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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 13.30’da, Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Toplantımızı dinleyici olarak izlemek isteyen kulüp üyelerimiz için bir dinleyici bölümü ayırdık. 

Lütfen oraya geçsinler. Oylamalarda farklı uygulama olabilir.  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Mayıs 2017 Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli çoğunluğumuz 

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

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

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

aylık süre içinde vefat eden 2729 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Nejat İkiz, 3657 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Adnan Hunca, 4309 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Çetin 

Birmek, 5098 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Bülent Asal, 7144 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Prof. Dr. Erdoğan Teziç, 8145 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz İbrahim Cahit 

Atakan, 15770 sicil numaralı kulüp üyemiz Mustafa Celalettin Vahapoğlu ve aramızdan 

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

Teşekkür ederim, buyurun. Efendim bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem 

1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının oya sunulması,  

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

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

tarihi itibarıyla düzenlenmiş, kesin olmayan mali, idari, sportif özet raporun Yönetim Kurulu 

tarafından sunulması, 

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

idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri, 

5. Gündemin 4. maddesinde sunulan özet rapor ve 5. maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve 

incelemeleri ile ilgili genel görüşme, 

6. Güncel konular ve dilekler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bugünkü gündemi okuttum. Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

İki kısa hatırlatma. Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız. Görüşmeniz gerekiyorsa, 

lütfen salon dışında yapınız efendim. Ayrıca, kulüp tüzüğümüzün 101/6. maddesini 

hatırlatıyorum. Kulüp üyeleri dilerlerse, izlemek üzere Divan toplantılarına girebilirler. Ancak 
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konuşamaz ve oylamalara katılamazlar. Kendilerine ayrılan özel bölümde oturmalarını bu 

sebeple rica ettim efendim.  

Yine gündeme geçmeden önce, iki kısa konuyu arz edeceğim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulu üyemiz, eski milli kürekçi ve kulüp yöneticisi arkadaşımız Celal Gürsoy, 

“Galatasaray’da Denizcilik Tarihi” adlı yeni bir kitap yayınlamıştır. Daha önce kürek sporuna 

ait çeşitli kitapları bulunan Sayın Gürsoy, bu yeni kitabının bugünkü Divan toplantısında, tüm 

katılımcılara kendi armağanı olarak, bedelsiz sunulmasını benden talep etmiştir. Değerli Celal 

Gürsoy arkadaşımıza özenli çalışması için teşekkürlerimizi sunarız. Toplantı çıkışında, Celal 

Gürsoy arkadaşımızın “Galatasaray’da Denizcilik Tarihi” isimli kitabını, Sayın Gürsoy’un 

armağanı olarak alabileceklerini de tüm katılımcılara tekrar hatırlatıyorum. Bahsi geçen kitap 

bu efendim. Evet, Celal Gürsoy arkadaşımıza teşekkürlerimizi ilettik. Ayrıca Celal Gürsoy, 

Divan Kurulunun elektronik bütün yayınlarını sağlıyor, internet sitesini takip ediyor. Onun için 

kendisine tekrar teşekkür borçluyum.  

İkinci konumuz ise, eski bir milli kürekçimiz olan, emniyet teşkilatındaki üst düzey görevinden 

emekli olduktan sonra, yeni stadyumumuzun açılış döneminde güvenlik ve organizasyon 

görevlerini üstlenen, daha sonra da kürek şube kaptanı olarak başarıyla görev yapan Remzi 

Tan arkadaşımızla ilgilidir. Divan Kurulu üyemiz olan Remzi Tan, son yapılan federasyon 

seçimlerinde Kürek Federasyonu Başkan Vekilliği görevine seçildiği için kürek şube 

kaptanlığından ayrılmıştır. Divan Kurulu yönetimi olarak, Divan Kurulumuzun değerli üyesi 

Remzi Tan arkadaşımıza, kulübümüzdeki hizmetlerinden dolayı bir başarı plaketi verilmesini 

kararlaştırdık. Kulübümüzdeki hizmetlerin unutulmaması, gerektiği şekilde hatırlanılması ve 

camiamızın önemli hasletlerinden olan vefa duygusunun daima sürdürülmesinin köklü 

camiamızdaki önemini de vurgulamak istedik bu şekilde. Efendim, Sayın Remzi Tan’ı rica 

ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündeme geçmeden önce, Sayın Kulüp Başkanının, son günlerde gelişen çeşitli olaylarla ilgili 

gündem dışı açıklama yapma talebi olmuştur. Bu itibarla, kendisine gündem dışı söz 

vereceğim. Sayın Başkan, buyurun efendim. Usul hakkında sonra söz vereceğim.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Başbakanım, Değerli Başkanlar, 

Değerli Galatasaraylılar, Sayın Basın Mensupları,  

Hepiniz Mayıs ayı Divanına hoş geldiniz. Hepinize şahsım ve Yönetim Kurulum adına 

saygılarımı sunuyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Türkiye’nin kendi içindeki dinamizmi çerçevesinde, Galatasaray Spor Kulübü ’nde de son 

derece dinamik gelişmeler oluyor. Dolayısıyla, Sayın Divan Başkanımdan rica ettim. En 

azından konuşmalar yapılmadan evvel, yorumlar yapılmadan evvel, mevcut gelişmelerle ilgili 

bazı açıklamaları vermek istedim. Gündemimizde, Galatasaray Spor Kulübü tarihinin en 

önemli projelerinden birisi olan, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesi ile ilgili Emlak 

Konut’la yapılan anlaşma vardır. Tabii bu anlaşma, inşallah 8 Haziran tarihinde de ihaleye 
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çıkacak. Dolayısıyla, bilgi kirliliğini engellemek açısından, bu ihaleye nasıl hazırlandığımızı, bu 

ihalenin nasıl yapılacağını ve bu ihale sonucunda hedeflerimize ne şekilde gideceğimizi kısaca 

açıklamak istiyorum. Ayrıca, affınıza sığınmak istiyorum, çünkü konuşmam biraz uzarsa diye 

endişem var. Aksi takdirde, açıklamalar yetersiz kaldığı zaman zihinlerde farklı bilgi kirlilikleri 

oluşuyor ve bu da daha çok Galatasaray’a zarar veriyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ekranda gördüğünüz, Galatasaray’ın Riva’daki arsasına çalışılmış bir avan projenin resmi. 

Çalıştığımız bu avan proje çerçevesinde, mevcut imar durumuna bağlı bir ön çalışma yaptık. 

Bu ön çalışmada ne var? Bu ön çalışmada, mevcut durumda elimizde ne var? Çünkü buradaki 

imar çalışmaları 2009-2010 yıllarında başlamış. 2010 yılında planları yapılmış buranın ve aynı 

senede ruhsata bağlanmış. Çok kısa bazı örneklerle size bazı açıklamalar vermek istiyorum. 

Bir sonraki slayt lütfen. Örneğin, bu 2010 yılında alınan imar durumu belgesi. İmar durumu 

belgesi çok net olarak şunu söylüyor. Diyor ki, sizin emsaliniz 0,20’dir. Burada emsale bağlı 

yapılaşma esas inşaat alanı 173.904 metrekaredir. Şimdi zorluk çektiğimiz hususlardan bir 

tanesi, inşaat sektöründe emsal uygulaması nasıl bir şeydir? Emsal dendiği zaman ne ifade 

eder? Bu, çok konunun içine girmek suretiyle anlaşılan bir şey. Şimdi imar durumunda emsal 

0.20 olarak gösterilmiş. Emsale dayalı inşaat alanı da 173.000 metrekare olarak gösterilmiş. 

Peki, bilahare aynı yıllarda biz proje yapmışız ve ruhsata müracaat etmişiz. Ruhsat ne diyor, 

bir bakalım. Ruhsatta birdenbire inşaat alanı 249 bin, 250 bin metrekareye çıkmış. Şimdi 

kavram kargaşası burada. İnşaat alanında söz konusu yönetmelik tarihi 2010. İstanbul’da 

kocaman, dev dev binalar görürsünüz. Çok büyük, korkunç, hem yüksek, hem geniş. İstanbul 

imar yönetmeliği der ki, 3 emsalden fazla imar İstanbul’da uygulanmaz. Bugün artık 3 de yok 

da, 2-2.5 emsallerle yapılıyor. Peki kardeşim, yani arsanın büyüklüğüne bakıyorsunuz, 2 

emsal, 3 emsal, ya işte burada 60 katlı bina var, 50 katlı, 40 katlı. Nasıl oluyor bu? Efendim, 

bu yönetmeliklerle organize edilen bir şeydir. Aynı şey bizim başımızda da var. Söylediğim 

her şey son derece legal uygulamalardır, yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemiyorum.  

Bir sonraki şeye geçelim. Bu bizim Mecidiyeköy’de yaptığımız otelin imar durumu. Arsamız 

2.127 metrekare, emsal 2.5, esas inşaat alanı 5 bin küsur metrekare. Peki, biz ilgili belediyeye 

gidip müracaat etmişiz, burada inşaat yapacağız demişiz, ne olmuş, bir bakalım. Bu, 

Mecidiyeköy’ün ruhsatı, yeni alınmış bir ruhsat. Bizim inşaat alanımız birdenbire 15.614 

metrekareye çıkmış.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tabii bu o kadar iyi bilinmesi gereken bir konu ki, emsali, esas inşaatı alanını dikkate alıp 

sosyal medyada gördüğümüz gibi yorumlara gitmek son derece yanlış. Sektörden gelen birisi 

olarak ben diyorum ki, biz Riva ve Florya konusunda son derece dikkatli, son derece bilgili 

hareket ediyoruz. Lütfen başa dönelim. Şimdi son yapılan çalışmalara bağlı olarak, bizim 

Riva’daki inşaat alanımız yaklaşık 325 bin metrekare. Projenin layout, projenin yerleşim şekli 

bu. Peki, biz niye buradan daha fazla gelir elde edebiliriz, daha fazla inşaat yapabiliriz diye 

iddia ediyoruz? Şunun için. Bir, 200 bin metrekare terk edilmiş bir orman sahamız var, ortada 

yeşil gördüğümüz alan. Bölgedeki plan notlarında, ihaleye çıkılan plan notlarında görürsünüz. 

Orada -eski plan notlarıdır- şöyle yazıyor. Özel ormandır burası. Özel orman alanında inşaat 
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yapılamaz, diye yazar. 2009, 2010’lu yıllardaki uygulama çerçevesinde öyle yazılmış. Peki, 

mevcut durum ne etrafta? Aşağı yukarı 15 milyon metrekarelik bir alana plan yapılmış. 

2010’dan sonra, bölgede özel orman alanı olup da inşaat hakkı olmayan tek parsel burası. 

Bütün diğer parseller de özel orman statüsünde. Bakın Kemer Country’deki uygulamalara, 

bakın yine Riva’daki uygulamalara, hep özel ormanda inşaat yapılabilme ve satılabilme 

özelliği var. Dolayısıyla, biz Genel Kuruldaki anlatımımızı yaparken bütün bunları dikkate 

aldık.  

Burada projenin iki şekilde geliştirilmesi mümkün. Bir, mevcut imar durumu, kaybedilmiş 

hakların geri alınması suretiyle daha fazla bir gelir elde etmek mümkün. İki, mevcudun 

yoğunluğunu artırarak elde etmek mümkün. Bunun her ikisi de mümkün. En uygunu hangisi? 

Ha, en uygunu ihale ile beraber, ihaleyi alan firma ile çözülmesi gereken bir şey, çünkü 

sorumluluk ona geçiyor artık, ihaleyi aldıktan sonra. Buradaki en uygun proje, ormanı mı 

yapalım, orayı mı yapalım, onlarla beraber çözülmesi gereken bir şey, çünkü uygulamayı 

onlar yapacak, pazarı onlar oluşturacak. Onlar inşaatı yapacak, onlar satacaklar. Hasılat 

paylaşımı projesi olduğu için de, ondan sonra bu daha önce de izah ettiğim şekilde 

paylaşılacak. Şimdi bu çerçevede, geçen sene Ekim ayında yaptığım sunum çerçevesinde 

değişen hiçbir şey yok. Bir tek konu değişebilir. Türkiye’deki inşaat sektöründeki gelişmeler 

bir tek bizi etkiler. Yani ne bunlar? Geçmişte orada hesaplanan satış fiyatları yaklaşık 3 bin 

dolarlar civarındaydı. Bugün hâlihazırda da kendisini koruyor. Ama yarın 5 bin dolara çıkarsa 

başka bir şey, ama sektörel olarak düşerse bu başka bir şey. Bir tek bunu ayrı tutmak 

suretiyle, Ekim ayında yapılan anlatımda zerre kadar bir değişim yok. Fakat bir şekilde yapılan 

işi sulandırmak, bir şekilde yönetimi yıpratmak açısından bu konuların bilgi kirliliğine 

varmasını istemiyorum. Bu, Galatasaray’a faydalı olacak bir husus değildir. Söylemlerimle, 

Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetiminin aldığı kararlarla bir tek arzumuz var. O da 

Galatasaray’a fayda sağlamak, Galatasaray’ın projelerini nihayete erdirebilmektir. 

Övüneceğimiz tek şey bu olacak. Onun için, 8 Haziran’daki ihale çok önemli. Bu konuyu, bu 

bilgi kirliliği çerçevesinde ne kadar çok tartışırsak o kadar zarar ederiz, çünkü ihaleye girecek 

firmalar konunun çok kötü manada eleştirilmesinden de endişelenebilirler.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben sizden rica ediyorum, lütfen biraz sabırlı olalım. 8 Haziran’da, müteahhit olan kimi 

tanıyorsanız, bu işleri yapabilecek kapasitede olan kişileri lütfen teşvik edelim, ihaleye 

girsinler. Ne kadar çok kişi ihaleye girerse Galatasaray’ın menfaati oradadır.  

Bilgi aktarmak istediğim ikinci konu, Kemerburgaz’da, Florya’nın taşınması ile ilgili yaptığımız 

arazi çalışmaları. Biliyorsunuz, Florya’daki 20 küsur bin metrekarelik arsamızı geliştirmek için 

Emlak Konut’la bir anlaşma yapıldı ve bu anlaşmanın esasında şunu söyledik. Evet, Florya’yı 

da bu şekilde geliştirelim, ama bize, Galatasaray Spor Kulübü’ne bu tesisleri taşıyabileceği, 

stada daha yakın bir yer verin, dedik, devletle bunu konuştuk. Sağ olsunlar, yaklaşık 150 

dönüm civarında, stada 8 dakika mesafede bir arsa gösterdiler bize Kemerburgaz’da, burası 

olabilir dediler. Tamam dedik, çalışmalara başladık. Arsa kısmen orman niteliğinde. Evet, 

orman olarak gözüken, fakat orman vasfını kaybetmiş, kısmen de Hasdal Kışlası’ndan dolayı 

askeriyenin kullanımında olan bir yer. Bunun için, Emlak Konut her iki müesseseye de yazılar 
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yazdı ve olur istedi. Orman, -insanları davet ettik buraya, gittik, yerinde inceleme yaptık- olur 

yazısını verdi. Burası orman vasfında olmadığı için Galatasaray Spor Kulübü burada tesislerini 

yapabilir diye olurunu verdi. İkinci olur için Milli Savunma Bakanlığına yazı yazıldı. Milli 

Savunma Bakanlığı, 1. Ordu’ya yazdı, çünkü Hasdal Kışlası 1. Ordu’nun idaresinde. Milli 

Savunma Bakanlığının 1. Ordu’ya sorusunda da, 1. Ordu, evet, zaten bölgedeki arazilerin bir 

kısmı İstanbul Üniversitesi’ne, bir kısmı başka kurumlara tahsis edildiği için, bu kısmın da 

Galatasaray Spor Kulübü’ne verilmesinde bir mahzur yoktur, diye yazısını yazdı. Yazı Milli 

Savunma Bakanlığında, onlarla da temas ediyoruz. Onlar da büyük bir ihtimalle kısa bir 

sürede Milli Emlak’e yazılarını yazacaklar. Kemerburgaz’daki bu arsanın tahsisi için Milli 

Emlak’tan mutabakatımız tam ve inşallah da en kısa sürede alacağız. Bizim Florya’daki 

tesisleri terk edebilmemiz için olmazsa olmaz bu.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hiç endişe etmeyin, biz Kemerburgaz’daki yeri inşallah alacağız. Geçen Divanda da size 

anlattım, yaklaşık 6 tane nizami futbol sahası olan, son derece mükemmel, son derece 

değerli, yola cephesi olan bir yer yapacağız.  

