı aslanımız, Dursun Aydın Özbek’tir. Dursun Aydın Özbek’in ne kadar 

Galatasaraylı olduğunu, ne kadar Galatasaray sevgisi ile dolu olduğunu siz benden daha iyi 
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bilirsiniz. Ben Galatasaray Üniversitesi Rektörü iken, yapmış olduğum, yaptırmış olduğum 

yatakhaneler içinin mefruşatını onun otelinin takımları ile gerçekleştirdim. Onunla oradan bir 

ilişkimiz var.  

Mehmet İpekdokuyan genç bir arkadaşımızdır. 113 devresinden mezun olmuştur. Kendisi 

Bursalıdır ve Özhan Canaydın ile beraber çalışmıştır. Hem iş arkadaşı, hem de onun emrinde 

bulunan, kendisini çok seven bir arkadaşımızdır.  

Abdurrahim Albayrak’ı size anlatmaya gerek yok. Galatasaray’la yatan, Galatasaray’la kalkan, 

Galatasaray için ağlayan, Galatasaray için gülen, Galatasaray için parçalanan bir 

arkadaşımızdır ve Galatasaray’a faydalı olacağını düşünmekteyiz.  

Mehmet Can Topsakal, bunun için de fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onu basketbolcu, 

sporculuğundan tanırsınız. Topsakal, şu anda benim çok sevdiğim bir iş yapmaktadır. Sizlerin 

de bunu seveceğinizi tahmin ederim. Barbare marka şarap üreticisidir. Tavsiye ederim, şarap 

içerken onun şaraplarını da test edin.  

Dr. Cem Kınay, Avusturya Lisesi mezunudur. Viyana’da Tıp Fakültesinde okumuş ve her 100 

doktordan 10’u gibi, turizme atılmış. Kendisi, Rixos Hotels grubunun yöneticisi olarak 

çalışmış. Şu anda, Maslak’taki Shereton Oteli’nin icra kurulu başkanlığında bulunmaktadır. 

Avusturya’da yılın adamı seçilmiş, Avusturya devleti onur payesi ve madalyası sahibidir.  

İsmail Sarıkaya, Robert Kolej’de eğitim görmüştür. Daha sonra, İTÜ İnşaat Fakültesini 

tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Odası’nda komite başkanvekilliği yapmış, Galatasaray 

Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti ve Galatasaray Yardımlaşma Sandığı üyesidir. Ve 1905 

Galatasaraylı İş Adamları Derneği Başkanıdır.  

Mete İkiz, 1968 İstanbul doğumlu olup, Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. 

Bentley Üniversitesi’nde finans alanında NBA yapmıştır, yani yüksek lisans yapmıştır. 

Galatasaray Spor Kulübü’nde Divan Kurulu Başkanlığının kurduğu 12 farklı komitede görev 

almıştır. 2013’te Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulunda yer almıştır. 2013’ten beri, 

kulüpte Yönetim Kurulu üyesidir. İngilizce, Almanca bilmektedir. Genç bir arkadaşımızdır.  

Ahmet Tunç Akan, İstanbul doğumludur. Alman Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 

Fakültesi mezunudur. Ahmet Akan, -ben ona Ahmet Akan derim, çünkü Tunç’unu listeyi 

hazırlarken öğrendik- hâlen inşaat üretimine devam etmektedir. Galatasaray Kulübü’ne 

üyedir. Tabii üye olacak. Daha sonra, Galatasaraylı İş Adamları Derneği’nin Yönetim Kurulu 

üyeliğini de yapmıştır ve burada başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Almanca ve 

İngilizce bilir.  

Ebru Köksal, Ebru Köksal’ı hepiniz tanıyorsunuz. Finans uzmanıdır kendisi. Şu anda Yönetim 

Kurulu üyesidir. Robert Kolej mezunudur. Brown Üniversitesi’nde NBA yapmıştır ve buradan 

ekonomi ve uluslararası ilişkiler dalında çift diploma almıştır. Ebru Köksal, branşının en 

iyilerindendir. Ebru Köksal, aynı zamanda, UEFA komitesinde de görev almaktadır. Avrupa 

Kulüpler Birliği’nin Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. Türkiye Futbol Federasyonunda 

çalışmıştır ve şu anda da hem bizim adayımız, hem de müstafi Başkanın Yönetim Kurulunun 

üyesidir.  

Ceyda Gürcan, aileden gelen bir Galatasaraylıdır. İstanbul Barosunda avukattır. Hukuk 

alanında eğitime sahiptir. Fransa’da uzun seneler kalmıştır.  
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Hasan Murat Atay, Işık Lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 

bitirmiştir. Şu anda genel cerrahi uzmanı olarak Florence Nightingale Hastanesi’nde 

çalışmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü, şube kaptanlığı görevini yürütmektedir. Daha 

eskiden de Galatasaray Kulübü kürek şube kaptanlığını yapmıştır. İngilizce ve Fransızca 

bilmektedir.  

Yönetim Kurulu yedek üyelerine baktığımızda, Ural Aküzüm, bunu da tanıyorsunuzdur. 

Fransa’da, Montpellier Üniversitesi’nde siyasi ve idari bilimler okumuştur. Dönüşünde, 

Marmara Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 

Galatasaray Eğitim Vakfı!nda Mütevelli Heyeti üyesidir. Galatasaray Spor Kulübü’nde Tüzük 

Redaksiyonu ve Uyum Komitesinde, Denetim Kurulunda görev almıştır.  

Ali Yüce, yine Yönetim Kurulu yedek üyesi olan Ali Yüce, İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. 

İletişim Fakültesi Pazarlama ve Reklamcılık bölümünü bitirmiştir. Şu anda Skoda Otomobilleri 

Reklam ve Pazarlama A.Ş.’nin başındadır ve Yönetim Kurulu üyesidir.  

Selim Arda Üçer, İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümünü bitirmiştir. 

Aynı üniversitede, insan kaynakları yönetiminde yüksek lisans programını bitirmiştir. Arthur 

Andersen, Ernst & Young deneyimlerine sahiptir. Telekom ve internet sektöründe 

kurumsallaşma ve insan kaynakları alanında yöneticilik yapmıştır. Galatasaray Yardımlaşma 

Sandığı üyesi olup, evli ve İngilizce bilen bir aslanımızdır. 

İşte size çalışma arkadaşlarımı ve bunları takdim ettik. Bunlar bizim aslanlarımızdır, sizin 

aslanlarınızdır. Bu aslanlar hiç kimseyi, hiçbir Galatasaraylıyı savcılara şikâyet etmez. Bu 

aslanlar hiçbir zaman Galatasaray aleyhine kanun yollarına başvurmaz. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Prof. Yarsuvat’a biz de açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Böylece, 

gündemimizin üçüncü maddesindeki iki değerli adayımızı dinledik, bilgiler aldık. Bundan 

sonrası herkesin şahsi tercihine kalan bir şey. Bildiğiniz gibi, Galatasaray camiasında Divan 

Kurulu seçimlerde tarafsızdır.  

Değerli Arkadaşlar,  

Hepimizin şahsi tercihleri olabilir. Ama biz kurul olarak, tarafsız olma durumundayız. Bunu 

bilvesile hatırlatıyorum.  

Gündemin dördüncü maddesine geçeceğim, güncel olaylar ve dilekler. Söz almak isteyen 

arkadaşlar var mı? Sayın Mehmet Bilen’i görüyorum. Başka? Bir dakika. Mehmet Bilen, 

Turcan Bolayır, Sami Çölgeçen, Doğan Hasol.  

Değerli Üyeler,  

Bu gündem maddesinde söz isteyen üyelerimiz, Sayın Mehmet Bilen, Sayın Turcan Bolayır, 

Sayın Hayrettin Kozak, Sayın Sami Çölgeçen, Sayın Doğan Hasol ve Sayın Mehmet Helvacı. 

Sıra ile söz vereceğim. Kim efendim? Sayın Ahmet Özdoğan, onu da yazalım efendim. Sayın 

Mehmet Bilen, buyurun efendim. Değerli konuşmacılara, 7 konuşmacımızın olduğunu 

hatırlatırım. Lütfen konuşmalarının süresini ona göre ayarlasınlar. Buyurun efendim.  
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Mehmet Bilen 

Sayın Başkan, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerime her iki başkan adayımıza başarılar 

dileyerek başlamak istiyorum. Böyle bir günde konuşmak pek kolay değil tabii, iki başkan 

adayından sonra. Ancak bir geçiş dönemindeyiz ve bu geçiş döneminin bazı şubelerimize 

pozitif, ancak biraz daha çok negatif etki etme ihtimali olduğundan söz almış bulunuyorum. 

Kulübümüz şu anda malî ve idarî yönden bir kriz içindedir. Bu kriz esasen içinde 

bulunduğumuz yapısal sistemden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar geçmiş yönetim de 

birtakım problemlerle uğraşmış, bir kısmını halletmiş, bir kısmını halledememişse, bu 

sorunlar gelecek yeni yönetimlerin de aynen önünde olacaktır. Şimdi, bir yandan gelirlerimiz 

artmış. Bu bir gerçektir, fakat giderlerimiz, gelirlerin ötesinde artmıştır. Burada en önemli 

olay, harcamalar kontrolsüz bir şekilde gitmektedir. Mal ve hizmet alımlarımız piyasa 

değerinin üstündedir. Ve pek çok kayıp ve kaçak vardır. Bunların esas nedenlerini tespit 

edemiyoruz. Buna karşılık, alışılmış, eskiden beri bir durum vardır, bir algı vardır. O da bu 

kulübün, -bugünkü 600, 700, 800 milyondur, ne kadardır borcu, tam bilemiyoruz- borcunun 

nedeni sanki amatör şubelermiş gibi bir fikir ve algı vardır. Bu konu yanlıştır.  

Bir kere, kulübün malî kayıp ve kaçakları, amatör şubelerden ziyade başka taraftadır. Fakat 

bizdeki denetim zafiyeti nedeniyle, bu başka tarafta olan kayıp ve kaçaklar tespit 

edilememektedir. Klasik bir denetim vardır. Basit bir denetim vardır. Gerçek denetim yoktur. 

Malî kongreler çok alelacele yapılmaktadır. Yarım güne sıkışmaktadır ve sağlıklı bir 

değerlendirme olmamaktadır. Maalesef üyelerimizin çok büyük bir bölümünün kulübe karşı 

ilgisi, yok denecek kadar azdır. Sadece müsabaka seyretmektedirler. Kulüple ilgilenen, kulüp 

üyesi sayısı % 5’i geçmemektedir. Buna ek olarak da, sadece bu dönemde değil, bugüne 

kadar pek çok yönetimde, yönetim kurullarına seçilip, Yönetim Kurulu toplantılarına 

gitmeyen pek çok üye vardır. Bu da bir gerçektir. Ve bütün bunların sonunda, ortaya çıkan 

büyük borç sanki amatör şubelerin, geliri olmayan şubelerin getirdiği bir yükmüş gibi bir fikir 

dolaşmaktadır ortada. Burada günah keçisi, amatör şubeler değildir. Sayın başkan adayımız 

Duygun Ağabey’in dediği gibi, basketbol şubesi bir amatör şube değildir. Bir kere, basketbol 

şubesini bir kenara koymak lazım. Geriye kalan gerçek amatör şube olan satranç, yelken, 

yüzme, atletizm gibi 9 tane şubeyi toplasanız, bunların toplam yıllık kulübümüze eksi maliyeti 

9 milyon liradır. Bunların içinden yelken şubesi bugün artıdadır. Yüzmenin büyük geliri vardır. 

Su topunun geliri vardır. Buna bir de siz şunu ekleyin. Buraya gelen 15 tane Yönetim Kurulu 

üyesinin içinden, firması müsait olup reklam verebilecek, sponsorluk yapabilecek kişiler 

buraya birazcık el atsalar, bu 9 milyon da çok daha aşağılara inebilir. Ancak maalesef kimse 

bunları görmemekte, ne gelen üyeler müsait olan firmalarından bir şey vermekte, ne de 

dışarıdan bir şey bulmaktadırlar. O nedenle, bine yakın sporcunun mücadele ettiği, yüzlerce 

şampiyonluk aldığımız gerçek amatör şubeleri aman günah keçisi diye görmeyelim. 

Esas kayıp ve kaçaklarımızı tespit etmek amacıyla, Yönetim Kurulunun bizlere sunduğu 

Denetleme Kurulu yetersizdir, çünkü bunlar klasik, yasal denetleme yapmaktadır. Noter 

tasdiki var mı? Daha önce anlattım, fatura sırasına göre olmuş mu? Bir de en büyük 

yaptıkları, acaba bir naylon fatura var mı? Ama iş bununla bitmemektedir. Size bir mal 50 lira 
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yerine yüksek bir bedelle fatura edilmişse, buna zaten vakitleri yetmiyor Denetim Kurulunun. 

Divan Heyetince, bu işlerden anlayan ve bütün yıl çalışacak, sadece gelen yönetimleri 

denetlemeyecek, geçmiş dönemlerdeki arızaları da tespit etmek amacıyla oluşturulacak bir 

heyet son 8-10 yılın birtakım ehemmiyetli alımlarına, satımlarına, hatta astronomik 

ücretlerine bakmalı ve gerçek kayıp ve kaçakları tespit etmeli. Ondan sonra da, bu bizim 

masum amatör şubeler günah keçisi olmaktan kurtulmalıdır.  

Bir önerim de, Malî Kongreye sunulacak raporda, bir yıl boyunca kaç Yönetim Kurulu 

toplantısı yapılmış ve Yönetim Kurulu üyelerimiz bu toplantıların kaçına, ne oranda katılmış, 

o da belirtilirse, son derece yararlı olur.  

Sözlerimi burada noktalıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de teşekkür ediyoruz, 7 dakikada bitirdiği için. Sayın Turcan Bolayır, buyurun 

efendim.  

Turcan Bolayır  

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,  

Yalnız, kulüp Yönetim Kurulundan 3 değerli Yönetim Kurulu üyesine teşekkür ediyorum, 

buraya kadar gelmişler. Acaba diğerlerinin mazereti neydi ki? Onların içinde benim 

öğrencilerim de var. Acaba Divana mı küstüler? Yalnız Sayın Divan Başkanım, sizden de bir 

şey istirham edeceğim. Sağlıklı konuşmamız için, burada sükûnetin de bulması iktiza ediyor. 

Bunu uygulamanızı rica ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, uzun süren toplantılarda bazı arkadaşlarımız ayrılıp giderler. Giden arkadaşa da güle 

güle demek icap ediyor. Başkan adayları da burada olduğu için, kendilerine saygı sunuyorlar. 

Siz buyurun, devam edin efendim.  