Size izah etmek istediğim bir sonraki konu yapacağımız kapalı salon ile ilgili. Orada da 

muazzam bilgi kirliliği var, yıpratmaya yönelik ifadeler var. Salonla ilgili projelerimizi bitirdik 

ve Sarıyer Belediyesine müracaatımızı yaptık. Ruhsat aşamasında çok küçük bir pürüz çıktı. 

Nedir bu pürüz? Stada giren yollar var, bilirsiniz, TEM’den çıktıktan sonra stada girilen yollar. 

Stadın inşasından sonra yapılan planlar çerçevesinde yollar iptal edilmiş, yani stada giriş yolu 

yok. Hata ile yapılmış. Gittiğimizde bu karşımıza çıktı. Yol iptal edildiği zaman, arsa belediyeye 

terk ediliyor. Bunu düzeltmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yeni plan verdik. Bu planlar 

yapıldı. Zannediyorum, bugün yarın askıda olacak. Dolayısıyla, ufak bir gecikme var. Ama ne 

iradede, ne de projede en ufak bir değişiklik yok.  

Otel inşaatına gelince, İstanbul’da otelciliğin durumu malum. Son derece düşük, fiyatların çok 

yıprandığı bir dönem geçiriyoruz. Tabii otel sahibi olduğum için, bunu net olarak 

söyleyebiliyorum. Aramızda otelci arkadaşlar da var, onlar da zaten bunu biliyor. Biz inşaatı 

durdurmadık, ama iyi bir periyotta bitirmek zorundayız, çünkü iyi bir sezona girmemiz 

hâlinde kiralama bedelinin daha yüksek olacağı herkesin malumu. Zaman zaman bu konuda 

da tenkitler alıyorum. İşte, kendi otelini Ankara’da bitirdi, bunu bitirmiyor. Ya Allah aşkına, 

benim böyle bir arzum olabilir mi? Bu otelin yapılması için şahsi kefaletini vermiş biriyim, 

fonunu böyle oluşturmuşum. Bu oluşan fon çerçevesinde bu inşaat yapılıyor. Fondaki parası 

da hâlâ duruyor. Bu otel ne parasızlık yüzünden, ne de iradesizlik yüzünden durmuştur. Bu 

otelin inşaatı piyasanın şartlarının oluşması çerçevesinde yavaşlamıştır. İnşaatın durması diye 

bir şey söz konusu değildir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Başka bir husus da aidatlarını yatırmayan üyeler. Bunları tek tek açıyorum, çünkü bu konuda 

çok soru alıyoruz, çok tenkit alıyoruz. Bildiğiniz gibi, geçen yapılan Mali Genel Kurulda, büyük 

bir çoğunlukta üyeden, “Ya tüzüğü niye işletmiyorsun?”, “6 yıl aidatını yatırmamış üyeler var. 

Bu üyelerin kayıtlarını niye kapatmıyorsun, üyelikten niye çıkarmıyorsun?” gibi bir sürü tenkit 

aldık. Ve bunun üzerine bir çalışma yaptık. 2.700 civarında üye, 6 yıldır peş peşe aidatlarını 
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yatırmamış. Yönetim Kurulunda bir karar aldık, dedik ki, ya böyle bir talep varsa, 6 yıldır da 

bu insanlar bu kulübe gelip gitmiyorlarsa ve aidatlarını yatırmamışlarsa bir hatırlatma 

yapalım kendilerine ve 20 Mayıs’a kadar süre verdik. Hepsine SMS ve mail vasıtasıyla 

defalarca uyarı yaptık. Şaşırtıcı bir şekilde görüyorum ki, 2.700 kişiden -zaman içinde de bu 3 

bin kişiye çıktı- sadece 250-300 kişi gelmiş, aidatlarını yatırmış. Diğer 2.700 kişiden hâlâ ses 

yok. Dolayısıyla, tüzüğü çalıştırmak durumunda kalacağımızdan da son derece üzgünüm.  

Bir başka konu da disiplin uygulamaları. Etrafı yangın yerine çevirdiler. Dediler ki, Başkan 

kendisini, Yönetim Kurulu kendilerini eleştiren bütün üyeleri disipline veriyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Aşağı yukarı 2 senedir bu kulüpte Yönetim Kurulu olarak görev yapıyoruz. Bugüne kadar 

benden bu manada bir tavır gördünüz mü hiç? Allah aşkına, bizden gördünüz mü? Tabii 

disipline sevk ettiğimiz arkadaşlar var. Niye disipline sevk ettik, biliyor musunuz? Şimdi 

değerli Genel Kurul üyemiz Sayın Tunç Üner ne demiş, okuyalım. “Genel Kurulu lağvet amk, 

sen de kurtul, biz de kurtulalım.” Buraya kadarını okumakla yetiniyorum. Şimdi soruyorum 

size, muhatap alınan kim? Galatasaray Spor Kulübü. Dursun Özbek değil, Dursun Özbek’i geç. 

Yönetim Kurulundaki kişileri geç. Muhatap aldığın kişi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. 

Kimin koltuğu? Değerli kurucumuz Ali Sami Yen’in koltuğu. Sen nasıl hitap ediyorsun buraya? 

“Genel Kurulu lağvet amk.” Bunu söylemekten utanıyorum, fakat bşka türlü de bunu izah 

etmem mümkün değil. Allah aşkına, bunun içinde nerede Galatasaray Spor Kulübü 

yönetimini, başkanını eleştirmek var? Yahut da eleştiri mahiyetinde kabul ediliyorsa, uslübun 

bu mu olması lazım?  

Bir başka üyeyi sevk etmişiz. Okuyorum, belki uzakta kaldığı için göremeyebilirsiniz. Değerli 

üyemiz Ahmet Dedehayır diyor ki, “Galatasaray Kulübü hızla uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. 

Genel Kurul afyon yutmuş gibi hareketsiz. Bu kifayetsiz, aciz, kişiliksiz, rezil yönetim tarzı ile 

bir sene daha intihar olur. Artık top büyük Galatasaray taraftarında. Her branşta, tribünlerde 

Galatasaray’a hiç yakışmayan bu kepaze yönetimi en sert şekilde istifaya mecbur etmek 

dışında başka bir çare yok.” Devam ediyor. “Acaba sayın kongre üyelerimiz bu rezil, kepaze, 

vizyonsuz, çapsız Başkan ve yönetiminin güzide Galatasaray’ımıza daha fazla zarar vermesine 

dur demeyi düşünüyorlar mı?” Altına şey yapmış, “ağabey, imza toplayalım, gitsinler.”  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize soruyorum. Allah aşkına, tersini söyleyen varsa çıksın. Bu, bir Galatasaray Spor 

Kulübü Genel Kurulu üyesine yakışan bir ifade midir? Lütfen beyan edin. Yani siz buradaki 

istişare organımızsınız. Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetimi iyidir, kötüdür, iyi iş yapar, 

kötü iş yapar, ama bu ifadelerle aşağılamaya kimin hakkı var Allah aşkınıza? Ne oluyor bize 

ya? Bir şeyle hep övünüyoruz, biz işte şöyleyiz, böyleyiz. Şu ifadeye bakar mısınız?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gerçekten çok büyük bir camianın çok önemli üyeleriyiz. Evet, yönetim kurulları başarısız 

olabilir, yönetim kurulları beceriksiz de olabilir. Fakat bu, Genel Kurulun seçtiği bir Yönetim 

Kurulu. Genel Kurulun iradesine karşı bu şekilde ifade kullanılmaz. Bu arkadaşlar, bu manada 

disipline sevk edilmişlerdir. Ben bunu yapmasam, yarın yine siz karşımıza çıkıp diyeceksiniz ki, 
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-ben olsam söylerim- “Ya Başkan, siz bizim Yönetim Kurulumuzsunuz, adam bu ifadeleri 

kullanıyor.”  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hiçbir zaman, beni eleştirdi diye yahut Yönetim Kurulumuzu tenkit etti diye hiç kimse ile bir 

hesabım yok. Biz çok önemli bir topluluğuz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir topluluğuz. 

Dolayısıyla, ben eleştirilerinizden kuvvet alıyorum ve hiçbir zaman da bunun bir disiplin 

araştırması, soruşturması gereği olacağını düşünmüyorum. Lütfen bunu bu şekilde kabul 

edin. Ayrıca şunu da çok tenkit ediyorum. Şimdi bir düşünün, şu ifadelere bağlı olarak kişileri 

disipline sevk etmişiz. Sosyal medyayı takip edenleriniz varsa, etraf yangın yeri. Vay, yönetim 

cadı avına başladı, vay, yönetim kendisini eleştirenleri, tenkit edenleri disipline sevk ediyor! 

Bu ifadeyi kullananları, bu manada görüş açıklayanları kınıyorum, çünkü hiç böyle bir tavır 

içinde değiliz, hiç de böyle bir niyetimiz yok.  

Sportif bir konuyla sözlerimi bitirmek istiyorum. Yeni bir sezona başlıyoruz. İyi bir sezon 

geçirmedik, özellikle futbolda. Dolayısıyla, yaptığımız hatalar var, yaptığımız yanlışlar var. 

Bunlardan da ders çıkarmasını biliyoruz. Önümüzdeki sezonun hazırlığı içindeyiz. Bu manada 

da çok ciddi, çok etkili olacağını düşündüğümüz çalışmalarımız var. Zaman içinde zaten 

bunları size aktaracağım. Önümüzdeki sezonun Galatasaray için özellikle futbolda çok daha 

iyi olacağını düşünüyorum.  

Çok önemli bir konuya değinerek bitiriyorum. Galatasaray’da 2.000’li jenerasyondan gelen 

bir altyapımız var. Daha doğrusu, 2.000’li jenerasyonun teşkil ettiği, çocuklarımızın, 

aslanlarımızın teşkil ettiği bir takımımız var. Bildiğiniz gibi, Hırvatistan’da U17 Avrupa Futbol 

Şampiyonası finalleri oynanıyor ve bizim 2000’li jenerasyonumuzdan orada 7 tane 

sporcumuz, yavru aslanımız var. Yarın saat 18.45’te de inşallah İngiltere ile yarı final maçı 

oynayacaklar. İzlemenizi tavsiye ederim, yavru aslanları orada görmek için. Şimdi bunlar 

kimler? İsimlerini tek tek size okuyorum. Atalay, Ozan, Yunus, Recep, Melih, Emirhan ve 

Samet. Bunlar U17 Türk Milli Takımı’nın omurgası, 7’si de oynuyor. Birisi sakatlandı, 6’sı 

oynuyor. Dolayısıyla, Galatasaray’ın özellikle futbolda altyapıda verdiği hizmet çok önemli bir 

husus.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yavru aslanlara çok kuvvetli bir alkış istiyorum ve sözlerimi bitiriyorum. Hepinize saygılarımı 

sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Güncel konuları öncelikle ele aldığı için Başkana teşekkür ederiz. Sayın Ayhan Özmızrak, söz 

istiyor musunuz? Usul hakkında. Gerek kalmadıysa, bir dahaki sefer toplantıda alırsınız. Peki 

efendim. Efendim, gündeme geçiyorum. Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen ay bir kapalı oturum yaptık efendim. Kapalı 

oturumun tutanakları, tüzüğümüzün 53. maddesi uyarınca hazırlanıyor ve kapalı bir zarf 

içinde 10 yıl süreyle açıklanmıyor. Bu vesileyle, hazırlanmış olan tutanakları bu şekliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Tüzüğümüzün gereği yerine getirilmiştir. 

Efendim, ikinci madde, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Sayın Ahmet Özdoğan 

arkadaşımız uzun bir mektup yazmış. Sayın Ahmet Özdoğan Divan Başkanlığına gönderdiği bu 
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uzun yazıda, 12 Nisan 2017 tarihinde yapılan Divan Kurulu toplantısında kapalı oturum kararı 

alınmasından sonra, Divan Kurulu toplantısına katılma hakkı olmayanların salondan 

çıkarılması esnasında dinleyici kulüp üyelerinin de çıkarılmasına itiraz etmekte ve uygulamayı 

hatalı bulduğunu ifade etmektedir. 25 Mart 2017 tarihinde, 1.450 küsur üyenin katılımıyla 

yapılan Yıllık Olağan Genel Kurulla ilgili görüşme yapılacak olan 12 Nisan 2017 tarihli Divan 

toplantısının Galatasaray örf, adap ve teamülleri içinde gerçekleşmesini sağlamak Divan 

yönetiminin görevidir. 25 Mart 2017 tarihli Yıllık Genel Kurul toplantısının Galatasaray 

teamülleri dışında aşırı gergin, kısmen saygı sınırlarını zorlayan bir üslup içinde geçmesi tüm 

Galatasaraylıların dikkatle izlemesi gereken bir olgudur. 112 yıllık kulübümüzün tarihinde en 

sert eleştirilerin bile nezaketle yapıldığı bilinen bir gerçektir. Ancak Yıllık Genel Kurul 

toplantısı, üslup ve adap olarak Galatasaray geleneklerini zorlayan bir şekilde gerçekleşmiştir. 

Bu nedenle, bu hassas konuyu Divan Kurulunda geçmiş 25 yıllık deneyimi ve birikimleriyle 

görüşecek, tartışacak ve sadece Divan üyelerinin toplantıya katılmasına Divan yönetimi 

olarak karar verilmiştir. Kapalı oturum uygulaması istisnai bir uygulamadır ve tüzükte ifade 

edildiği şekilde uygulanmasının kulüp menfaatine uygun olacağı kanaatini taşıyorum. Bu 

nedenle, Sayın Ahmet Özdoğan’ın fikrine katılmadığımı ifade ediyorum. Yapılan uygulamanın 

tüzüğe ve Galatasaray teamüllerine uygun olduğu kanaatim tamdır efendim. Bilvesile bunu 

ifade etmiş oluyorum.  