Turcan Bolayır 

Teşekkür ederim efendim. Şimdi her iki kulüp başkan adayına, gerek Alp Yalman Bey’e, gerek 

Duygun Yarsuvat’a huzurlarınızda teşekkür etmek lazım, çünkü öyle bir zamanda, bir ağırlığın 

altına giriyorlar ki, bunu takdir etmek iktiza eder gibi geliyor bana. Yanılmıyorsam, oldukça 

külliyatlı bir borç var. 8 ayda bunun altından kalkılacağını hiç zannetmiyorum. İleride büyük 

bir proje ile belki bir kısmı aşağı çekilebilir. Ama bu transfer politikasıyla, bu yanlışlarla, 

faizdeki bu devalüasyon olaylarıyla bunun katlanacağını zannediyorum. Lütfen beni 

dinlemenizi istirham ediyorum efendim. Lütfen kapıyı kapayabilir miyiz oradan, sayın basın 

mensupları? Özür dilerim hepinizden.  

Önemli bir konu var. Bu önemli konu, futbol takımının disiplin altına alınması ile ilgilidir. 

Maçları seyrediyorum. Bazı futbolcular tamamıyla umursamazlık içinde top oynuyorlar. 

Bunun nedeni gayet basit. 5 milyon doları önceden almış, teminat mektubu yatmış. Cebinde 

dolarlar, eurolar şıkır şıkır. Gayet tabii, kendini vererek amatör bir zihniyetle oynamaz. Bir 

defa, bunun mutlaka bir tedbiri olması lazım. Kontratların kısa distanslı olması lazım. Yeni 

gelecek olan muhterem kulüp başkanları bunu önceden düşünebilirler. Dikkatli olarak 
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baktığınız zaman, devamlı hakemle münakaşa, onu küçük düşürücü hareketler. Hâlâ 

akıllanmadık. Birinci sarı kartı almışsın, ikinci sarı karttan sonra kırmızı olacaksın. En kritik 

zamanda sahadan ayrılıyor ve çıkarken de formasını yere atıp doğru soyunma odasına 

gidiyor. Peki, bu Yönetim Kurulunun gözünden mi kaçıyor?  

Federasyonla, ne olursa olsun, belki sevmeyebiliriz, belki yanlışları olabilir. Madem ki Türkiye 

Cumhuriyeti’nin amblemini göğsünde taşıyor o futbolcu, seremonide onun elini sıkmak 

mecburiyetindedir. Futbol ayakkabısını çıkarıp, affedersiniz, parmakları gözükür şekilde, plaj 

ayakkabısı ile sahaya çıkmaz. Biz önce disiplin diyoruz, ama disiplini maalesef sağlayamıyoruz. 

Benim fazla konuşacak bir şeyim yok. Ama bunlar mutlaka yapılmadığı takdirde... 

Futbolculara geldiği günden beri, hepsini şımartmak demeyeceğim... Bu paralarının daha 

başka türlü verilmesi, daha kendilerini kulübe bağlayıcı unsurlarla, baştan Galatasaray’ın 

tarihini okutsunlar bunlara.  

Her gelen antrenör yeni transfer istiyor. Ya senin 730 milyon borcun var. Mancini 40 milyon 

dolar, Prandelli 35 milyon dolar... Yanlışlarım varsa düzeltin. Bir hususu daha rica ediyorum. 

İstirham ediyorum. Prof. Duygun Yarsuvat Hoca benim sınıf arkadaşım. Kendisi çocukluk 

arkadaşım. Galatasaray’da demokrasi vardır, ama Galatasaray’da kişilere hakaret etmek 

yoktur. Eğer o kişilere toplum önünde hakaret ediyorsanız, o zaman savcılar da, hâkimler de 

yola çıkar.  

Başka mevzuda konuşmak, yüksek vakitlerinizi almak istemiyorum. Saygılar arz ediyorum, 

hürmetlerimi arz ediyorum. İyi günler diliyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Bolayır’a konuşmasını 5 dakikada kestiği için de biz ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Sayın Hayrettin Kozak, buyurun efendim.  

Hayrettin Kozak 

Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Başkan Adaylarımız, Büyüklerim, Arkadaşlarım,  

Galatasaray’ımız son derece kritik bir dönemde. Hiç beklenmeyen, ani gelişen bir seçimin 

arifesinde, başkan adaylarımızı dinledik. İkisi de birbirinden değerli, onlara sınırsız başarılar 

diliyorum. Her ikisi de camiamızda, değişik pozisyonlarda uzun yıllar görev yapmış insanlar. 

Kariyerleri farklı. Duygun ağabey, ülkenin çok sayılı hukukçularından biri. Onun varlığı 

camiamız için her zaman bir güvencedir. Birçok konumuza müdahale etme şansı vardır. Diğer 

Başkanımıza gelince, Alp Yalman’a, çok önemli olarak, bir spor kulübünün yaşamında hayati 

önem arz eden futbolda ve benzeri spor olaylarında çok ciddi bir geçmişi var. Ayrıca, kulüp 

yönetimi bazında, 20 yıl dolu dolu, kademeli olarak gelmiş bir şey. Yönetim Kurulundan 

başlamış, başkan yardımcısı olmuş, ikinci başkan olmuş ve sonunda başkan olmuş ve burada 

20 yıl geçmiş. Bu da diğer bir avantajımız. Yani önümüzde çok büyük sorumluluklar 

yüklenmek üzere, -cidden çok büyük sorumluluklar- iki değerli başkan adayımız duruyor.  

Ben bu vesileyle, bu günümüzü, yani kulübümüzün bugününü ve yarınını, geleceğini çok 

yakından ilgilendireceğine inandığım bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepiniz çok iyi 

biliyorsunuz, Galatasaray’da başkan olmak asla kolay bir iş değildir. Çok zor bir iştir. Aday 

olmaya teşebbüs etmek bile çok zor bir iştir. Uzun ve meşakkatli bir yoldan geçer, büyük 
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sorumluluk gerektirir. Aynen bugün iki değerli başkan adayımızın aldıkları sorumluluk gibi. 

Başkanlık, her Galatasaraylı için, hepiniz için, benim için, hepimiz için, son derece onurlu bir 

görevdir ve ulaşılacak en yüksek mertebedir Galatasaray’da. Tabii şunu da unutmamak 

gerekir. Bunun da önemle altını çiziyorum. Ulaştıktan sonra, şan ve şöhret getirir. 

Kulübümüzü kastetmiyorum. Birçok kulüplerde, bu son söylediğim iki kelime zaten oraya 

adam olmanın baş rolünü oynar. Kişi, 24 saat içinde, mahallesinde dahi kimse onu 

tanımazken, 24 saat sonra, bırakın mahallesini, ülkenin en ücra köşesindeki köyde, kahvede 

televizyon izleyen insanlar dahi onu yakinen tanırlar. Bu süre de 1 haftayı geçmez. Şimdi bu 

şan ve şöhretin de parayla, pulla ölçülemeyeceğini siz hepiniz gayet iyi bilirsiniz. Bu gerçek 

sadece Galatasaray için tabii, bütün büyük kulüplerimiz için geçerlidir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugün geldiğimiz noktada, başkan olmak ne kadar zorsa, az önce söylediğim gibi, öyle bir 

noktaya geldik ki biz şimdi Galatasaray olarak, başkanlığı bırakmak da son derece kolay oldu. 