Efendim, gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, 

kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, kesin olmayan 

mali, idari, sportif özet raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması. Buyurun efendim. Söz 

Yönetim Kurulunun.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya 

Değerli Divan, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Eski Başkanlarım,  

Hepinize saygılarımı sunuyorum. İlk 3 ayda bütçe ve gerçekleşen, hem kulüp olarak, hem de 

konsolide olarak sizlere sunmaya çalışacağım. Kulüp gelirlerimiz. Eğer uygun görürseniz, ben 

özetlerini söyleyeyim. Takıldığınız yerde de açıklamalarını veririm. Zaten göze fazla gözüken 

yerleri de bizzat açıklayacağım size.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Küsuratları da okumayın efendim.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya 

Merkez ve tesisler, spor şubeleri, spor okulları, diğer gelirler. Gelirler toplamı: 1.1.2017-31 

Mart 2017’de bütçelenen gelirimiz 33 milyon TL, gerçekleşen 446 milyon TL. Aradaki fark, 

diğer gelirler kapsamında, Florya ve Riva’nın satışından gelen, defter değeri düşüldükten 

sonraki değeridir, 441 milyon TL’si. Merkez ve tesislerimiz. Bunlar nelerdir? Kulüp 

merkezimiz, Kalamış Tesisleri, Galatasaray Adası, Burhan Felek Su Sporları Kompleksi, 

Küçükçekmece Tesisleri ve müzemiz. 31 Mart itibarıyla bütçelenen 23 milyon TL, gerçekleşen 

15 milyon TL. Aşağı yukarı 8 milyon 500 bin TL civarında bir fark oluşmuştur. Burada da 

görebilirsiniz, kulüp ve merkezinde aşağı yukarı 8.5 milyon TL’lik bir sapma meydana 
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gelmiştir. Bunun sebebi de, otel inşaatında kullanılmak üzere bize taahhüt edilen, sponsorlar 

ve bağış olarak taahhüt edilen, dekorasyonda kullanılacak malzemelerin henüz kulübümüzün 

bünyesine gelmemiş olması ve ilk 3 aylık periyotta gelirler kısmımıza 7.5 milyon TL buradan 

yansımasından kaynaklanan burada bir önemli bir fark oluşmuştur. Burada sormak istediğiniz 

bir şey yoksa geçeyim. Buyurun. (Uzaktan konuşuluyor, anlaşılmıyor.) Şimdi şöyle, Ayhan 

Bey. 3 aylık kısmının bütçede onaylanmış kısmını ilk sütunda görüyorsunuz. Şimdi Ayhan 

Bey’in söylediği, biz bu 3 aylık, yani çünkü Divanın da bize öngördüğü, 3 aylık periyotlarda 

bütçemiz nedir, 3 aylık periyotta gerçekleşen nedir, bunun ne olduğunu ifade etmek 

şeklindeydi. Biz Mali Genel Kurulda... İsterseniz onun şu anda slaytları hazır değil, bir dahaki 

sefer tamamını, bütçenin tamamını sizlerin huzurunuza çıkartırız, açıklarız. Müsaade 

ederseniz, geçeyim mi bunu?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, devam edin.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya 

Gelirlerimiz futbol hariç bütün spor branşlarımızı kapsamaktadır. Spor şubeleri: 1.1.2017-

31.3.2017 tarihleri arasında bütçelenen gelir 9 milyon TL iken, gerçekleşen 9 milyon 600 bin 

TL. Aşağı yukarı 533 bin TL sapmış durumda. Bunu da tek tek açıklamama gerek var mı? 

Bütün şubelerde sapma oranları gözükmekte. Geçiyorum. Giderlerimiz. Merkez ve tesisler. 

Spor şubeleri, spor okulları, diğer giderler, finansman giderleri. Genel toplamları şeklinde ben 

size okuyorum. 43 milyon TL gider öngörülmüş, 3 ay içinde. Bu 3 aylık periyotta 50 milyon TL 

olarak gerçekleşmiş. Aşağı yukarı 7 milyon TL fazla gerçekleşmiş durumda. Bunun da iki tane 

ana kalemi var. Bir, spor şubelerinden gelen fark, ikincisi de finansman giderlerinden 

kaynaklanan bir fark. Bu spor şubelerinin açıklanmış detaylarını bir sonraki şeyde size 

göstereceğim. Geçebilir miyim?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Devam.  

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya 

Merkez ve tesislerimizde meydana gelen 838 bin liralık farkın açıklaması burada sizin 

huzurlarınızda. Biz ilk 3 aylık periyotta 6 milyon 400 bin lira civarında bir gider öngörmüşüz, 7 

milyon 200 bin lira civarında gerçekleşmiş. 838 bin liralık bir fark söz konusu. Spor 

şubelerindeki giderlerimiz, burada açıklamaları ile futbol hariç bütün spor şubelerimizin ilk 3 

aylık bütçelenen ve gerçekleşen tablosunu göstermekte. Burada da takip edebileceğiniz gibi, 

toplamında 20 milyon 600 bin TL bütçelenmişken, 23 milyon 837 bin lira gerçekleşmiş 

durumda. Bu da aşağı yukarı 3 milyon TL’lik bir farka tekabül etmekte. Geçeyim mi, müsaade 

ediyor musunuz? Buradaki tablomuz da, spor şubelerinin son 10 yıllık tablosunu 

göstermekte. İlk 3 aydaki fiilî olan, sonraki 9 ayda bütçeden aldığımız verilere göre yaptığımız 

bir tablodur bu. 2017’nin ilk 3 ayı fiilî, 9 ayı bütçedeki rakamlardır. Spor şubelerinin zararı 

burada bir grafik hâlinde, deminki tablonun grafik hâlindeki göstergesi. Bu da son 10 yıldaki 

durumumuzu göstermekte. Geçiyorum.  
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Kulüp konsolide verileri. Banka kredilerimiz, Türk parası ve yabancı para kredileri şeklinde. 31 

Aralık 2016 itibarıyla, toplam banka kredilerimiz TL bazında 787 milyon iken, karşılığı 224 

milyon dolar, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla, 867 milyon TL, karşılığı 238 milyon dolar. TL 

olarak kredilerimiz 80 milyon TL artmış durumda, dolar olarak da 14 milyon dolar. Verilen 

teminatlar. Bunları tek tek açıklamama gerek yok. Sonuçlarını okuyorum ben size. 31 Aralık 

2016 itibarıyla verilen teminatların toplamı 2 milyar 164 milyon TL iken, karşılığı 615 milyon 

dolar, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla verilen teminatların toplamı 1 milyar 611 milyon TL, 

karşılığı 442 milyon dolar. Bu tabloya bakarsanız, verilen teminat oranlarında, teminat kredi 

oranı 2.75’ten 1.86’ya düşmüş durumda. Aynı zamanda da, 553 milyon TL teminatımız 

azalmış, aşağı yukarı da 172 milyon dolar da teminatlarımız inmiş durumdadır.  

Şimdi final sayfası, borçlarımız. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, net borç-alacak farkımız 1 

milyar 189 milyon iken, karşılığı 338 milyon dolar, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla borcumuz 

792 milyon TL’ye inmiş durumda. Dolar karşılığı da 218 milyon dolara inmiş durumda. 

Nedeni, Riva ve Florya projelerinden gelen gelirin direk banka ve teminatlarda kullanılması 

sayesinde borcumuz 31 Mart itibarıyla sizin karşınızdaki tabloda gözükmekte. Banka borcu, 

kredilerde artmış gözüküyor, evet. Evet, kredi kullandık. Ama bu sayede de işte borçlarımızı 

da kapattık. Azalma da oradan kaynaklanıyor. Evet, yani esas final sayfası buydu. Müsaade 

ederseniz, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, gündemin dördüncü maddesi, tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, 31 Mart 2017 

tarihi itibarıyla düzenlenen, arkadaşın takdim ettiği özet mali, idari, sportif raporla ilgili 

Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi. Evet, Sayın Cengiz Ergani, Denetim Kurulu konuyu 

nasıl görüyor, nasıl yorumluyor? 

Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Ergani 

Sayın Divan ve Kulüp Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Tüzüğümüzün amir hükmü 96/8. maddesi uyarınca, Denetim Kurulu adına, Mart 2017 tarihi 

itibarıyla mali raporu sunmak üzere huzurunuzdayım. Malumunuz, tüzüğümüz idari ve sportif 

raporları sunmamızı da arzu ediyor, ama bu kısa sürede sizleri daha fazla tutmamak için ve 

Divan Başkanlığımızın bize sunduğu format dahilinde mali raporlara kısaca değinip size bir 

özetini vereceğiz.  

Kısaca Sportif A.Ş. konsolide verilerine bakalım. Bakmadan önce, Sportif A.Ş.’de 

konsolidasyona hangi şirketler giriyor, onları tekrarlamakta fayda görüyorum: Mağazacılık 

A.Ş., İletişim A.Ş. ve Gayrimenkul A.Ş. Bunların kısa kısa yorumlarını yapacağım. Detaylarını 

isterseniz bilahare size sunabilirim. Burada en önemli kalemler, birinci kolonda gördüğünüz, 

satırda gördüğünüz satışlar. 29.2.2016 tarihi itibarıyla 391 milyon olan satışlar, 28 Şubat 2017 

sonunda 243 milyon TL’ye düşmüştür. Diğer bir satırda, dönem zararına baktığımız zaman, 

karşılaştırma dönemimizde Sportif A.Ş. zararı 52 milyon TL’den 240 milyon TL’ye yükselerek 

188 milyon TL artış göstermiştir.  

Sportif A.Ş. ile ilgili yorum ve değerlendirmelerimiz şu şekildedir. Ana faaliyet konumuz olan 

futboldaki bu zararın temelinde satış gelirlerimizdeki azalış ve finansman giderlerimizdeki 
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artışlar yatmaktadır. Şöyle ki, satışlarda 148 milyon TL’lik azalış olmuştur. Bu azalışın 126 

milyon TL’si futbol faaliyetlerinden elde edilen -yani UEFA 95 milyon, gişe 19 milyon, transfer 

7 milyon, diğer 5 milyon- gelirlerdeki azalıştan, 22 milyon TL’si ise Mağazacılık 

faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki azalışlardan kaynaklanmıştır. Netice olarak, bu 

dönemde finansman gideri öncesinde, futbol faaliyetlerinden 110 milyon TL, Mağazacılık’tan 

ise 12 milyon TL zarar yazılmıştır. Öte yandan, finansman giderlerimiz de 78 milyon TL’den 

115 milyon TL’ye çıkarak 37 milyon TL artış göstermiştir. Son dönemdeki 115 milyon TL’lik 

finansman giderlerinin 51 milyon TL’si kur farkı giderlerinden, 60 milyon TL’si faiz ve 

komisyon giderlerinden, 3 milyon TL’si ise taksitlendirilmiş vergi faiz giderlerinden 

oluşmaktadır.  

Kulüp konsolide verilerine baktığımız zaman da, burada da yine kulüp, Emlak A.Ş. ve Dijital 

A.Ş. ile konsolidasyona girmektedir. Bu veriler KPMC tarafından denetlenmiş veriler değildir, 

biraz ham verilerdir. İleriki tarihlerde veya günlerde bazı ufak değişiklikler olabilir. Bunu 

belirtmek isterim, her şeyden önce. Bu tabloyu da görüyorsunuz. Bununla ilgili direk 

yorumlarıma geçeceğim. Sizi fazla meşgul etmeyeceğim. Burada da, finansal borçlardaki 

gelişmeler, Galatasaray Sportif A.Ş.’de oluşan zararın, nakit akışının, finansmanının 

sağlanması neticesinde, konsolide finansal borçlarımız Mart 2016 tarihinden Mart 2017 

tarihine kadar 1 yıllık mukayese dönemimizde 259 milyon doları kısa, 428 milyon TL’si uzun 

olmak üzere toplam 687 milyon TL’den 867 milyon TL’ye yükselerek 180 milyon TL artış 

göstermiştir. İlgili dönemde, Yönetim Kurulu üyelerine borçlar hesabındaki 30 milyon TL’den 

82 milyon TL’ye olan 52 milyon TL’lik artış da dikkat çekmek istediğimiz bir başka husustur.  

Verilen teminat, ipotek, rehin, kefalet ve temliklerdeki gelişmeler de şöyle. Mart 2016 tarihi 

itibarıyla, toplam 1 milyar 789 milyon TL’den oluşmakta olan meblağ Mart 2017 sonunda 1 

milyar 612 milyon TL’ye düşmüştür. İpoteklerdeki 550 milyon TL’lik azalış ise Emlak Konut 

A.Ş. ile yapılan protokol uyarınca, Riva arazisinin ilgili firmaya devrinden önce ipoteğin fek 

edilmesinden kaynaklanmıştır.  

Kulüple ilgili yorum ve değerlendirmelerimiz. Borç-alacak farkı: Mart 2016 tarihi itibarıyla 970 

milyon olan borç-alacak farkı, Mart 2017 tarihi sonunda 178 milyon TL azalarak 792 milyon 

TL’ye düşmüştür.  

Mali raporları bundan daha fazla kısaltıp anlatmamız mümkün değildi. Ama bu konuyla ilgili 

soracağınız sorulara toplantı bittikten sonra cevap vermeye hazırız. Denetim Kurulu adına 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de Sayın Cengiz Ergani’ye teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim, raporlar hakkında 

görüşme açacağım. Sadece raporlar hakkında söz almak isteyenlere söz verme 

durumundayım. Daha sonra genel konularla ilgili müracaat etmiş, ismini yazdırmış 

arkadaşlarım var. Ama bu açıklanan raporlarla ilgili öncelikle söz vereceğim. Daha önce de 

Sayın Ahmet Özdoğan usul hakkında bir söz istemiş. Evvela Ahmet Özdoğan’a söz vereceğim. 

Ancak dediğim gibi, raporlar hakkında söz isteyen varsa işaret buyursun. Var mı efendim? 

Sayın Özdoğan, buyurun efendim. Söz sizin. 
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Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Hanımefendiler, 

Beyefendiler ve Basın Mensupları, 

Galatasaray’da hep şunu söyleriz. İlk önce gelin, bizim yüzümüze söyleyin, deriz. Ben de şimdi 

bugün sizin hepinize ilk defa bir şey arz etmek için huzura geldim. Bir, Divan Kuruluna ve 

Yönetim Kuruluna bir mektup yolladım. Mektup 12 Nisanla ilgiliydi. Şahsıma göre, 

Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin dışarı çıkartılması kabul edilemez bir şeydi. Yönetim 

Kurulundan ve Divan Kurulundan bana herhangi bir şey gelmedi. Bunun üzerine, ben sadece 

size çok az bir bölümünü okuyacağım, nedeninin. En az 25 yıl yaşama ayrıcalığına sahip olmuş 

üyelerin deneyimi büyük bir hazinedir. Sizler çok önemli bir hazinesiniz ve henüz bu süreyi 

tamamlamamış üyeler, zamanı gelince kendilerine devredilecek bayrağı layıkıyla taşıyabilmek 

adına Divan Kurulu toplantılarını izlemeli ve kurul birikimlerinden faydalanmalıdır. Böylelikle 

Galatasaray kültürünü en doğru şekilde gelecek nesillere aktarabiliriz. Fakat unutulmamalıdır 

ki, bu iletişimin sağlanması için tüm taraflar iyi niyet göstermeliler. Genel Kurul üyeleri, Divan 

Kurulu toplantılarını izlemek için gerekli çabayı göstermiş ve 12 Nisan’da buraya gelmişlerdir. 

Aynı zamanda biz, gerek genel kurullarda, gerek Sayın Divan Başkanlığının bugünkü 

toplantısında hep şunu söylüyoruz, üyelerimiz bize karşı ilgisiz diyoruz. Ama gelen üyelerimiz 

dışarı çıkartılıyor.  

Bunun üzerine bendeniz şunu yaptım. Tabii ki Galatasaray Kulübü tüzükle, teamüllerle idare 

ediliyor. Ama bir noktaya geldiğiniz zaman, acaba başka şansınız var mı, yok mu diye 

bakıyorsunuz ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Nisan ayı olağan toplantısı, hukuka 

aykırılığı tespit istemiyle mahkemelere taşınmıştır. Bilgilerinize arz ediyorum efendim. 

Saygılar sunuyorum. Dileklerde de şey alacağım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bitti mi efendim? 

Ahmet Özdoğan  

Bitti efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz efendim. Girişiminiz hayırlı olsun. Galatasaray Spor Kulübü mahkemelere 

taşınıyorsa, taşıyanlar bunun ayıbını taşırlar efendim. Biz gerektiği şekilde, kulüp olarak 

bunun cevabını hazırlarız, buyurunuz. Efendim, mali konularla ilgili Sayın Mehmet Bilen söz 

almak istediğini ifade ediyor. Buyursun.  

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Yönetim Kurulunun sunduğu 3 aylık giderlerde bir hususun altını çizip dikkatinizi o noktaya 

çekmek istiyorum. Şimdi, 12 tane sportif şubenin 3 aylık giderinde 23 milyon gözüküyor 

toplamda. Yalnız bu 12 şubenin içerisinde bir tek basketbolda 16 milyon söz konusu. Yani 23 

milyonun 16 milyonu bir şubeden, diğer 11 şube ise 7 milyon. Ondan sonra takdim edilirken, 

sadece burada değil, yıllardan beridi sürekli, amatör şubeler işte çok büyük yük oluyor, 
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deniliyor. Bakın, bu hatayı tekrar yapıyoruz. Basketbol artık amatör değil, profesyonel. Bunu 

10 keredir söylüyorum ben. Bugün bir basketbolcu 1 milyona oynuyor. Futbol gibi olmuş, 

ama biz bunu satrançla aynı yere getiriyoruz. Kaldı ki, işin hesabı böyle de bitmiyor. Kalamış 

Tesisleri, Kalamış Su Sporları Eğitim Merkezi’dir ve Kalamış’ın tahsisi sadece spor içindir. 

Sadece bize değil, tüm Kalamış Koyu bu spor için tahsis edilmiştir. Peki, Kalamış’ın geliri 

nerede? Nerede? Sosyal tesiste. Olur mu böyle şey? Ve gelir kalemi de komik düzeyde, 50 bin 

lira. Kalamış’ın 3 aylık geliri 50 bin lira ve bu gelir de sporda değil. Ee, ne anladım ben bu 

spordan?  

Şimdi buna karşılık, bir de biz tabii bunları görmüyoruz, incelemiyoruz. Denetçiler de sağ 

olsun, sadece yüzeysel faturaları veriyorlar. Her alanda olduğu gibi, sportif şubelerin içinde 

de şişirme giderler var. Yani şişirme derken şöyle. Hatırla, torpille adamlar getirilmiş, buraya 

yerleştirilmiş. 4 binlik işe 14 bin veriyoruz, ondan sonra günah keçisi spor şubesi! Ne anladım 

yine ben bu işten? Artı, tesisin ilan geliri orada yok, ana sponsor gelirinden amatör şubelere 

pay yok. Hâlbuki amatör şubeler hiçbir zaman bir finansman, tekstil, herhangi bir reklam 

alamaz. Ee peki, sen giderini koyuyorsun, gelirini almıyorsun. Yani bu tablo yanıltıcı bir 

tablodur. Yıllardan beri böyledir. Bunun mutlak surette düzeltilmesi, amatör şubelerle ilgili 

yanlış algının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu konuda dikkatinizi çekmek istedim. Hepinizi 

saygı ile selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Fatih Altaylı, buyurun efendim. Mali konuyla ilgili, değil mi efendim? Tabii. 

Buyurun. 

Fatih Altaylı 

Değerli Divan Üyeleri,  

Kusura bakmayın, vaktinizi alacağım yine. 

Sayın Başkan, Sayın Divan Başkanı, Değerli Üyeler,  

Mali tablolara bakarken birkaç şey dikkatimi çekti, onlara değinmek istiyorum. Biz taraftara 

sürekli, forma al, eşofman al, ürünlerimizi al, para kazanalım, diyoruz. 12 milyon lira zararda. 

12 milyon zararda. Biz her sattığımız formada taraftarın cebine para mı koyuyoruz da ekstra 

biz bundan zarar etmeyi başarıyoruz? O zaman kapatın bu Mağazacılık’ı, 12 milyon zarardan 

kurtulalım. Birinin dediği gibi, tekstil firmasına, Galatasaray’ın hakları sendedir, bize yılda 1 

lira ver, 5 lira ver, ne verirsen ver, desek daha kârlıyız. Demek ki, Galatasaray forması 

yaptırıp, orada burada mağaza açıp bunları satmak bizim işimiz değil. 12 milyon zarar.  

Borçlarımız azaldı deniyor. Bunlar muhasebe teknikleri tabii, biz de biliyoruz. Ama banka 

kredilerinde çok ciddi bir artış var. Nerede azaldık, nerede arttık? Bu sözleşme bize ne 

getirdi? Yani Riva ve Florya sözleşmesi bize ne getirdi? Niçin banka borcumuz muazzam 

biçimde artıyor? Buna mukabil, konsolide gelirlerimiz, konsolide borç-alacak farkımız 

azalıyormuş gibi görünüyor? Biz bu sözleşmeyi hangi şartlarla kırdırdık? Bu arkadaşlarımızın, 

burada bulunan heyetin bunu bilme hakkı yok mu? Bu sözleşme neye göre yapıldı, neye göre 

kırdırıldı? Bundan sonra ne bekliyoruz? Sayın Başkan sağ olsun, uzun uzun açıklama yaptı. 

Ben bu açıklamayı dinlerken Galatasaray Spor Kulübü Başkanının da burada olmasını 
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isterdim, çünkü konuşan çok açık bir şekilde, Galatasaray Gayrimenkul A.Ş. CEO’suydu. Bizim 

hepimizin içini çok acıtan sporla ilgili meselelerde, en sonda, hatalarımızdan ders aldık, 

önümüzdeki dönem şunları şunları yapacağız, dedi. Benim bu cümleden anladığım şudur. 

Önümüzdeki dönem bizim zararlarımız, hani azaldı denilen ama Denetim Kurulu raporlarıyla 

arttığı görülen zararlarımız gene artacak mı? Çünkü gördüğüm kadarıyla, Başkan sosyal 

medya etkisi ile Galatasaray’ı yönetiyor. Sosyal medyada onu dediler, sosyal medyada bunu 

dediler...  

Sosyal medya ne derse desin, siz buraya bakın Sayın Başkan. Biz Galatasaray’ın geleceğinden 

korkuyoruz. Riva gitti, Florya gidiyor. Yapabilirsek artık Kemerburgaz’a bir şey yapacağız. 

Parasını nasıl bulacağız, inşaatı nasıl yapacağız, onu da bilmiyorum. Peki, sonraki hamle ne? 

Sizin sattığınızı kabul etmediğiniz -ama bence satılmıştır- Riva ve Florya -satılması da 

gerekiyordu, onu da söyleyeyim- sadece kendi döneminizde yapmış olduğunuz zararları 

karşılamakla kaldı şu ana kadar. Bundan sonra diyorsunuz ki, 5 bin gelir, 3, işte emsal o 

olursa, orman arazisi olursa, metrekare 5’e çıkarsa, 2’ye çıkarsa, tüm bunlar hikâye. Biz 

burada hikâye dinlemek istemiyoruz, çünkü bu hikâyelerden sizin çok iyi anlamadığınızın 

farkındayım ben.  

Bu kurulda son yaptığım konuşmada, sizin Mecidiyeköy’de yapmakta olduğunuz otel inşaatı 

için dedim ki, “Arkadaşlar, orada otel olmaz. Turizmin durumu ortada, bu oteli kiraya 

veremezsiniz.” Siz de buna karşı ne demiştiniz? “Kimse kiralamazsa, 5 milyon dolara ben 

kiralayacağım.” Hadi Başkan, buyurun, bitirin de kiralayın 5 milyon dolara. Zaten alacağınız 

var Galatasaray’dan, bildiğimiz kadarıyla, çünkü orada da 80’lere çıkmış rakam. Sağ olun, 

talep etmediğimiz hâlde Galatasaray’a bir para vermişsiniz. Oteli bir an önce bitirin, yıllık 5 

milyon dolardan kiralayın, çünkü sözünüz var. Bütün bu insanların önünde sözünüz var, 

medyanın önünde sözünüz var. 4 senede tahsil edin, el elde, baş başta, hiç olmazsa bizi de 

size borçlu kalmaktan kurtarın. Niye bitirmiyorsunuz? Ama ben burada dedim ki, orada otel 

olmaz, turizmin bu durumunda olmaz. Siz dediniz ki, hayır, ben çok iyi biliyorum. En iyi 

bildiğiniz işinizde, otel mevzusunda bu kadar çuvalladıysanız, -bildiğim kadarıyla, inşaat 

mevzusu ana işiniz değil- Riva’da ve Florya’da neler yapacaksınız? Orada hangi zararlara 

uğrayacağız? Orada neyi kaybedeceğiz? Mesela metrekaresini 5 bin dolara satacağımız 

binalar için metrekaresini bin dolardan satacak bir müteahhitle anlaşıp, ya kusura bakmayın, 

ekonomik konjonktür böyleydi, demek zorunda mı kalacağız burada? Buna karşı bir 

garantimiz var mı sözleşmede? İçinizde Emlak Konut’la yapılan sözleşmeyi gören var mı? Ben 

görmedim. Gören hiçbir tanıdığım da yok. Peki, yarın, öbür gün buraya yansıtacağınız 3 aylık, 

5 aylık, yıllık ve herkesin anlamayacağı bir dilde anlatacağınız yansılarda, işte kusura 

bakmayın, TOKİ bize şöyle yaptı, konjonktür de böyleydi, dolar da arttı, euro da düştü, 

bilmem ne diyerek hem Galatasaray’ın borçlarının aynen durduğunu, hem de mali tablolar 

daha kötüye giderken elinde de hiçbir malının kalmadığını görecek miyiz acaba?  

Aynı şeyi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Geçen sefer de söyledim bunu. Spor salonu 

bizim için bir gereklilik midir? Buraya 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon dolar para 

harcayacağız. Diyorsunuz ki, sponsor yapacak. Allah kabul etsin, sponsor yapsın, kim yaparsa 

yapsın. Buranın yıllık masrafı en az 10 milyon, 15 milyon olmayacak mı? Biz burada 15 tane 
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basket maçı oynamak için bu kadar parayı harcamak zorunda mıyız oraya? Öbür salonlarda 

ne eksik de biz burada oynamak istiyoruz? Salon bizim en acil ihtiyacımız mı şu anda? Niçin 

bir salon yaptırıyoruz, deli miyiz?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Zabıttan çıkar efendim, siz üzülmeyin, devam edin.  

Fatih Altaylı  

Bağırayım mı biraz daha? Bağırdığım zaman kızıyorlar, çok bağırıyor bu herif, diyorlar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Yok, yok, yüksek ses iyi.  

Fatih Altaylı 

Sayın Başkan, şundan korkuyorum ben. Bu sosyal medya bağımlılığından ötürü, yarın, öbür 

gün transferde yeniden inanılmaz hatalar yapılacak. Bilmem kimle devam edeceğiz. Edin, siz 

bilirsiniz. Çok iyi bildiğiniz için 7 teknik direktörle çalıştınız zaten. Teknik direktör tanıma 

seansı yapıyorsunuz, sonra da bir tane doğru bulacağız böyle. Gel, git, gel git. Mülakat yapar 

gibi teknik direktör değiştirdik. Hiçbir itirazım yok, yapabilirsiniz. Yönetimsiniz, Genel Kurul 

bu yetkiyi size vermiş, sonuna kadar kullanabilirsiniz. Peki, bunun maliyeti ne olacak? Her 

gelen  Hoca, onu al, bunu al, şunu al, diyor ve dolduruyorsunuz. Ondan sonra buraya, bize 

diyorsunuz ki, futbol şu kadar zararda.  

Basketbol, Mehmet ağabey söyledi, 16 milyon zarar etmiş. Basketbolda şampiyon 

olamayacağımız belli. Fenerbahçe 30 milyon dolar harcıyor. Bulmuş birilerini, firmaları, bir 

şeyleri sponsor yapmış. Darüşşafaka Doğuş, Şahenk’in parasını harcıyor. Ee, biz neyi 

harcıyoruz ağabey? Şampiyon olamayacaksak, 3. olmakla 5. olmak arasında ne fark vardı ki 

biz 16 milyon zarar ediyoruz orada? 3 milyon zarar ederiz, yine 5. oluruz, yine 8. oluruz. 

Mecbur muyuz bu paraları harcamaya? Yani ne olur?  

Ne olur, Galatasaray’ı sosyal medyada o dedi, bu dedi diye yönetmeyin Sayın Başkan, Sayın 

Yönetim Kurulu üyeleri. Allah aşkına ağabey! Sosyal medyada neler diyorlar! Yani ben sosyal 

medyayı görsem, annemi dövmem lazım. Ona da küfrediyorlar her gün, benim annemle ilgili 

şüpheye kalmam lazım. Bırakın sosyal medyayı ya, size ne! Siz Galatasaray’ı nasıl daha iyi 

yönetirim, nasıl daha az zarara sokarım, nasıl daha az para harcatırım, ona bakın. Kalmadı 

Sayın Başkan, mal kalmadı. Florya’yı da, Riva’yı da verdiniz. Gözümüz gibi baktığımız, 

buradaki beylerin almış olduğu, Galatasaray’a katmış olduğu malları da elden çıkardınız. Peki, 

yarın ne satacağız biz? Ada kaldı, Ada da para etmez, söyleyeyim, imarı yok çünkü.  

Ada meselesi bir başka mesele. Şimdi, Ada’dan kiracıyı çıkaracak mısın, çıkarmayacak mısın? 

Her gün başka fikirler uçuşuyor havada. Çıkarın ağabeyciğim. Yani şu 300-400 milyon zararın 

içerisinde, Ada’da bütün üyelerimize her gün bedava yemek versek, yemin ederim ki para 

etmez bunun yanında. İhtiyacımız yok. Ben buraya çare bulurum diye gelmedim. Gerekirse 

bulurum da. Gerekirse bulurum da çare. Çare çok. Hep söylüyorum burada, Galatasaray adı o 

kadar büyük ki. Bugün Galatasaray’ın iki milyar dolar isim değeri vardır dünya çapında. 

Başkan dedi ki, Çinliler istiyor, dedi. Artık Çinli mi, Japon mu, Koreli mi, nereli, bilmem ben, 
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birileri ister Galatasaray’ı. Çare çoktur, ama bu çareleri korkmadan konuşabilecek bir 

Galatasaray Genel Kurulu ve ondan önce de bir Galatasaray Divanı lazım.  

Biz Galatasaray’ı kaybetmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yemin ediyorum, küme düşeriz, 

farkında olmayız. Ve burada da deriz ki, hay Allah, küme düştü. Başkan da çıkar der ki, 

konjonktür. Ağabey, konjonktürle filan alakası yok bunun. Bunun akılla, bilgiyle alakası var. 