Bana göre, en az başkan olmak kadar zor olması gerekir. Ben çok iyi bilirim geçmiş yılları. Bir 

malî kongre arefesinde, değerli başkanlarımızın gece uyumadıklarını ve Yönetim Kurullarında, 

malî kongre geliyor beyler, hazır mısınız, diye hesap sorduğunu ben gayet iyi biliyorum. Şimdi 

iş kolay, başkanın iki dudağının arasında. Yani bir başkan bugün rahatlıkla, yani seçimden çok 

kısa bir süre, hiç süresi mühim değil, arkadaşlar, şu sebepten yönetimi bırakıyoruz, 

diyebiliyor. Şimdi yeni tüzüğümüzde, Galatasaray’da iki yıllık olan yönetim süresi, bildiğiniz 

gibi, yetersiz olduğu -ki çok doğru bu, 2 yılın yetersiz olduğu, şimdi 8 aylara filan da düştü 

ama- yani 2 yılın yetersiz olduğu çok belliyken, o mantıkla süre 3 yıla çıkarıldı ve 2010’da 

başladı. Ama esas olarak 2011’de başladı bu uygulama. Tesadüf de, Sayın Başkanımız, -hâlâ 

Başkan diye hitap edeceğiz tabii ona- Ünal Aysal Bey’e nasip oldu bu. 14 Mayıs 2011 

tarihinde, Sayın Başkanımız, 2.999 gibi, Galatasaray tarihinin en yüksek oyuyla başkan oldu. 

Çok kısa bir sürede, 9 Temmuzda, -dikkat edin, 14 Mayıs 2011, 9 Temmuz 2011- olağanüstü 

bir kongreye davet etti hepimizi, Divan, Genel Kurulu, hepsini. Ve Galatasaray tarihinin o 

güne kadar var olan en yüksek yetkilerini bu kongrede aldı. Buna rağmen, seçim 14 Mayıs 

2011, istifa Mayıs 2013. Süre 24 ay, yani 2 yıl. Olması gereken süre 3 yıl. Sebep, neden? 

Efendim, üyelerin yorulması, dolayısıyla verimsizlik. Galatasaray camiasının 3 bin kişisinin oy 

verdiği insanlar bir anda verimsiz ve yorgun hâle gelebiliyorlar. Nasıl? Bir Başkanın kararı ile. 

Şimdi takiben, 22 Haziran 2013’te, bu kez bu boşalma dolayısıyla yeni bir seçim yapılıyor. Bir 

kısmı kalıyor, yöneticilerden çok azı yenileniyor. Sayın Başkan yeniliyor. Bir öncekini de 

kendisi seçmişti zaten. Onu da yepyeni kurmuştu, kısmen yeniliyor. Enteresandır, Eylül 

2014’te, aynı Başkan tekrar istifa ediyor. Geçen süre 15 ay. Şimdi burada değindiği nedeni, 

büyük önemle ifade etmek istiyorum bu nedeni. Aynen kendisi söylüyor,  bir spor 

programında, TRT’deydi galiba, bütün Türkiye’nin dinlediği bir spor programında. Sayın 

Başkan, 10 Eylül Divanında, başında Hayri Kozak’ın bulunduğu üyelerin olağanüstü Divan 

kararı aldırmasını bir istifa sebebi olarak tanımlıyor, gururumla oynandı, diyor. Bir de, yanlış 

bir bilgi almış maalesef, o başta bulunan da ben değilim. Başta bulunan arkadaşımız başka. O 

kendini biliyor, burada. Ben biraz daha altlardayım, ama o kararda ben varım yani. El 
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kaldırdım ben. Şimdi böyle sudan sebeplerle, koca kulüp seçime sürükleniyor. Bunu kabul 

etmek mümkün değil.  

Bakın, şöyle diyor, olağanüstü seçime gitme nedenini şöyle açıklıyor Sayın Başkan. Aynen 

kelimelerle söylüyorum. “Seçime gitme nedenim olağanüstü Divan toplantısında aldığım 

reaksiyonlardır. Olağanüstü toplantı, bardağı taşıran damlalar. Ben ciddi bir adamım. Geri 

adım atmam.” diyor. Ve geri adım atmıyor ve onun için, biz şimdi seçime gidiyoruz. Olmaz. 

Neden olmaz? O gelir, gider. O kadar mühim değil. Ama bu usul olarak Galatasaray’da 

oturmaya başladı. Şimdi herkes aday olurken, eminim, ya olmazsa bir süre sonra gideriz diye 

gelecek. Şunu hissetmeyecek. Ya bu koskoca, devasa bir hacmi, aktivite hacmini, insan 

hacmini, -12 bin üye, 1250 sporcu- ülkenin en değerli onlarca gayrimenkulleri, koskoca bir 

Sportif A.Ş. -ki, 21 milyon sermayesi ile halka açık ve şu günlerde maalesef kuyruğunu 

titreten koca bir sistem- altta 2-3 tane sportif tesis. Yani onlar, bir sürü şey. Devasa bir hacim 

var orada. 22 milyon taraftar, problemlerini halletmemiş, 50 bin kişilik koca bir stat. Bunlar 

önünüzde dev gibi duruyor ve siz bu koca camiayı, adayları tespit edip seçime hazırlanmak 

için 15 gün süre bırakmak suretiyle arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Yok böyle bir şey. Yok 

efendim böyle bir şey. Asla kabul etmiyorum. Bu kadar ucuz değil.  

Yarın televizyona çıkıp anlatacakmış. Dinleriz tabii saygıyla. Ne olursa olsun, bizim 

Başkanımız. Ama bakınız, bu sadece burada değil, Divan Kurulunu, ki onun göreve gelişinde o 

Divan Kurulu çok ciddi rol oynamıştır. Onun gelmesinde nazım rolü oynamış olan kişilerin 

hepsi Divan üyesidir. O Divan üyelerini, bir kere hazırlamış olduğu, taslak olarak hazırlamış 

olduğu bir olağanüstü kulüp kongresinin -Divan değil, olağanüstü kulüp kongresinin- 3 

maddelik gündemini söylüyor ve o az önce söylediğim, başını benim çektiğim sözde kişiler -ki, 

mutabıkım o fikirle- diyorlar ki, bunlar önemli maddeler. Bir tanesi, bir şirketin şirketleşmesi. 

Bir tanesi, Sportif A.Ş. ile ilgili bir şey. Bir tanesi, gayrimenkul şirketinin kurulması gibi cidden 

önemli, çok hayati projeler. Diyor ki Divan üyeleri, bunu bir aramızda konuşalım, öyle 

değerlendirelim diyor. Var mı böyle bir şey? 3 kalem, Başkan Divan toplantısını terk edip 

gitmeden, çıkacak, 5 dakikada, ben bir Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düşünüyorum, 

maddeleri şunlar diyor. Yok böyle bir şey. Bir de Galatasaray markasını geliştirmek gibi bir 

şey. Şimdi bunda, koskoca Divan ya, toplanıp bunu müzakere edelim demesinde bir 

anormallik var mı? Allah’ınızı severseniz, var mı? O akşam yönetimini topluyor ve o akşam, 

Sayın Başkan istifasını açıklıyor. Ve şimdi, Allah razı olsun, hürmet ediyorum, Duygun ağabey, 

hürmet ediyorum, Sayın Alp Yalman Başkanım, yani Allah’tan ortaya çıktılar da damdazlak 

ortada kalmadık.  

Buydu, abartmıyorum, buydu. Yahu, insan bir destur der. Onca insan senin peşine takılmış, 3 

bin kişi, rekor kırmışsın. 51 gün sonra, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı organize etmişsin, 

olağanüstü yetkileri aynı gün, -sizler oradaydınız, ben oradaydım, bütün Divan orada ve 

bütün Genel Kurul da orada- sana en büyük yetkileri vermiş, 51 gün sonra. Yepyeni bir şeye 

atılıyorsun. Kendisi için de bir geleceğe atılıyorsun, koca Galatasaray’ı yönetmeye atılıyorsun 

yahu. Sen gelirken göreve, muaccel borçları dahi soramadın mı Sayın Başkan? Sevgili Başkan, 

soramadın. Bunu sen 51 gün sonra öğrenerek, 51 gün sonra mı açıklayacaksın? Var mı böyle 

bir şey? Eğer sen muaccel borçları bilmeyerek geldiysen, Galatasaray’ı hiç bilmeyerek 
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gelmişsin o zaman. Beni affedin, ben açık konuşurum. Aksini söyleyen, başta kendisi, gelsin 

söylesin. Yok böyle bir şey.  

Şimdi bu kararlar bu kadar basit olamaz. “Ben ciddi bir adamım, geri adım atmam.” diyerek 

gitti ve atmadı. Hayırlı yolculuklar! İbra yok, bir hesap verme yok. Bakın, iki başkan adayı 

burada. İkisi de çok zor bir miras devralıyor. Hadi biri muhalefet, benim gibi. Öbürü hiç değil. 

Duygun ağabeyimiz, ya o da diyor. Olay belli. Yıllarca sizin huzurunuzda yüzüm eskidi ya. 

İnsaf edin. Geri kalanları boş verin, 3 yıldır ben konuşuyorum burada ya. 3 yıl oldu, hep aynı 

şeyleri söyledim ya, hep aynı şeyleri söyledim. 33 kere konuşmuşum, ikisi Genel Kurullarda, 

diğerleri Divan Kurulunda. Bazen İrfan ağabeyimi de üzdüm, biraz uzatarak. Ama doğruları 

söyledim, inanın. Karnımdan konuşmadım. Galatasaray’ın menfaatleri için söyledim. Sen 

koskoca TRT’nin milyonlarca kişinin izlediği Stadyum programında, benim istifamın sebebi, şu 

sebepten, Hayri Kozak’ın başını çektiği Divan kararıdır diyemezsin. Ben cevap imkânı da 

bulamadım. Şimdi size derdimi açıyorum. Sizi temin ederim, bunun benim ismimin olması ile 

hiçbir alakası yok, vallahi billahi yok. Ama böyle bir rezalet olmaz. Şimdi olan oldu.  

Sonuçta ben şunu söylüyorum. Bundan sonra bunun önünü kesmemiz lazım. Beni affetsin, 

ben Duygun ağabeyime katılmıyorum. Ben hukukçu filan değilim, ama bir mantık 

yürütüyorum. Bu tüzük, bildiğin gibi Duygun ağabey, 3 yıllık yapıldı. Olmadı. Başkan birinciyi 

tutmadı, ikinciyi tutmadı. Şimdi biz geliyoruz, siz diyorsunuz ki, 2015’te seçim yapacağım. O 3 

yıl. Evet, Mayısta yapılacak, doğru söylüyorsunuz ağabey. Ama 3 yıl nerede? Mayısta 

yapılacak, doğru söylüyorsunuz. Tarih doğru ağabey, ama siz hiç... (uzaktan konuşuluyor.) 

Neyse ağabey, siz haklı olun. Ben hukukçu olmadığım için... Ama benim mantığım şunu 

söylüyor. Hiç olmazsa 2016 olsaydı. Ünal Aysal’ın 2013’te yaptığı Mayıs seçiminden tam 3 yıl 

sonrasına isabet eder. O 3 yıl düzenini bir raya oturtmuş olurduk. O da olmuyor sizinki ile, 

anlatabiliyor muyum? Beni affedin. Yani bir tartışma konusu, artık kararlar verilmiş. 

Yormayalım, sonra oturur uzun uzun konuşuruz ağabeyciğim. Şimdi bakın, ben şunu 

söylemek istiyorum.  

Sevgili Divan Başkanım, Sevgili Galatasaraylı Üyeler, Sevgili Başkan Adaylarım,  

Bunun sonu yok. Bunun önünü kesmemiz lazım. Muhakkak kesmemiz lazım. Galatasaray 

yönetimi böyle apar topar, bir gece yatıp, ertesi sabah istifa ile sokakta bırakılamaz. Olmaz 

böyle bir şey. Arkadan geleceklere de sadece 15-20 gün süre bırakarak hiç bırakılmaz. 

Galatasaray’ın güncel durumuna bilançosuyla, şusuyla, busuyla bir bakın. Buna gülerler, 

vallahi billahi gülerler. Şimdi bunu söyleyeceğim. Değerli başkan adaylarından istirhamım, 

ricam, sadece Galatasaray adına, Allah’ınızı severseniz, birinci maddeniz bu rezalete bir 

önlem almanızdır. İkinci madde, her giden mutlaka ve mutlaka -zaten biz ibra etmeye 

alışmışız- en azından biraz saygı duyun da gelip bir hesap verin be kardeşim. Hesabı vermiş 

olmanın huzuru ile gidin. Şimdi ben soruyorum, Sayın Ünal Aysal Başkanımız, ağabeyimiz, 

acaba başını yastığa huzur içinde koyabilir mi? Pattadak gitmiş; hesap yok, kitap yok. Hadi 

hayırlı yolculuklar. Hesaplar size kaldı, ödemesi de size kaldı, Allah yardımcınız olsun.  

Vaktinizi aldım, çok özür dilerim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkür ediyoruz. Sırada Sayın Sami Çölgeçen.  
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Sami Çölgeçen 

Sayın Divana saygılarımı sunuyorum. Bir Divan üyesi olarak, 4 tane isteğim var; üçü sayın 

başkan adaylarından, dördüncüsü Sayın İnan Kıraç’tan. Birincisi futbol. Malum bizim maddi 

durumumuzun ne kadar feci olduğunu herkes biliyor. Galatasaray uçurumun dibine mi gitti, 

düşmek üzere mi, tam olarak bilmiyoruz. Bir de önümüzde UEFA kriterleri meselesi var. Çok 

ciddi tedbirler alınmazsa biz Avrupa’da filan da oynayamayız, her şeyimizi elimizden alırlar.  

Peki, sayın başkan adaylarından beklentim nedir? Büyük bir cesaretle kalkıp diyecekler ki, 

beyler, biz 4 sene transfer yapmayacağız. Hiç, sıfır. Demeyin ki ne olur. Hayır, hiçbir şey 

olmaz. İnanın bana, hiçbir şey olmaz. Akhisar nasıl oynuyor futbolu? Ben takip ediyorum, 

çoğunuz etmiyorsunuzdur. Bizim gayet iyi bir altyapımız var. Mükemmel bir A2 takımımız var. 

Biz 2-1 zor yenerken Sivas’ı, A2 takımı Sivas’a 5 tane attı. Bizde oyuncu da var. Bunu 

rahatlıkla yapabiliriz.  

İkincisi, basketbol. Aynı radikal tutumu basketbolda da görmek istiyorum. Bugün Türkiye’deki 

basketbol bir komediye dönmüş durumdadır. John atıyor, James seyrediyor, Mehmet 

bakıyor. Türkiye’deki basketbol budur bugün. Affedersiniz. Evet, John atıyor, James tutuyor, 

Mehmet bakıyor. Basketbol budur. Hele 5 tane oyuncu da oynamaya başlayınca, tam bir 

rezalettir. Okursanız, bir maç bitiyor, 85-78; 85 atan takımın 75 sayısını Amerikalı John’lar 

atmış, 67 atanın da 57’sini Amerikalı John’lar atmış. Bu bir komedidir, bir rezalettir. Üçüncü 

sınıf bir NBA sirki olmuştur Türkiye’de basketbol. Bunun da önderliğini belki Galatasaray’ın 

yapması lazım.  