Bu kulübü lütfen bilgi ile yönetin Sayın Başkan. Yönetim Kurulu üyelerinize bakıyorum, bir 

sürü eksik var. Allah aşkına, yalvarıyorum hep size, bunu hep söylüyorum, her 

karşılaşmamızda. Size saygıda hiç kusur etmek istemiyorum, etmemeye çalışıyorum. Dursun 

ağabey olarak sizi çok seviyorum, hiçbir itirazım yok. Ama Galatasaray Başkanı olarak 

hakikaten kötü yönetiyorsunuz. Yönetiminizden pek çok dostumuz istifa etti. Bunlar da öyle 

boş adamlar değillerdi. Ne olur, bir seçime gidin, Allah aşkına. Yalvarıyorum, şu yönetiminize 

doğru düzgün insanlar alın. Bu arkadaşlar doğru düzgün değil demiyorum, takviye edin. 

Eksilenlerin yerine gereken yeni adamları koyun, kuvvetli insanlar koyun.  

Sportif A.Ş.’yi kardeşinizle yönetmeyin, ne olur. Galatasaray Kulübü’nü iş ve işçi bulma 

kulübüne çevirmeyin, rica ediyorum. Benim hayatımda Galatasaray’dan başka hiçbir eğlence 

yok ve ben 25-30 yıllık meslek hayatımda, Galatasaray’dan yediğim kadar başka hiçbir şeyden 

küfür yemedim. Bundan da gurur duyuyorum, çünkü bana Galatasaray’da küfür 

edilmesinden de çok memnun oluyorum. Ama Allah aşkına, siz de bana Galatasaraylı 

olduğum için onur duyacak bir Galatasaray bırakın ya. Her gün çıkıp da kötü haberler 

vermeyin, ama o da öyle, bu da böyle diye. Başınızı öne eğmeyin, dik durun kardeşim. 

Borcumuz varsa da biz dik durmalıyız. Sürekli aman da borç, aman da geçmiş... Ee, geçmiş de 

geçmiş, siz bu geçmişi bilmeden mi geldiniz buraya? Ünal Aysal batırdı. Tamam, batırdı. Ee, 

batırdı, gitti. Ne yapacağız şimdi? Biz ileride torunlarımıza şöyle mi anlatacağız? Ünal Aysal 

diye bir adam vardı, geldi, Galatasaray’ı batırdı, sonra Dursun Özbek geldi, o toparlarım dedi, 

ama daha da batırdı, Galatasaray kalmadı. Böyle bir şey yok. Ben torunlarımla Galatasaray’ın 

maçına gidebilmek istiyorum Başkanım. Bir Şampiyonlar Ligi maçına gitmek istiyorum. İkinci, 

üçüncü lig maçına gitmek istemiyorum. Olsun, yine giderim, o ayrı. Ama, istediğim o. Siz de 

bunu sağlamakla görevli olarak geldiniz buraya. Rica ediyorum, bunu sağlayın. Bir an önce 

yönetiminizi takviye edin. Varsa ben daha iyi yönetirim diyecek olanlar, çıksınlar, onlar da 

yarışa girsinler. Lütfen, ara dönem sonucu oluşmuş bir Galatasaray yönetiminin kendi içinde 

de dağılmış olmasının yarattığı ızdırabı Galatasaraylılara yaşatmayın. Çok teşekkür ediyorum, 

sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Fatih Altaylı’ya çok teşekkür ediyoruz, mufassal açıklaması ile ilgili. Yönetim 

Kurulu cevap vermek istiyor mu? Yoksa diğer maddeye geçeceğim. En sonunda cevap 

vereceksiniz, peki efendim. Altıncı madde efendim, güncel konular ve dilekler. Bana şimdiye 

kadar arkadaşlarımın yazdırdığı... Yazacağım efendim, bir saniye, bir saniye, işaret etmeyin. 

Sayın İbrahim Ziyal, İbrahim Göknar, Metin Öztürk, Taner Aşkın, Özer Saraçoğlu, Faruk 

Gürbüzer, Ahmet Şenkal, Candemir Berkman, Ahmet Özdoğan. Bir de Sayın  Hocayı mı 

yazayım efendim? Önceden yazdırırsanız listeye alırız efendim. Peki. Kim efendim? Erdal 

Günsel. Ayhan Özmızrak, evet. Evet, Demircan  Hoca. Peki. Evet efendim, söz almak isteyen 
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arkadaşları tadat ediyorum. İbrahim Ziyal, İbrahim Göknar, Metin Öztürk, Taner Aşkın, Özer 

Saraçoğlu, Faruk Gürbüzer, Ahmet Şenkal, Candemir Berkman, Ahmet Özdoğan, Erdal 

Günsel, Ayhan Özmızrak, Turcan Bolayır ve Demircan  Hoca. Evet efendim. Sayın İbrahim 

Ziyal daha sonra konuşmak istediğini ifade etti. Bakacağız. Sayın İbrahim Göknar, buyurun 

efendim. Teşekkür ederiz efendim. 

İbrahim Göknar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Sayın Eski Kulüp Başkanlarım, Değerli Hazirun, 

Hepinizi saygı ile tekrardan selamlıyorum. Efendim, konuşmama öncelikle iki gün sonra 17. 

yıldönümünü kutlayacağımız, Galatasaray Bayramı olarak adlandırılan 17 Mayıs zaferimizle 

başlıyorum. Mimarı da burada görüyorum, Sayın Süren Başkan. Sayın Selahattin Başkan, 

Sayın Duygun Başkanım, tabii Dursun Başkanım, hep birlikte, öncelikle bugün burada Divan 

Kurulu olarak bu zaferi anımsamamız anlamında büyük bir alkış rica ediyorum.  

Efendim, Fatih Bey biraz önce Galatasaray’ın marka değerinin 2 milyar dolar olduğundan 

bahsettiler. Eğer gerçekten bu şekilde ise Galatasaray’ın hiçbir sorunu yoktur. 1890 yılında 

kurulmuş olan İtalya’nın önemli kulübü Milan, geçen ay Çinli yatırımcılara 800 milyon dolara 

satılmıştır. Bunu bir karşılaştırma yapmak için söylemiyorum, çünkü hepimiz Galatasaraylıyız, 

elbette manevi anlamda Milan’dan çok daha güçlüyüz. Buna hiçbir şüphe yok. Ama lütfen, 

istirham ediyorum, matematik konuşurken biraz içi dolu olsun. Bunu özellikle istirham 

ediyorum.  

Bütçenin 2017 yılı ilk çeyrek rakamları yönetim tarafından açıklandı. Evet, Riva ve Florya’dan 

gelen ilk parti para ekranlara yansıtıldı. Dolayısıyla, konsolide pozisyonda bir artıya doğru 

gidiş gözüküyor. Ancak Türk futboluna bakarsak, şu gerçeği hemen görürüz. Şu anda 4 büyük 

kulüp başta olmak üzere, kulüplerin toplam borcu 5 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu gerçeği 

hep beraber görmemiz gerekiyor. Yani bana göre bunun anlamı, Türk futbolu bütçesel 

anlamda zaten iflas etmiştir. Kulüplerin yöneticileri palyatif tedbirlerle haftada 3 gün, Ankara 

koridorlarında bu işe çare aramaktadırlar.  

Şimdi biz Galatasaray olarak, diğer kulüplere göre bir anlamda avantajlıyız. Bunun da 

bilincinde olmamız gerekiyor. Nedir bu avantaj? Diğer kulüplerde olmayan varlıklarımız 

sayesinde, bu varlıkları değerlendirmek suretiyle Galatasaray’ı düzlüğe çıkarmaya çalışıyoruz. 

Bugün eleştirilen o satıldı, bu satıldı gibi fikirler bence geçersiz olmalı, çünkü bunun kararı 

büyük bir çoğunlukla geçen yılın 22 Ekim’inde Mali Kongrede onay almış ve kabul edilmiştir. 

Yani bugün herhangi bir sürpriz veyahut negatif bir hamle yok. Onu özellikle söylemek 

isterim. Ancak bu rakamlar yeterli mi? Elbette değil. Tehlike Galatasaray için de tüm 

şiddetiyle devam ediyor.  

Şimdi müsaade ederseniz, gelin ilk 8 çeyrekteki... Bildiğiniz gibi, bütün yönetimler 12 çeyrek 

için göreve geliyorlar. Yani mevcut yönetimimiz yolu yarıladı ve geçti. Geriye sadece 4 çeyrek 

kaldı, yani bir sene. Şimdi isterseniz, ilk 8 çeyrekteki kazanımları bir düşünelim, bir de 

kaybettiğimize bakalım. Kazanımlar deyince, aklıma hemen Florya, Riva, Kemerburgaz 

projeleri, stadın intifa hakkı, yeni tüzük, denetim raporu, yeni yönetim kriterleri gibi aslında 

daha önceden de başlamış olan belirli ana projelerin üstüne gidilmesi, bir taraftan varlıklar 

paraya çevrilirken, diğer taraftan da eşdeğer şekilde, basketbol salonu, otel gibi  yeni 
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varlıkların Galatasaray’a ilavesi konuları var. Bunlar az buz konular değil. Eminim kabul 

edersiniz, gerçekten takdire şayan hareketlerdir. Bu hususta, yönetimimizi ben şahsen 

canıgönülden tebrik ediyorum.  

Diğer taraftan, bir de kaybedilen var. Sayın Başkan büyük bir tevazu örneği göstererek sportif 

başarısızlığı kabul etmiş durumda. Bu da önemli bir konudur, çünkü Türkiye’de genelde 

hatalar pek kabul edilmez. Şimdi, sportif başarısızlığın Galatasaray’a maliyeti benim açımdan 

şu şekildedir. Galatasaray 2017 yılında, yani bu yıl, UEFA cezası nedeniyle turnuvaya 

katılamadı. 150 milyon lira -ortalama söylüyorum- kaybetti. Bu para kasaya girmedi. 

Maalesef 2018 yılında da turnuvaya katılamıyoruz, yani Şampiyonlar Ligi’ne gidemiyoruz. Bu 

da kesinleşti. Bunun da anlamı, demek ki 2018 yılında da, Galatasaray’a en büyük gelir 

gemisi, yani amiral gemisi futboldan bir 150 milyon lira daha gelmeyecektir. Zaten en kritik 

nokta bu. Bakın, bir taraftan varlıklar bu şekilde değerleniyor, büyük eleştirilerle, ama diğer 

taraftan, Galatasaray’a hiçbir yerden para gelmiyor. Sportif başarının önemi buradan zaten. 

Şimdi Allah korusun, Galatasaray eğer 2019’da da Şampiyonlar Ligi’ne gidemezse, o zaman 

çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde de mecali kalmaz. Burası çok önemli.  

Buradan hareketle, şimdi müsaadelerinizle, yönetimimize bu son çeyrek için kendimce çok 

önemli bulduğum 3 somut öneri sunmak istiyorum. Birinci önerim, kabinede bazı 

revizyonların yapılmasıdır. Sayın Başkanım, çok açık söylüyorum, sizi yalnız kalmış olarak 

görüyorum. Ve şu anda Galatasaray’ı, -bu birçoğunun içi boş, ama etkili eleştirilere rağmen- 

tek savunan kişi sizsiniz. Bunu da o şekilde görüyorum. Galatasaray’ı başka hiç kimse -ister 

sosyal medyada olsun, ister ana medyada olsun, ister basında olsun- hiçbir şekilde 

savunmuyor. Varsa yoksa eleştiri.  

İkinci konu, yeni tüzük, denetim raporu ve yeni yönetim kriterleri. Bunlar çok uzun süredir 

gündemde duruyor ve Galatasaray’ın yarını için çok önemli konular. Benim naçizane önerim, 

bu konuların bu sene Aralık ayı bitmeden nihayete erdirilmesidir efendim. Bakın, burada da 

bir şey söylemek isterim, arz ederim. Eğer bu konular bu sene Aralık ayına kadar nihayete 

erdirilemez ise, o zaman bu konularla ilgili çalışan çok değerli Galatasaraylıların itibarları da 

yara alacaktır, çünkü bu kararlar artık beklenmektedir.  

Ve en önemli üçüncü önerim, biraz önce bahsettim, tek gelir kapısı, Mağazacılık için de, 

forma satışı için de, her şey için de tek gelir kapısı, Galatasaray’ın amiral gemisi futbol. Su bir 

kere bulanmıştır. Sayın Başkan, benim naçizane önerim, -kabul edersiniz, etmezsiniz- 

önümüzdeki 2 ay içinde, yani Temmuz başına kadar, lütfen ama lütfen, Galatasaray’ın başına 

kariyeri dünyaca tescilli bir  hoca ve ona ayak uyduracak usta ayakları transfer ediniz. Biraz 

önce söyledim, şampiyon kadroyu kurmaya mecbur durumdayız. 2019’da en birinci hedef 

şampiyon olmamızdır.  

Efendim, sözlerimi bitirirken, biz bir seçim yapacağız. Özür dilerim. Şimdi biz Ajax veya Lyon 

mu olmak istiyoruz, yani 10 yıl vadeli takım mı kurmak istiyoruz, yoksa kısa vadede parayı 

getirecek, ustalarla donatılmış bir takım mı? Bizim 2019’da şampiyon olmamız lazım, 2023’te 

değil. Burası çok ince bir nokta, lütfen iyi düşünelim. En başta söyledim, Galatasaray UEFA 

Kupası’nı kazanana kadar, yani 2000 yılı 17 Mayıs’ına kadar daima biz diyen bir camia idi. 

Fakat üzülerek belirtiyorum, ne zaman ki o muhteşem kupayı kazandık, Galatasaray biz 
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demeyi unutup ben demeye başlamıştır. Zaten Galatasaray’ın bana göre en büyük yanlışı 

budur. Dolayısıyla, lütfen artık bu andan itibaren, bu değerli hazirundan, Divan Kurulundan 

başlayarak tüm Galatasaraylıları -tribünü, eski başkanları, eski yönetimleri- yönetimimizi 

desteklemeye, biz demeye davet etmek istiyorum. Bunu yaparsak, Galatasaray geleneksel 

zirvedeki yerini mutlaka en kısa sürede yakalayacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür 

ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Peki efendim, teşekkür ederiz. Evet Başkan, bu konuşmalara cevabi söz almak 

istiyormusunuz?  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Son derece değerli iki konuşmacıyı dinledim. Haklı oldukları yönler de var. Fakat bir konuda 

huzurunuzda bir tespit yapmak istiyorum. Şimdi çok enteresan bir şekilde olaylar şöyle 

oluyor. Değerli konuşmacılar buraya geliyor, diyorlar ki, Başkan, işte sen şunu yapıyorsun, 

bunu yapıyorsun, şunu bilmezsin, bundan anlamazsın. Doğrudur. Sevgili Fatih burada 

konuşurken, oradan bir değerli Galatasaraylı dedi ki, peki, çözüm ne kardeşim, dedi. 