Yine başkanlardan ricam, ben önümüzdeki sene bir 5 numara, bir de point John transfer 

edeceğim, bunun dışında Türklerle oynayacağım, demesidir. Böyle bir takıma daha çok 

seksapel olacağına da inanıyorum. Türk basketboluna de faydası olacağına inanıyorum, 

çünkü Avrupa şampiyonu olmuş Ümit Milli Takım basketbolcuları oynayacak süre dahi 

bulamıyorlar.  

Üçüncü ricam, personel. Hepimizin ağzında bir laf var; Galatasaray’da gereğinden fazla adam 

çalışıyor, gereğinden fazla personel var, bu bir rezalettir, paralar şöyle, paralar böyle. Ersun 

Yanal, A Milli Takım hariç Türk futbolunun başına geçtiği zaman Federasyonda, bütün o alt 

şeyler, eğitim dairesi, şu, bu, çok enteresan bir uygulama yaptı. Bütün çalışanların eline birer 

beyaz kâğıt verdi, yaptığınız işi yazın, dedi. Ne iş yapıyorsanız yazın, dedi. Panik oldu 

Federasyon. Birçok kişi insan kaynakları müdürüne telefon edip, ne yazalım ağabey diye 

sordular. Birkaç kişi de bana telefon etti, ne yazalım ağabey diye. Yaptıkları işi bilmiyor, 

çünkü işleri yok. Aynı metodun Galatasaray’da da uygulanmasını istirham ediyorum. Madem 

ki bu kadar fazla sayıda adam var deniyor, verin birer kâğıt ellerine, ne iş yaptıklarını 

yazsınlar. Altlarına da aldıkları ücreti yazsınlar. Bakalım hakikaten öyle mi, öyle değil mi? Bu 

da böyle kabak gibi ortaya çıksın.  

Bir konu daha, Ali Sami Yen Kompleksi’nden geliri artırmak. Biliyorsunuz, Lady Gaga konseri, 

biletler 800 liraya satıldı, kıyamet kopuyor. On binlerce kişi bu konserlere gidiyor. Biz bu 

konserleri alamıyoruz, çünkü zeminimiz berbat oluyor. Ben gittim, bir araştırma yaptım. Lütfü 

Bey de herhâlde buralardaysa, o da biliyordur bu araştırmayı, 1 ila 1.5 milyon lira civarında 
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bir yatırımla, özel bir şeyle o stat kaplanabiliyor. İstediği kadar Tarkan göbek atıyor, hiçbir şey 

olmuyor. Bunun da üzerinde durmak lazım.  

Son ricam da Sayın İnan Kıraç’tan. Lütfetsin, bu seçime katılmasın. Şunu seçin, bunu seçin 

diye bize yol göstermesin, çünkü geçen sefer sınıfta kaldı. Galatasaray kongre üyelerinin de 

kendine yetecek aklı vardır. 

Teşekkür ederim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Şahsiyata girmesen daha iyi. Efendim, Sayın Doğan Hasol, buyurun. Sayın Sami Çölgeçen’e 

teşekkür ediyorum, ama şahsiyata girmese daha iyiydi.  

Doğan Hasol 

Çok Saygıdeğer Galatasaraylılar, Sayın Divan Başkanı,  

Efendim, çok kritik bir durumdayız. Gerçekten Galatasaray’ın en zor dönemlerinden birinden 

geçiyoruz, en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz ve bu Galatasaray camiasının hak ettiği bir 

durum değildir. Ünal Aysal Başkanımız, Galatasaray’ın geleneğinde bulunmayan bir şekilde, 

garip bir davranışta bulundu ve ben ayrılıyorum, dedi. Tuhaf bir durum. Benzer durumlar 

daha önce de yaratılmıştı, yine kendisi tarafından. Örneğin, bizim antrenörümüzün, teknik 

direktörümüzün gönderilmesi aşamasında olduğu gibi. Galatasaray Spor Kulübü, teknik 

direktörünü gönderemez mi? Gönderebilir. Ama bu şekilde gönderemezdi.  

Şimdi benim bir kuşkum var. Acaba Sayın Ünal Aysal, Galatasaray’ın geleneklerini yeterince 

biliyor muydu? Bunda çok ciddi kuşkum var. Galatasaray’ın yazılı kurallarında olmasa da, 

yazılı olmayan kurallarında böyle durumlar yok. Bunlar Galatasaray’ın yazılı olmayan 

kurallarına aykırıdır. Tüzük şöyle diyormuş, böyle diyormuş, başka. Ama bir de Galatasaray’ın 

yazılı olmayan kuralları vardır ki, bunlara herkes uyar. Galatasaraylıyım diyen herkes bunları 

bilir. Onları yazmak zaten kimsenin aklına da gelmez. Yani kimin aklına gelir ki, bir başkan 

canı istediği zaman, ben ayrılıyorum, istifa ediyorum, Yönetim Kurulumu beğenmedim, yahut 

Divan Kurulunun davranışlarını beğenmedim diyecek ve gidecek.  

Birincisi, Divan Kurulunun hangi toplantıları yapacağı kulüp başkanının konusu değildir, 

Divanın konusudur. Divan Başkanlık Divanının konusudur. İsterse olağanüstü toplanır, isterse 

gece toplanır, isterse gündüz toplanır ve istediği konuyu da görüşür. Bu, kulüp başkanının 

doğrudan ilgilenebileceği ve müdahale edebileceği bir konu değildir. Alınganlık, istifa için 

bahane olamaz. Sorunları bırakıp, kulübü yüz üstü bırakıp kaçmak, olamaz. Kabul edilemez 

böyle bir durum. Neye benzetiyorum, biliyor musunuz? Çok özür dilerim, eskiden hani biz 

mahalle maçları yapardık. Mahalle maçlarında topun sahibi olan çocuk, maçın ortasında 

mızıkçılık yapar ve topu alıp giderdi. Bizim durumumuz maalesef bugün buna benziyor. Ben 

topumu alır giderim arkadaş. Hayır, topunu alıp gidemezsin. Bu olmaz. Burası mahalle maçı 

yapılan yer değil, burası Galatasaray Spor Kulübü. Buranın usulleri vardır, adabı vardır, 

geleneği, geçmişi vardır. 100 küsur yıllık kulüp böyle yönetilmez zaten. Şimdi eleştiriye 

tahammül edememek, ne yazık ki, ülke yönetimine de, ülkenin düşünce sistemine de 

egemen olmaya başladı. Kimseyi eleştiremiyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Eleştiri, ders 

çıkarmak içindir. Eleştiri, hakaret değildir. O olağanüstü Divan toplantısında ben de 
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bulundum. Çok haklı gerekçeler ileri sürüldü, çok haklı istekler vardı. Bunların kimseyi rencide 

edecek bir tarafı, yahut bana güvensizlik belirtiliyor dedirtecek bir tarafı olduğunu ben 

düşünmüyorum. Kesinlikle yoktur. Eleştiri, demokrasinin, özgürlüğün bir parçasıdır ve 

düzenin iyi işlemesi için vazgeçilmezdir. Eleştiri olmayan yerde hiçbir şey olmaz, hiçbir şey iyi 

gidemez.  