Kardeşim Fatih de dedi ki, çözüm bizde çok. Ya Allah aşkına, ben iki seneden beri bu 

kürsüden bangır bangır bağırıyorum. Diyorum ki, değerli Galatasaraylılar, eğer elinizde bir 

proje varsa, eğer elinizde bir imkân varsa, bizim yaptığımız işleri beğenmediğiniz yönler 

varsa, lütfen gelin beraber çalışalım, diyorum. Sözümü kesme. Bir dakika otur, sen sıranı 

aldığın zaman konuşursun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bir dakika, müdahale etmeyin. Bir dakika efendim. Başkan konuşur, Fatih cevap verir, olur. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Niye sözümü kesiyorsun? Ben senin sözünü kesmedim Fatih.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Burada herkes şahit. Genel Kurulda da söyledim, burada da söylüyorum. Diyorum ki, 

arkadaşlar, bizim Galatasaray olarak hep beraber bu savaşı vermemiz lazım. Yönetim Kurulu 

iyi yapar, yapamaz, doğrudur. Fakat ben sizden katkı beklerken, eğer Galatasaray’ı bu kadar 

önemsiyorsanız, demin ifade ettiğin gibi elinizde de birçok çözüm varsa, lütfen ya buradan 

açıklayın, yahut da gelin bize. Biz buna açığız. Biz önerdiğiniz, Galatasaray’ın faydasına olan 

her şeyi yaparız. Yeter ki istişare edelim, birbirimizi ikna edelim ve buradan da bir konsensüs 

çıkartıp Galatasaray’a fayda üretelim. Mutlaka bununla ilgili projeleri olan kişilerin veyahut 

da Sevgili Fatih’in, bu konuda ister buradan, ister bana gelsin, net Galatasaray’ı ileriye 

taşıyacak projeleri hem mali yapısı itibarıyla açıklamalarında fayda var. Saygılarımı 

sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, açıklamaları için Başkana teşekkür ediyoruz. Sayın Metin Öztürk söz istemiş.  
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Metin Öztürk 

5569 Metin Öztürk.  

Sayın Başbakanım, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Başkanım, Kıymetli 

Heyet, Hazirun,  

Efendim, ben 5569 deyince, biliyorsunuz, 1 numara mezarlık sandık. İlk defa söz alıyorum, 

çünkü dinleyince, hangi kulübe geldim diye baktım. Ya biz bu kadar mı kötüyüz, bu kadar mı 

mahvolduk? Ben size bir anlatayım da, hangi kulübe geldiğinizi bir görün. Ben, Fatih Bey’le 

Sayın Başkanımın atışmasını çok keyifle izledim, çünkü çok iyi bir Galatasaraylı. Kulübümüze 

de çok kıymetli katkıları oldu. Ara dönemde, 8 aylık Cansun döneminde yine kötü bir 

dönemdeydik. Ben hep babamın Galatasaray piyango bileti sattığı dönemi hatırlıyorum, 

Galatasaray Lisesi önünde, Galatasaray Kulübü Müdürü olarak. Faruk Süren Başkanım bilir.  

Bu dönemler hep geldi, geçti. Galatasaray artık bir dünya markası. Bugün 2 milyar dolardan 

bahsediliyor. Milan’ın 800 milyon euro’sundan bahsediliyor, basketbola harcanan paralardan 

bahsediliyor. Galatasaray hakikaten çok farklı bir kulüp. Şöyle notlarıma bir bakayım, izin 

verin, çünkü kürsüden konuşmaya çok alışık değilim. Biz ara dönem diyoruz. Fatih Bey, ara 

dönem dedi, 8 ay sonra devam etmedi. Hatta bildiğim kadarıyla, kendi başkanını düşürecek 

bir röportaj yapılmasını sağladı gazetede ve sonra o yönetim düştü. O sıralar, Star 

Gazetesi’nin sahibi kapılarda dolaşıyordu kulübü almak için, olmadı. İyi de olmuş, kulüp bize 

kalmış. Şimdi Çinlilerden bahsediliyor. Yani inanamıyorum, Çinliler alsın filan deniyor. O 

zaman Divan Kurulu da olmayacak, çünkü biz olmayacağız, burada hissedarlar olacak. Yani 

Çince öğreniriz. Biliyorsunuz, geçenlerde Milan-Juventus maçı gündüz oynandı, Çinliler 

izleyebilsin diye, çünkü iki kulübün de sahibi Çinliler. Galatasaray öyle mi olacak, bilmiyorum.  

Biz burada devamlı konuşuyoruz. Mali genel kurullarda 11-12 bin üyeden ancak 1.500 kişi ve 

sonunda oy kullanmaya kalan 200 kişi karar veriyor Galatasaray Kulübü’nün geleceğine. 

Herhâlde Çinlilerin yönetim kurulunda daha fazla kişi olur, nüfusları kalabalık. Ahmet Bey de 

çok iyi Galatasaraylı, Fatih Bey de çok iyi Galatasaraylı. Biliyorum ki, çok iyi düşünüyorlar. 

Ama şu an, 2 yılı bitmiş bir yönetime ara yönetim demek -onları biz seçtik, bu hakları biz 

verdik- kendimize saygısızlık önce. Ben çok doğru bulmuyorum. En azından, bana saygısızlık. 

Ben oy verdim, oy verdiğim insanlar zamanlarını tamamlasınlar istiyorum. Siz istemiyorsanız 

seçmeyin. Siz aday olun, Fatih Bey aday olsun, ikna etsin, ben Fatih Bey’e oy vermeye 

hazırım. Biz Galatasaray için varız. Galatasaray Başkanı bizim başkanımızdır. Bugün Dursun 

Özbek’tir, çok kıymetli Faruk Başkanımızdır, çok kıymetli Selahattin Başkanımızdır. Ben 10-12 

yaşında Galatasaray Lisesi’nde dolaşırken, Selahattin Başkanım Divan Kurulu üyelerine -

neredeyse ağlayarak- Riva’nın alınması gerektiğini anlatıyordu. Bir milyon kere teşekkürler. 

Selahattin Başkanım o gün ısrar etmeseydi, bugün bizim Riva’mız olmazdı. Çinliler bile 

olmazdı, evet.  

Şimdi yine şu acınacak kulübün hâline bir bakalım. En çok şampiyon olan kim? Bir söyleyin 

bize ya, kim? Bugün en çok şampiyon olan takım kim? 4 yıldız kimde? Galatasaray’da. 

Ürkmeyin, korkmayın, gururlanın, söyleyin: Galatasaray. Avrupa’da en yüksek gelire sahip 

Türk takımı kim? Galatasaray. Burada mutlaka Faruk Başkanımın da, Selahattin Başkanımın 

da, tüm başkanların da katkısı var. Bu başkan yapmadı, hepimiz yaptık, tüm başkanlar yaptı. 
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Kulübe sahip çıkalım. En çok mülk bizde. Satıldığından bahsediliyor, mutlaka yenileri 

alınacaktır. Ama bir mülkü niye alırsınız? Değerlendiği zaman satmak içindir, sıkıştığınız 

zaman satmak içindir. Bugünkü borsa değeri ile satsanız ve Çinlilerin eline geçse, o adamlar 

bu mülkü satmayacaklar mı?  

Sıranız gelince anlatırsınız, ben hiç konuşmanıza karışmadım. Medya elinizde, her gün 

yazarsınız. Benim medyam da yok.  

Şu an en büyük rakibimizden bahsedelim. Fenerbahçe şampiyonluğa mı gidiyor? Hiç çıt 

çıkmıyor. Banka borçları mı sıfırlandı? Bildiğim kadarıyla, banka borcu bizden daha da fazla. 

Şu an Fenerbahçe, demin Fatih Bey’in eleştirdiği basketin ipine takılmış gidiyor, herkes 

alkışlıyor. Fenerbahçe’nin basketini 15 bin kişi izliyor, futbol takımını 7 bin kişi izliyor. Kaliteyi 

getirirseniz insanlar geliyor. Bırakın, kalitenin gelmesine engel olmayın. 112 yıllık bu kulüp. 

Neyin telaşı? Ne yönetimler geldi... 36. Başkan. 37. gelecek, 38. gelecek, 39. gelecek. Eski 

Başkanımız, rahmetli Özhan Canaydın, Fatih  Hocayı getireceğim diyerek seçimi kazandı. 

Sonraki seçimi nasıl kazandı, biliyor musunuz? Fatih  Hocayı göndererek.  

İnşaat şirketi miyiz, deniyor. Sadece sportif başarıya bakar, mali yapıyı toparlayamazsak, Çinli 

zengin, Rus oligark gelir alır. Benim burada önerim, -eleştiri vardı, öneri yoktu- madem geçici 

yönetim deniyor, eksik deniyor, şurada 10 aylık bir süreçte seçim hiç doğru bir şey değil. 

Bunun bize yarar getirmediğini görüyoruz.  Hoca değişiklikleri, seçim değişiklikleri ne zaman 

günü gelir, orada yapılır. Kıymetli Başbakanımız burada, seçim dönemleri mutlaka vaat 

dönemleridir, paraların savrulduğu dönemlerdir ve hata dönemleridir. Biz hep hataları böyle 

yaptık. Fatih Hocamdan daha iyi Galatasaraylı mı var? Biz büyük paraları o dönemde batırdık. 

Niye? Anlık şampiyonluklar istediğimiz için. Bir Atletico Madrid’e bakın. Barcelona’ya, Real 

Madrid’e bakmayın. Atletico Madrid, nasıl Atletico Madrid olmuş? Nasıl bugün Avrupa’nın 2-

3 kulübünden biri? Bakın, Real Madrid demiyorum, Atletico Madrid. Geçen gün, Fenerbahçe 

Başkanının bir açıklaması var. “50 milyon euro bütçeyle mi biz Şampiyonlar Ligi’nde yol 

alacağız? Hayal bunlar. Adamlar bir futbolcuya bu parayı veriyorlar.” diyor. Doğru söylüyor. O 

zaman, hesabımızı kitabımızı doğru yapacağız.  

Benim burada önerim, Sayın Başkan ve ekibi, sanki yeni seçilmişler gibi, -hazır bir futbol 

sezonu da bitiyor- 100 günlük, -sanki seçimler sonrası gibi, Amerika’da şimdi Trump da 

yapıyor, bundan önce diğer başkanlar da yaptı- 100 günlük bir politika yapsınlar. Sadece 

futbolu değil, basketbolu, yüzmeyi, diğer branşları da ayağa kaldırmak için. Basketbolda şunu 

atlıyoruz. Basketbol, eğer başarılı sonuç alırsanız, marka değerinize katkı sağlayan bir şeydir. 

Yani sadece, salona kaç kişi geldi, oraya ne kadar para verdin, forma reklamı ne aldın diye 

bakmamak lazım. Bugün Galatasaray iki milyar dolar ediyorsa, 800 milyon euro ediyorsa, ne 

ediyorsa etsin, bunda küreğin de payı vardır, basketin de payı vardır, satrancın da payı vardır. 

Hangi branşlarda varsak hepsinin payı vardır. Bu 100 günlük süreçte, yönetimin değişmesi 

yerine, Fatih Bey gibi kıymetli kişileri Sportif A.Ş.’ye alın, fikirlerinden faydalanın. Herkesin 

Fatih Bey gibi size hemen ulaşma imkânı olmayabilir. Madem ki bu fikirlerden faydalanmak 

istiyoruz, siz bir süzün. Coca Cola’nın dünya CEO’su bile Galatasaray Kulübü üyesi. Elinizde bu 

kadar geniş bir data var. Biz Galatasaray’ız, biz çok büyüğüz. Bunları alın, lütfen silkinin. 

Galatasaray, Fenerbahçe’den, Beşiktaş’tan geri değil. 
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Ben en azından bu niyetlerinden dolayı, bu çabalarından dolayı, tüm eleştirilerimize, hatta 

maalesef hakaretlerimize rağmen burada bizi dinledikleri için, hâlâ çabaladıkları için şu anki 

yönetimi alkışlıyorum. 10 ay sonra, gelin başkalarına oy verelim. Bugün Galatasaray’ın 

arkasında duralım, Galatasaray için çalışalım. Dursun Özbek için değil, Galatasaray için 

çalışalım. 10 ayları kalmış, destek verelim, tamamlasınlar. Elimizdeki imkânlarla yola devam 

etsinler. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, teşekkür ederiz. Sayın Taner Aşkın. Değerli üyeler, sessiz olalım, konuşmacının 

konuşmasını etkiliyorsunuz.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Kulüp Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Kıymetli Hazirun, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Bugün çok önemli ve çok hassas konuların konuşulduğu bu toplantıda, bu kürsüde sizlere 

hitap etmenin bir yerden mutluluğunu, bir yerden de üzüntüsünü yaşıyorum. Çok özür 

diliyorum, aslında sözlerime başka yerden başlayacağım. Fakat Sayın Başkanın bir ifadesi ile 

başlamayı tercih ediyorum. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Ne oldu bize? Evet, doğru bir söz, ne 

oldu bize? Nerelerden nerelere geldik... Konuşmacı arkadaşların söylediği o kadar açık, o 

kadar net şeyler var ki... Hatta Sayın Başkanın da iştirak ettiği şeyler var. Ama bakın, bir yere 

kadar, burada durmamız lazım. Durmamız gereken husus, en önemli şey şu. 

Zatımuhteremleri bizler seçtik. Buyurun, bu kulübü idare edin diye göreve getirdik. Belirli bir 

görev süreleri var. Başta bir başkan var, yanında da Yönetim Kurulu arkadaşları var. 

Arkadaşlar, konuştuklarınıza dikkat edin, dikkat etmemiz lazım. Oradaki Yönetim Kurulu 

üyeleri en az bizim kadar değerli insanlar. Onları küçümseyemezsiniz, küçümseyemeyiz. 

Onlar da bizim içimizden çıktı. Hiçbirisi bizden aşağı değil. Fazlalıkları var, eksikleri yok. Son 

derece, son derece hassas konularda, özellikle Galatasaray’ın geleneklerini, göreneklerini 

çiğneyemeyiz, yok sayamayız. Biz Galatasaray’ız, farklılığımız burada.  

Maddi değerimiz ne olursa olsun, korkmayın, Galatasaray’a hiçbir şey olmaz. Galatasaray’ın 

şu anda ne battığı var, ne yattığı var, ne de bir şeysi var. Hiçbir şeyi yok. Galatasaray son 

derece rahat. Son derece rahat, ama bırakalım bir çalışsınlar, bir görelim. Eksik varsa, 

dönemleri bittiğinde seçmezsiniz, olur biter. Ama bu hakaretlere, -bilhassa açık açık 

söylüyorum- yani Yönetim Kurulundaki arkadaşlara hakaret etmeye hiçbirimizin hakkı yok. 

Hepsi belirli fedakârlıklarla çalışıyorlar, ellerindeki imkânlarla çalışıyorlar. Bizim tek görevimiz 

var, onlara destek vermek zorundayız. Hataları yok mu? Var. Ne kadar var? Olabildiği kadar 

var. Sayın Başkan çıktı, başarısızız, dedi. Tamam, akan sular durdu, bitti. Peki, öbür taraftan, 

ekonomik konularda sıkıntı var. Var, doğru. Kim inkâr ediyor? Hiç kimse inkâr etmiyor. Peki, 

ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Sosyal medyadan bir tweet okuyayım size: “Bende 

öyle projeler var ki, ama ben bunların hepsini günü geldiğinde açıklamak üzere 

bilgisayarımda saklıyorum.” Hadi buyurun. Kardeşim, burası diyor ki, “Eğer çalışacaksanız 

gelin beraber çalışalım, kapı açık. O projeleri bana getirin, beraber değerlendirelim.” Öyle 

yapmıyoruz, projeleri saklıyoruz. Neyse, ben daha fazla uzatmak istemiyorum.  
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Hemen devamını getirmek zorundayım. Galatasaray’da şu ana kadar çok ciddi bir para 

politikası sıkıntısı var. Ama ben ticari hayatımda hiçbir zaman şunu yapmadım. Şahsi 

pozisyonumu açıklamak zorunda kaldığım için özür diliyorum. Benim borcum olduğu zaman, 

ben elimdeki malı sattım ve faiz denilen beladan kurtulmak için, olayı kapattım. Son derece 

rahatım. Son derece rahatım, hayatımı böyle geçirdim. Faizle bir yere gidemezsiniz. Hele hele 

siz bir spor kulübü iseniz, faizle alacağınız her para, benim ticari aldığım kredinin veya sizlerin 

ticari alacağınız kredinin daima en az 5, 6, 7 puan üstündedir. Bunu böyle kabul edin. 

Galatasaray bu faiz çıkmazından, açmazından buralara kadar geldi. Şimdi Riva satılmış, Riva 

kaybolmuş! Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ne Riva kayboldu, ne Florya kayboldu. İkisi zaten 

müşterek proje. Açıklandı, açıklanmadı, şu oldu, bu oldu, falan, filan değil. Ama eğer Riva 

olmasaydı Florya olmazdı, Florya olmasaydı Riva olmazdı. Bu projelerden bahsediyorum. İkisi 

birbirine o kadar girift, o kadar içiçe şeyler bunlar. Bunları değerlendirirken lütfen çok makro 

bakmakta fayda var. Çok mikroya geldiğiniz zaman şaşırıyorsunuz, çünkü Sayın Başkanın 

dediği gibi, bir sürü değişiklikler var. Bunlar İmar Kanunu ile, ne bileyim, iç yönetmeliklerle, 

selahiyetlerle, şunlarla, bunlarla filan, devlet tarafından her an başka şekle sokulabilecek 

veya başka yoruma götürülebilecek veya başka kanalla akıtılabilecek düzeyde olan hadiseler. 

Ben şunu söylüyorum. Galatasaray’ın hiçbir konuda, hiçbir sıkıntısı yok. 10 ayları kalmış, bir 

seneleri kalmış bir yönetim var. Ben yine de söylüyorum. Başkana en çok karşı çıkan bu 

kürsüden benim. Zaman zaman gidip kendisini makamında tenkit eden, konuşan yine benim. 

İçinizde yapan var mı, bilmiyorum. Ama bu hiçbir zaman benim Galatasaray Başkanına olan 

saygımı yitirmeme, ona çengel takmama sebep teşkil edebilecek bir husus değil. Şimdi bizim 

yapmamız gereken bir şey var. Biz Galatasaraylıyız. Lütfen, rica ediyorum. Bakın, bir hata 

yaptık, bu hatadan ders alalım. Nedir? Hata şu, 5 sene evvel yapılan bir hata. Tamam, 5 sene 

evvel yapılan o hata bugün hâlâ düzelmedi. Hâlâ onun kalıntıları bunlar. Onlar buraya kadar 

getirdi bu işleri. Galatasaray başkanlık makamının ulaşılabilir, her şey söylenebilir bir makam 

olmadığını artık herkesin bilmesi lazım. Burada bugün Dursun Bey vardır, yarın Ahmet Bey 

gelir, öbür gün Fatih Bey gelir; kim gelirse gelsin, değişmez. O şahsiyetten ziyade, önemli olan 

o makamdır. O makama herkesin saygıyla ve sevgiyle yaklaşması lazım. Biz birbirimizin 

paçasından çekeceğimize, yukarı çıkmasını engelleyeceğimize, her türlü hakareti 

edeceğimize, her türlü zorluğu çıkartacağımıza, aslında çok kolay, şu kadarcık bir destekle 

yukarı itsek, Galatasaray’ı çok başka yerlerde göreceğiz beyler. İstirham ediyorum. 

Galatasaray’ın büyüklüğünün, bu kadar badireye rağmen, bu kadar söyleşiye rağmen 

buralara gelmesinin sebebi, Galatasaray’ın geçmişten gelen kültürüdür. Bunu inkâr edemeyiz 

ve buna sahip çıkmak zorundayız.  

Bir bildiri yayınlayacaksınız, efendim, bu bildiri ile test edeceksiniz. Nedir o test? Ben imza 

toplayarak yönetimi devirebilir miyim? Önce bir deneyin bakayım, bir mektup yazayım, bir 

şey yazayım. Bunu kabul eden iyi Galatasaraylı, etmeyen kötü Galatasaraylı. Beyler, 

Galatasaray’da ayrımcılık olmaz. Galatasaray’da Galatasaraylılar vardır. Galatalılar ve 

Saraylılar yoktur, Galatasaraylılar vardır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ama bu testlerin 

neticesinde, eğer muvaffak olursanız, 1.800 imzanın üstüne çıkarsanız, e toplayalım bunları, 

götürelim tekrar, bir danışalım, bakalım ne çıkacak alttan! Bunun yegâne zararı Galatasaray’a 
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olur. Bunun düpedüz zararı Galatasaray’a olur. Her yapılan hareketin sonucunu önceden çok 

iyi planlamak lazım, önceden çok iyi etüt etmek lazım.  

Bu arada, bütün bunları söyledikten sonra, yönetimden bir kez daha bir şeyi rica ediyorum. 

Biraz evvel Ayhan kardeşim değindi, biz orada denk bütçe olayını konuştuk. Denk bütçe 

olayında da, ben özellikle rica ettim. Eksik olmayın, kabul ettiniz, diğer arkadaşlar da 

desteklediler. Herhangi bir sıkıntı yok. O denk bütçe nedir? O denk bütçeyi bütün üyelerin 

bilmesi lazım. Orada kabul edilen denk bütçeyi lütfen bütün üyelere deklare edin. Artı, 

Galatasaray’ın en önemli hususlarından bir tanesi, kaynak bulmak ve kaynak yaratmaktır. 

Kim kaynak yaratıyorsa ben sırtımda taşımaya hazırım. Galatasaray’ın yaratılacak bir sürü 

kaynağı var. O kaynakları da -kusura bakmayın, yine tekrar edeceğim- nakit akış tablosunda 

lütfen gösterin. Bakın, ben bu kadar söylememe rağmen, hâlâ o tabloyu almış değilim. Ama 

yönetim olarak sizden bunu lütfen, hassaten söylüyorum, bekliyorum. Canıgönülden 

söylüyorum, bekliyorum. Biz nereden neyi alacağız, nereye neyi vereceğiz; bunu bilmediğimiz 

sürece daima böyle kaoslar içerisinde kalırız.  

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendi, Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyoruz. Sayın Özer Saraçoğlu, sıradaki arkadaşımız.  

Özer Saraçoğlu 

Sayın Başkanım, Sayın Başkanlarım, Değerli Üyeler,  

İsmim Özer Saraçoğlu, üye numaram 8048. Konuşma sıram gelene kadar sevgili Divan Kurulu 

üyelerinden biri mutlaka bahseder, ben de onun üzerine kendi görüşlerimi açıklarım diye 

düşündüğüm bir konu vardı. Taner ağabey çok ucundan, isim vermeden bahsetti. Onun için, 

zamanınızı alacağım. Teşekkür ederim. Taner ağabeyin son bahsettiği -sanırım bu konudan 

bahsediyor- “Galatasaray Yeniden” çağrısı konusunda sizlere biraz bilgi vermek istiyorum.  

“Galatasaray Yeniden” çağrısı metnini, mektepli, mektepsiz, taraftar kimliğini kaybetmemiş 

onlarca Galatasaray Spor Kulübü üyesinin ortak görüşü olarak uzun tartışmalar, görüşmeler 

sonunda kaleme aldık. Kaleme aldık, tekrar tartışmaya açtık. Mailleşmeler, mesajlaşmalar, 

sosyal ortamlarda konuşmalar, toplantılar derken, bir metin üzerinde anlaştık ve bu metni 

değerli Galatasaray Spor Kulübü üyeleriyle paylaştık.  

“Galatasaray Yeniden” metni ne diyor? “Galatasaray Yeniden” metni, çağrısı kesinlikle Sayın 

Başkanıma, istifa et, bırak git, demiyor. Tam tersine, “Sayın Başkanım, zor ve çok da kısıtlı 

imkânlarla gireceğimiz bir döneme giriyorsunuz. Yönetim Kurulunuzda eksikler var. 

Yıprandınız. Gelin, Yönetim Kurulunuzu tamamlayın, güçlendirin, güven tazeleyin, Genel 

Kuruldan yeniden onay alın” diyor.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyin, arkadaşımız açıklıyor. 

Özer Saraçoğlu 

Ve elbette diyor ki bu davetimizin içinde, Sayın Başkan güven tazelemek için Genel Kurulun 

önüne çıkarsa, onunla birlikte başka aday veya adaylar da bu seçime girerlerse ve Genel 
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Kurul onlardan birini uygun görüp başkanlığa getirirse, hepimizin saygı duymamızı talep 

ediyoruz. Şimdi bu metnin altında bugün itibarıyla 700’e yakın Galatasaray Spor Kulübü 

üyesinin imzası var. Evet, tekrar ediyorum, 700 Galatasaray Spor Kulübü üyesi bu çağrı 

metnini imzaladı. Bu kesinlikle bir muhalefet hareketi değildir. Neden? Başkanım, daha 

bitirmedim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sessiz olun efendim. Arkadaşımızın konuşmasını etkiliyorsunuz. Bilahare dışarıda tartışırsınız. 

Buyurun efendim, devam edin. 

Özer Saraçoğlu 

Sayın ağabeyim, kimden geldiğini bilmiyorum, ama sizin güldüğünüz şeyi Galatasaray Spor 

Kulübü’nün 700 üyesi imzaladı. Evet, ağabeyimin güldüğü metni bir muhalefet hareketi 

olarak lütfen kabul etmeyin, çünkü bu muhalefet metninin altında imzası olan 

arkadaşlarımızın arasında, Sayın Başkanın seçiminde onun için çalışanlar, ona oy verenler var. 

Son Mali Genel Kurulda, bütün saldırılara rağmen, Sayın Başkan için mali ve idari olarak oy 

verip onu ibra edenler var. Dolayısıyla, en azından bu 700 üyenin bu dürüstlüğüne karşı 

lütfen gülmeyin, saygı gösterin. Bu 700 üyenin, bugün itibarıyla 700 üyenin bir lideri yok.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Alpaslan Bey, ifade etmek istediğiniz bir şey varsa sizi davet edelim. Ama 

yoksa, lütfen karışmayın. Buyurun efendim. 

Özer Saraçoğlu 

Bu 700 üyenin bir lideri yok. Arkasında bir kişi de yok, bir özel grup da yok. Eğer öyle 

olduğuna inansaydım, bir lider çıksaydı, bir grup olsaydı, ben imzalamazdım. Bu 700 kişi de 

mutlaka imza vermezdi. Ve eğer yarın öbür gün hava değişir, bu 700 imzayı kullanmak 

isteyen bir kişi, bir grup çıkarsa, ben imzamı anında çekerim. Galatasaray’ın örf ve âdetlerine, 

geleneklerine sonuna kadar bağlıyım. Sizler gibi ben de bu ocağın içinden geliyorum. 

Galatasaray’ın demokrasisine, hür ifade özgürlüğüne ve kürsü dokunulmazlığına inanıyorum. 

Bu 700 üyenin imzasına saygı duymanızı bekliyorum. Ve sırf biz herkesin hür ifade 

özgürlüğüne saygı duyduğumuz için, tüm medya baskılarına rağmen, tüm taraftar baskılarına 

rağmen, bu imza verenleri de, imza vermeyenleri de, kendileri açıklamadıkları sürece kimse 

ile paylaşmadık. Bir cadı avına, haksız bir suçlamaya maruz kalmamaları için, imza verenleri 

de, vermeyenleri de kimse ile paylaşmadık. Kısa bir süre sonra, elbette bu liste İrfan 

ağabeyle, Dursun Başkanla paylaşılacak. Onlar uygun görürlerse sizlerle paylaşırlar, isterlerse 

medyaya verirler. Biz kendileri açıklamadıkları sürece bu isimleri size açıklamayacağız. Günü 

gelince, Sayın İrfan ağabeyim, Sayın Başkanım sizlerle paylaşırlar.  

Tekrar ediyorum. Biz bu metni bir aday çıkarmak için, Sayın Başkanı görevinden düşürmek 

için yazmadık. Yazılmak için toplanmadık. Başkanıma güç vermek için, güçlü başkan, güçlü 

yönetim istediğimiz için yaptık. Sayın Başkanım, 700 üyenizin, bugün itibarıyla 700 üyenizin 

çağrısına, yüzbinlerce taraftarınızın çağrısına kulak verir, eğer ekibinizi tazelemek için, 

güçlenmek için, güven tazelemek için seçime giderseniz, bu 700 üyenin ve benim şahsen 
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görüşüm, siz ve Galatasaray kazanacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Saraçoğlu’na teşekkür ediyoruz. Sayın Faruk Gürbüzer.  

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulum ve Değerli 

Galatasaraylılar,  

Özellikle futbol takımımızın başarısızlığı, hepimizi olduğu gibi 30 milyona yakın Galatasaray 

taraftarını da fazlasıyla üzmüştür. Bu üzüntü, değişik kişilerde, değişik şekilde temayül 

etmiştir. Ancak Sayın Kulüp Başkanımızın ve yönetiminin tehdit edilmesi ve ağır hakaretlere 

uğraması ise asla kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Tenkit edebiliriz, öneriler 

sunabiliriz, severiz, sevmeyiz, seçimde oy veririz, oy vermeyiz, bunlar bizim en doğal 

haklarımız. Ama bu davranışların kabul görüyor olması, sessiz kalınması bir yerde çok daha 

vahim sonuçlara neden de olabilir. Galatasaray’a ve Galatasaraylılara yakışmayan bu davranış 

biçimi, örf ve âdetlerimizde yoktur. Bizi biz yapan en büyük özelliğimiz, birbirimize olan saygı 

ve sevgimizdir. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli hasletlerimizden biri de budur. Kulüp 

Başkanımıza yapılan bu çirkin ve kabul edilemez davranış biçimi aslında kendisinin temsil 

ettiği Galatasaray Spor Kulübü başkanlık makamınadır. Bu başkanlık makamını, bugün bazı 

arkadaşlarımın ve Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, Ali Sami Yen’den bu yana tüm 

başkanlarımız temsil etmişlerdir.  