Şimdi, kulübü hazırlıksız olarak bırakıp gitmek, bu olacak şey değil. Sayın Ünal Aysal’ın ikinci 

durumu bu. Birincisinde de zaten, Yönetim Kurulu yoruldu, dedi yolun yarısında. Ama hiç 

değilse, bir kongre dönemine gelecek şekilde bıraktı. Ondan sonra, diyelim ki birinci Yönetim 

Kurulunu kendisi kurmamıştı. Kulübü yeterince tanımıyordu, uzun zaman yurt dışında 

bulunmuştu. Ama ikinci Yönetim Kurulunu birincisini dağıttıktan sonra kendisi kurmadı mı? O 

Yönetim Kurulundaki üyeler baskı ile mi kendisine kabul ettirildiler? Hiç sanmıyorum. Böyle 

bir şey Galatasaray’da yok. Dolayısıyla, sağlıksız bir düzenin yahut düzensizliğin, kaotik bir 

düzenin kulübe girmesine neden oldu. Şu anda ben, aday olmuş iki arkadaşımızı, Sayın Alp 

Yalman’ı ve Sayın Duygun Yarsuvat’ı kahramanlar olarak görüyorum. Gerçekten, kahramanlar 

olarak görüyorum, evet. Kendilerini ortaya koydular, ateşten gömlek giymek üzereler. Bunu 

herkes biliyor, hepimiz farkındayız. Ben onlara kolaylıklar diliyorum. Söylenebilecek başka bir 

şey yok.  

Kulüp çok parlak durumda değil. Ciddi parasal sorunları var. Öte yandan, Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü ile stadyum için davaları var. Kaybedilmiş dava var ortada ve orada çok açık 

görülüyor durum. Yani Galatasaray’ın taahhütleri nelerdi? Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün taahhütleri nelerdi? Yapılmış hatalar yok mu? Tabii var. Bence 

Mecidiyeköy’deki arsamızı bırakırken, oradaki haklarımızı bırakırken bu işten kamu kârlı çıktı. 

Galatasaray Spor Kulübü kârlı çıkmadı. Ne var ki, Galatasaray Spor Kulübü’ne bir stadyum 

kullanılmak üzere verildi. Bizim bu haklarımızı daha doğru yönetmemiz gerekir diye 

düşünüyorum.  

Kısacası, Ünal Aysal, Galatasaray tarihçesinde kendisine iyi bir yer bulamayacak. Bunu 

vurgulamak istiyorum. Galatasaray tarihçesi kendisini iyi bir şekilde anmayacak. Bir ibra 

konusu var. Mutlaka ibra konusunun yapılması lazım. Hiçbir başkan, hiçbir Yönetim Kurulu 

ibra oylamasına başvurmadan bir yere gidemez. Bunu mutlaka yapmalıyız. Yasada yeri nedir, 

ben bunu bilemem. Ama ibra edilmiş, edilmemiş, canı istediği zaman... O zaman nedir? Genel 

Kuruldan bir hafta önce bırakır gider, ibraya gerek kalmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Mutlaka 

ve mutlaka ibra prosedürünün çalıştırılması lazım.  

Bırakılan miras nedir? Şu anda çok eminim, başkanlığa aday olan iki değerli kardeşimiz de 

hangi yükün altına girdiklerini tam olarak bilmiyorlar. Bilmelerine zaten olanak da yok. Kimse 

de bilemez, çünkü doğmuş bebeği kucaklarında buldular şu anda. Bakalım bebeği nasıl 

büyütecekler, nasıl yaşatacaklar? Onun için, kahramandırlar diyorum. Bu işe cesaretle 

giriştiler. Ben yeni seçilecek arkadaşlarıma, bu kahramanlıklarından dolayı başarılar 

diliyorum. İnşallah Galatasaray bu badireyi de atlatır. Galatasaray nerelerden gelmiş, 

nerelerden geçmiştir. Bu badire de atlatılacaktır. Ama ne olur, oyunu kurallarına göre 

oynayalım. Hepinize saygı ve sevgiler sunarım.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Doğan Hasol’a teşekkür ediyoruz. Yılların birikiminden gelen bir konuşma yaptı. Onun 

için, özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Helvacı, buyurun efendim.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Değerli Galatasaraylılar, Sayın Divan Başkanı,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce tabii Hocam Duygun Yarsuvat’a, eski Başkanımız Alp 

Yalman’a önlerindeki seçimde başarılar dilemek istiyorum ve diğer tüm konuşmacılar gibi, 

ben de şahsım adına, onlara sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum, Galatasaray’ı bu zor 

günde yalnız bırakmadıkları, çaresiz bırakmadıkları için. Çok kötü bir miras aldıkları kesin, bu 

zaten söylendi. Aslında sonda konuşmanın bir faydası var, birçok şey zaten söylenmiş oluyor. 

Onların üzerine konuşarak konuyu toplamak kolay. Sadece bir şeye işaret etmek istiyorum. 

Size küçük bir tablo sunacağım, sonra da yapılması gerekenlerle ilgili kısa bir konuşma 

yapacağım.  

İçinde bulunduğumuz durumda, şimdi Doğan Hasol ağabeyim söyledi, bir ibra problemi 

olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü tahmin ediyorum, zaten hangi yönetim seçilirse 

seçilsin, ilk yapacakları iş, geldikleri güne kadar olan tabloyu bir şekilde sabitlemektir. Yani 

geldikleri gün ne aldıklarını muhtemelen bir bağımsız yeminli mali müşavir kuruluşuna 

yaptırılacak bir raporla tespit edeceklerdir. O tespitle beraber de, önümüzdeki Malî Genel 

Kurula, kendilerinden önceki dönemi ve o tarihten itibaren, kendileri göreve geldikten Malî 

Genel Kurula kadar olan dönemi de ayrı bir tablo olarak getirip ayrı ayrı ibra edilmesini 

isteyeceklerdir. Böylece, geçmiş yönetimin yaptıkları ile kendi yönetimlerinin yaptığını net bir 

şekilde birbirinden ayırmış ve hangisinin ibra edilip, hangisinin ibra edilmeyeceği hususunu 

da o gün o toplantıda bulunan Galatasaraylılara bırakmış olacaklardır. Zaten bu konuda 

onların da bilgisi ve yeterli çalışması olduğunu tahmin ediyorum. Ama ben, Doğan ağabeyin 

konuşması üzerine bunu söyleme ihtiyacı hissettim.  

Ortada bazı gerçekler var. Bu gerçekleri bilerek yönetimimizi seçelim ve yönetimimize sahip 

çıkalım istiyorum. Birinci gerçek şu. Ben bunu daha evvel ifade ettim, ama bir kez daha 

söylemekte bir zarar yok. Galatasaray, maalesef ne yaparsa yapsın, bir sonraki sene UEFA’ya 

gidemeyecektir, çünkü malî tabloları buna müsait değildir. Eldeki verilerle bunu düzeltme 

imkânı da yoktur. Bunu şimdiden o tespiti yaptıktan sonra, başkanlarımız da günü geldiğinde 

açıkça ifade ederlerse çok memnun oluruz. Ben bugünden bu tespitin yapılabileceğini 

düşünüyorum. Ben bu tespiti yaptım, söylüyorum. İleride bunun doğru olduğunu hep 

beraber göreceğiz. Yani buna kendimizi hazırlamamız lazım. Niçin hazırlamamız lazım? 

Önümüzdeki transfer politikasını, takımlarımızın durumunu bu gerçekler çerçevesinde inşa 

etmek durumundayız.  

Yine artık herkesin bildiği, yeteri kadar dillenen başka bir şey daha var. Sportif A.Ş. senelerdir 

zarar etmektedir. Bu zararın doğal sonucu olarak da, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan 

değişiklikle, imtiyazlı hisselerin imtiyazlarının kaybedilmesi söz konusudur. Bu da aslında yasa 

bakımından çok anlaşılır, çok doğru bir karardır. Nedeni, birilerinin o şirketi yönetmekte 

imtiyazı var ve o şirketi yönetme hakkına sahipler, yönetiyorlar. Ama 5 yıl üst üste yaptıkları 

yönetimin sonucunda da şirket sürekli zarar ederse, elbette diğer pay sahiplerini korumak 
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adına buna bir müdahale gerekir. Burada hızla yapılması gereken şey, acil, dün hatta 

yapılması gereken şey, Galatasaray Spor A.Ş.’yi ne yapıp yapıp kâra geçirmektir. Çünkü 

önümüzdeki 2.5 yıllık dönemde bu kârlılığı sağlayamazsak, Galatasaray’ın elindeki imtiyazlar 

ortadan kalkacaktır. Biz, bu işin parçası olan herkes, -sadece yönetimlerden bahsetmiyorum- 

her Galatasaraylı, geçmişteki Galatasaraylılara bunun hesabını veremeyiz. Bu çok büyük bir 

manevi yüktür. Bu yükün altında kalmamak için, hep beraber çalışmak zorundayız. Bunu da 

sadece yönetimlere bırakmak doğru bir iş değildir. Ben şahsım adına, hangi yönetim seçilirse 

seçilsin, benden ne gibi bir vazife isterlerse istesinler, yapmaya amade olduğumu burada 

sizin huzurunuzda açıkça söylüyorum. Ama bu yeterli değildir.  

Biz Divan Kuruluyuz. Divan Kurulunun bazı hakları var. Ama bu haklar aynı zamanda birer 

vazife, görev. Bugüne kadar bunları layıkıyla yapmış olmamız önemli değil. Bu kürsüden 

hepimiz çeşitli zamanlarda, çeşitli eleştirileri dile getirdik. Ama artık içinde bulunduğumuz 

konum ve nokta, bu eleştirilerden ziyade çözüm yollarını dile getirmenin zamanının geldiğini 

göstermektedir. Hepimize düşen, ortak aklı devreye sokup, Galatasaray’ın akil insanlarının, 

kıdemli üyelerinin bulunduğu bu kurulu doğru işletip, buradan tartışılmış, üzerinde kararlar 

verilmiş, düşünülmüş, yönetimlerle paylaşılmış, öyle bir toplantıda değil, belki birkaç 

toplantıya yayılarak, kurumsallaşmadan başlayarak, her alanda tavsiye kararlarını üretmektir. 

Bizler Divan Kurulu olarak, bu tavsiye kararlarını ürettiğimizde, zaten bu işi bizimle paylaşan, 

görüşen, konuşan yönetim kurullarının başkanlarının da bunu uygulamak isteyecekleri açıktır. 

Ama bize düşen, mutlaka bugünden başlayarak, geç kalmış olduğumuzu bilerek, derhâl her 

konuda Divana düşen yükümlülüğü yerine getirerek, tavsiye kararlarını bir silsile hâlinde 

oluşturup, bu tartışmaları yapıp yönetim ve başkanlarımıza iletmektir.  

Önümüzde çok zorlu maçlar var, ama en zorlularından bir tanesi bu hafta sonu. Umarım bu 

hafta sonu bu maçtan başarıyla ayrılırız ve yeni seçilecek yönetimimiz için bir umutla, bir 

şevkle başlama imkânını onlara yaratırız. Ama esas olan, bu maçlardan ziyade, Galatasaray’ın 

bir bütün olarak bundan sonra yapacaklarıdır. Galatasaray artık herhangi bir bölünmüşlüğe, 

herhangi bir parçalanmışlığa tahammül edemez. O yüzden, hepimiz, varsa, geçmişle ilgili 

hesaplarımızı bir kenara koymak, kişilerle ilgili hesaplarımızı bir kenara koymak ve sadece 

Galatasaray için çalışmak, üretmek, gayret etmek zorundayız.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Mehmet Helvacı’ya biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Helvacı da kendi yönetim 

döneminde biriktirdiği değerli fikirleri bize iletti. Son konuşmacı Sayın Ahmet Özdoğan, 

buyurun efendim.  

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Kurulu, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Başkan Adayları,  

Hepinize saygılar sunuyorum ilk önce. Benim söylemek istediğim şeylerden bir tanesi, iki tane 

aslan başkan adayının önünde saygıyla eğiliyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, böyle 

bir günde başkan adayı oldukları için esas. Buraya gelen herkes, giden Başkanımızla ilgili bazı 

kelimeler söyledi.  



25 
 

Değerli Galatasaraylılar,  

2011’e döndüğünüzde, biz bunları 2011’de söyledik. Sayın Başkan için değişen hiçbir şey 

olmadı. Sayın Başkan, 2011’de bir televizyon programıyla geldi, 2014’de bir televizyon 

programıyla gitti. Bu kadar açık ve nettir. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Her yönetim mutlaka ve mutlaka kendi içinde ibra edilmelidir. Bunu mutlaka sağlamamız 

lazım. Bir başka nokta, -ki, benim esas buraya çıkıp konuşma nedenim o- Galatasaray 

öteleme ile, birbirini kırma ile, birbirine senin, benim adamım deme ile bundan sonra bir yere 

gidemez. Kim seçilirse seçilsin, o bizim başkanımızdır. Sonuna kadar onun emrinde olmamız 

lazım. Ama o başkan ve Yönetim Kurulu da lütfen kimseyi ötelemesin. Hangimiz cezalıysak, 

ne yaptıysak bunun cezasını çekeriz, o ayrı bir şey. O cezayı Galatasaraylıların vermesi 

önemlidir. Asla dışarının değil, Galatasaraylıların o cezayı vermesi önemlidir.  

Bir başka nokta da, özellikle gençlerin yazıştığı platform beni son derece üzmüş ve rahatsız 

etmiştir, çünkü gençler artık birbirleriyle hakarete varan noktalara gelmiştir. Bizim bunu 

önlememiz lazım. Ne noktalara gelmiştir, arz edeceğim şimdi. Efendim, bütün takımlar bizim 

rakibimizdir, bunda hiçbir problem yok. Biz Galatasaray olarak, Metin Oktay felsefesini 

benimseyerek sportmenliği getirmiş bir kulübüz. Burada hiçbir problemimiz yok. Hiçbir kulüp 

bizim düşmanımız değildir ve aynı gemideyiz. Ama bir gerçeği unutmayalım. Lütfen bu 

gerçeği unutmayalım. Bu da nedir? Bir 3 Temmuz süreci yaşanmıştır. Bu 3 Temmuz sürecini 

ben ikiye ayırıyorum. Bir tanesi ceza hukuku, birisi spor hukuku. Ceza hukuku ile ilgili bir şey 

söyleme şansına sahip değilim. Allah’tan ki, bizim camiamız, ki rakipler de bunu kabul etmiş, 

gelmiş bizim camiamızdan yardım istemişlerdir ve bundan da ben son derece, 

hocalarımızdan son derece mutlu olmuşumdur. Ama burada konuşmamız gereken spor 

hukukudur. Spor hukukunda, ister kardeş deyin, ister rakip deyin, ne derseniz deyin, 

uluslararası mahkemede ceza almış bir kulüple karşı karşıyayız. Bunun gerçeğini bilelim ve bu 

gerçeği de hiçbir zaman unutmayalım. Spor hukukunda ceza almış bir rakip olduğunu bilerek 

öyle konuşalım.  

Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetler ediyorum efendim. Sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Ahmet Özdoğan’a biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Yönetim Kurulu söz almak isterler mi 

efendim? Gerekmez.  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri,  

Ekim ayı toplantısı sona ermiştir. Kasım ayında görüşmek üzere efendim, iyi günler dilerim. 
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

Emir Turgan (5259)      Ahmet Yolalan (6701) 

 Başkan Yardımcısı          Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

     Sekreter          Sekreter 