Bu tür davranışlar Galatasaray’ımızı kamuoyu önünde küçük düşürmekle kalmıyor, marka 

değerimizin zarar görmesine de neden oluyor. Diğer yandan da, kıyıda, köşede Galatasaray 

aleyhine, Galatasaray menfaatlerine aykırı davranış için beklemekte olan bir sürü zavallıya da 

cesaret veriyor. Şöyle bir hatırlayalım. İsimleri belli 4 tane hakem, bu sene Karabük, Rize, 

Kayseri ve Beşiktaş maçlarında, 12 puanımızı amiyane tabirle -bağışlayın beni- çaldı. Çok 

yakın bir tarihte, daha geçen haftaki Kasımpaşa maçı ile dün Gaziantep’te verilmeyen 

penaltılar sonrası durumu da hep birlikte yaşadık. İyi yönetilemiyor olabiliriz, takımımız kötü 

futbol oynuyor da olabilir. Ama bizden alınan şu puanları üst üste koyduğumuz zaman, 

herhâlde bu çok tenkit ettiğimiz, beğenmediğimiz futbol takımımızın ligdeki sıralaması bugün 

buralarda olmayacaktı.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Umarım ve dilerim ki, Galatasaray aklı ve Galatasaray geleneklerine uygun olarak, Sayın 

Başkan, başkanlık makamına ve yönetimine yapılan bu hakaretler son bulur. Bu hepimiz için 

geçerlidir, çünkü bu hakaretlerin önüne geçmek maalesef mümkün olamayacaktır. Kesin bir 

çizgi koymakta da fayda var.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer konu da, adı amatör, ama kendi profesyonel ötesi olan 

amatör branşlarla ilgili. Bu branşlarda son yıllarda uygulanan, bence çok yanlış olan ve çoğu 

kişi tarafından da kabul edilen sportif politikalar sonucu, vasıflı, vasıfsız birçok yabancı, 

takımlarımızda yer almaktadır. Bu da büyük mücadeleyle, büyük emeklerle yetiştirdiğimiz 
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gencecik çocuklarımızın önünü tıkamakta ve Türk sporu için gelecekte bir tehlike alameti 

olmaya devam etmektedir. Bütün bunların yanında, bu da yetmezmiş gibi, bazı müessese 

kulüpleri bu sporlara yaptıkları yatırımları devlete ödedikleri vergiden düşüyorlar. Görsel ve 

yazılı medyadaki reklamlardan da büyük pay alıyorlar. En azından harcama yapmıyorlar, 

oradaki reklam gelirlerini kendi kâr hanelerine yazıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi, biz bunlarla 

aynı ligde mücadele ediyoruz. Eşyanın tabiatına aykırı bir haksız rekabet söz konusu. Ben 

inanıyorum ki, Türkiye’nin gerçek spor kulüpleri, bu konuda bir akıl etrafında birleşecekler ve 

bu spordaki politikaların değişmesine öncülük edeceklerdir. Gönül ister ki, Türkiye’de 

özellikle spor konusunda her konuda öncülük eden sevgili Galatasaray’ım da bu başlangıçta 

önemli bir rol oynasın.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Amatör sporlardaki bu çarpık düzene rağmen, rakiplerimize göre çok daha kısıtlı bütçelerle 

ve çok daha mütevazı bir takımla, özellikle kendi yetiştirdiğimiz Türk çocuklarıyla mücadele 

eden ve başında Sayın Ali Yüce’nin olduğu voleybol kadın takımımız, 19 yıl aradan sonra bir 

final oynama başarısını gösterdi. Kaybettik, ama aslında kazanmıştık. Kazandığımız da şuydu. 

Biz diğerleri gibi, ötekiler gibi, yenildiğimiz zaman salon ışıklarını kapatmadık, yenildiğimiz 

zaman takımımızı seremoniye çıkarmamazlık etmedik. Biz onlarla aynı kare içinde yer alarak, 

Galatasaray vakarı içinde, onlara büyük bir ders verdik, fair play örneği gösterdik. Bu 

nedenle, ben voleybol şube yöneticimiz Sayın Ali Yüce Bey’e ve kadın voleybolcularımıza çok 

teşekkür ederim. Sayın Divan Başkanımız İrfan Aktar Bey’den de rica edelim, eğer 

prosedürler uygunsa, kendilerine bir teşekkür beratı verilmesini sizlerin huzurunda Sayın 

Başkanıma arz ederim.  

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Faruk Gürbüzer’e teşekkür ediyoruz efendim, önemli noktaları hatırlattınız. Sayın 

Ahmet Şenkal. 

Ahmet Şenkal 

Divan Kurulumuzun Saygıdeğer Üyeleri, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Bendeniz 4581 Ahmet Şenkal. Efendim, çok kısa olacak konuşmama başlamadan, bugün pek 

mutlu olduk. Biz, benim kürek camiam iki güzel haberle mutlu oldu. Uzun zamandır güzel 

haberler alamıyorduk kürekten. Birincisi, 60 yıllık sevgili dostum -şaka değil, 60 yıl oldu, 

kesin, ilkokulun birini sınıfına beraber başlamıştık- Remzi Tan’ın aldığı ödüldü. İkincisi de, yine 

o kadar senelere dayanan arkadaşım Celal Gürsoy kardeşimizin yazıp bizlere verdiği, dağıttığı 

kitaptır. İkisini de tekrar tekrar yanaklarından, gözlerinden öpüyorum.  

Şimdi, sanıyorum tansiyon biraz yükseldi, biraz düşürmek lazım. Konu değiştireceğim ben, 

müsaadenizle. Tabii yine çok güncel olan, biraz evvel Faruk kardeşimin birkaç kelime ile 

değindiği amatör dünyadan bahsedelim biraz. Bizim haddimiz değil o konuda fetva vermek, 

ama ben gündemi şöyle değiştirmek istiyorum. Tabii ki bütün amatör branşlar, bütün amatör 

şubeler hakkında konuşmak benim haddim değil. Bir kere, onların kendi temsilcileri var. 

Onlar da çıkar, kendi dertleri varsa burada anlatırlar. Ben kendi mensup olduğum kürek 
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branşında konuşmak isterim ancak. Belki onlara da misal olabilir bu. Bu nedenle, kesin olarak 

çok yoğun olan Başkanımın ve Yönetim Kurulunun pek çok üyesinin herhâlde farkında 

olmadığı, güncel bir konudan bahsedeyim. Sonra yorumunu yaparım. Önce konuya 

değinelim.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Bakınız, bir ay arayla, bizim kürek sporumuzda, sizlerin tabii muttali olamadığınız iki olay 

yaşadık. Tam bir ay arayla, 15 Nisan ve 15 Mayıs. 15 Nisan günü, bu sporun futboldaki 

versiyonları gibi, kürek Türkiye Kupası yapıldı. Her branşta var Türkiye Kupası ve Türkiye 

Şampiyonası. Bu ikisi, başka yok. Efendim, Türkiye Kupası’nda, kürekte maalesef 11 

müsabaka yaptı erkek takımlarımız ve 11 müsabakanın 11’ini de kaybetti. 11-0 mağlup olduk. 

Bu olabilir diyenler olabilir aranızda, ama bizi üzen taraf şu. 11 müsabakanın 11’ini de 

Fenerbahçe’ye karşı kaybettik. Yani o gün 11-0 mağlup olduk, kimsenin haberi yok. Raporu 

gelmiş midir, bilmiyorum ama eminim, çok değerli Başkanımın bile detaydan haberi 

olmayabilir. Peki, aradan bir ay geçti ve dün, bu defa Türkiye Şampiyonası yapıldı kürekte. 

Sonuç yine hüsran. Yine Fenerbahçe’ye, büyük erkekler kategorisinde şampiyonluğu hediye 

ettik. Yani Galatasaray’ımız 2017 yılı Türkiye Kupası ve Türkiye şampiyonluğunu 

Fenerbahçe’ye verdi. Hem de Türkiye Kupası’nda,  -anlatmaya bile dilim varmıyor- belki 

kürek tarihinde görülmedik mesafelerle, aralarla geçildiğimiz, hakikaten mahcup olduğumuz 

müsabakalarla verdi.  

Şimdi efendim, bu olay, bu sonuç öyle paldır küldür, bir günde gelmedi. Onu size izah etmek 

istiyorum. Bu geliyorum diyen bir olaydı. Ben şahsen ve buradaki diğer arkadaşlarım, -Divan 

Kurulunda 30’un üstünde kürekçi arkadaşım vardır benim- biz bunu iki senedir anlattık. 

Dilimiz döndüğü kadar ikaz ettik, ama sayın yönetimimize dinletemedik, dinlemediler. Bir 

türlü algılanmadık, ama bakın, sonuç nereye geldi?  

Değerli Üyeler,  

Şimdi korkum ne, biliyor musunuz? Futbol, voleybol, basketbol gibi bizim popüler 

branşlarımızda -söylemeye dilim de varmıyor- sanki alışılagelen, rutin hâle gelen bu kayıplar, 

bu mağlubiyetler, birkaç sene evveline kadar tekelimizde olan amatör sporlara da sirayet 

etme yolunda yürüyor sanki. Korkumuz bu. Bu nedenle, bakın 2017 gitti, 2018 ve devamı için 

mutlaka ve mutlaka önlem almamız lazım. Değerli Başkanım ve yöneticiler, bu önlemleri 

almamız lazım. Mutlaka şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım.  

Ben sadece kürek sporundaki kayıplarımızı söyledim. Diğer amatör şubeleri de biliyorum, 

ama burada hep söylüyorum, haddim değil, gelsinler, kendileri anlatsınlar. Onun için, ben 

diyorum ki Değerli Başkanıma ve değerli yöneticilerime, lütfen ve lütfen, bunun, bu gidişin 

önlemini alın. Şubelerdeki disiplinsizliklere, otorite boşluklarına, sporcuya dayanan 

yönetimlere lütfen el koyunuz, el basınız ve bizleri daha fazla üzmeyiniz. Ha, çok 

meşgulsünüz. Yardım istiyorsanız, yardım istiyorsanız... Beni seversiniz, sevmezsiniz. Ben 50 

küsur senemi sporun içinde bitirdim, 50 sene. Ben olmam, ama şu salonda bile, ben bir 

bakındım, bu konuda size yardım edecek, taşın altına elini sokacak, seve seve koşacak 

onlarca arkadaş var.  

Dikkatinize, ilginize ve sabrınıza çok teşekkür ediyorum efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ahmet Şenkal’a teşekkür ediyoruz, kürek şubesiyle ilgili verdiği bilgiler ve eleştirileri için. 

Efendim, Sayın Ahmet Şenkal’ın kürekle ilgili açıklamaları üzerine Yönetim Kurulundan Sayın 

Dr. Murat Atay cevabi söz istedi. Buyurun efendim. 

Murat Atay 

Sayın Başkanım, Divan Kurulu ve Galatasaraylı Üyeler,  

Bu konuda çizilen ağır tabloya bir açıklama getirmek istiyorum. Öncelikle, son yıllarda 

gidişatın kötü olduğu hakkında bir bilgi var. Doğrudur, erkekler kategorisinde 11 yarışın 6’sını 

kaybedip 5’ini kazanarak maalesef şampiyonluğu kaybettik dün. Geçen sene ve evvelki sene 

bu konuda şampiyon olduğumuzu da biliyorsunuz. Son 10 senede 7 şampiyonluğumuz var ve 

bu konuda emek harcayan birçok üyemiz, ağabeyimiz de burada zaten. Gayet iyi biliyorlar 

bunu. Dünkü yarışlarda, herhangi bir hezimet kelimesi söz konusu değil. Bütün 

sporcularımızla gurur duyabiliriz. Bir sene boyunca bugüne çalıştılar. Her zaman başarılı 

olamayabilirler. Ancak bu sporcuların yarısından fazlası, bugün milli takımımızda görev 

yapmak üzere kamplara katıldılar, Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonalarında inşallah 

boy gösterecekler.  

Gençlerimiz konusuna geldiğimiz zaman, yıllardan beri bu konuya önem veriliyor. Detaylara 

çok girmek istemiyorum. Evet, Türkiye Kupası’nda böyle bir tablo çizildi, 11’e 0. Türkiye 

Kupası’na değişik teknik sebeplerle, sporcuların geleceği ve şubenin geleceği açısından, 

yıldızlar ve gençlerimizle katıldık. A takımımızla katılmadık. Dolayısıyla, bu bir tecrübeydi. 

Bizim için önemli olan Türkiye şampiyonasıydı. Evet, kaybettik. Bu konuda tenkidi ben 

üstleniyorum. Ancak bu bir hezimet ve de bir şubenin yok olması anlamına gelmiyor. 

Disiplinsizlik deniyor. Bugün sporcularımız ağlıyor ve bugün tekrar çalışmaya başlandı. 

Oradaki teknik ekibimize olsun, sporcularımıza olsun, disiplinsiz bir şube havası yaratılması 

hiç hoşuma gitmedi. Bu konuda açıklama getirmek istiyorum. O çocuklarımız, 365 günün 

yaklaşık 350’sinde, belki daha fazlasında çalışıyorlar. Haftada 16 antrenman yapıyorlar, 

ellerinden geleni yapıyorlar. Bu konuda, biraz önce İrfan Bey’in de takdim ettiği, plaket de 

verdiği -Remzi ağabey demek istiyorum- Sayın Remzi Tan’a, Faruk Algür’e ve Yusuf Oktar’a 

ayrıca teşekkür ediyorum. Kendileri bu seneden itibaren, Türkiye Kürek Federasyonunda, 

sporun gelişmesi için çalışmalarda büyük katkıda bulunuyorlar. Galatasaray ve bütün 

rakiplerine adil bir şekilde bu çalışmalar sürmekte ve biz de federasyonumuzla birlikte en 

iyiye doğru gitmeye çalışıyoruz.  

Burada ilk defa konuşuyorum, fakat gerçekten üzüldüğüm için söz aldım. 150 tane 

sporcumuz var kürek şubesinde. Bugün Türkiye’de, -kâğıt üzerinde değil, gerçekte- kürek 

çeken sporcu sayısı belki 300-400. Biz bunun % 50’sinin fazlasını geliştiriyoruz. Önümüzdeki 

yıllarda da başarılarımız devam edecek. Geçen sene büyüklerde, gençlerde aldığımız sonuçlar 

ortada. Yıldızları kaybettiğimiz için tenkitler alıyorduk. Bu sene, yıldızlar bir adım ileri geçtiler. 

Gelecek senelerde bunları da göreceğiz. Lütfen ve lütfen, sadece bardağın küçük bir boş 

tarafını görerek, 11-0, hezimet vs diyerek buradaki üyelerin yanlış yönlendirilmesini kabul 

etmek istemiyorum. Ayrıca, bu spor dallarında sadece başarısız olunduğu zaman, burada bir 

iki kişinin konuşması değil, başarılı olunduğunda da bu isimlerin geçmesini arzu ederim.  
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Kusura bakmayın, biraz duygusal olduğum için böyle bir cevap veriyorum ve teşekkür 

ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, cevabi konuşması için Dr. Murat Atay’a teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet Özdoğan, 

buyurun efendim. 

Murat Atay 

Ayrıca da özür dilerim, tek yere kaydım. Geçen senelerde daha zorluklar içinde olan, 

başarıları sınırlı olan kız takımımız da dün itibarıyla Türkiye kızlar kürek şampiyonu olmuştur 

açık ara ile. Onlara da teşekkür ediyorum ve kutluyorum.  

Ahmet Özdoğan 

Efendim, tekrar merhaba. Saygılar sunuyorum hepinize. 

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

Şimdi bu Riva, Florya olayının başından beri, Sayın Başkan bir şeyde, bir kelimede sürekli 

olarak bize cevap verdi. Ama Emlak Konut, yapılacak ihalenin gazete ilanında, olayı çok net 

olarak açıkladı. Sayın Başkan her zaman dedi ki, bu bir satış değildir. Bu, benim yorumum 

değil. Bu, Emlak Konut’un, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesi diye ilanı. Bunu sizin 

takdirlerinize sunuyorum. Bu bir.  

Şimdi efendim, ikinci şık. Sayın Başkan dedi ki, beni çok eleştiriyorsunuz, sosyal medyada da 

konuşuluyor. Sayın Başkan, bir kere Galatasaray Başkanına hakaret zaten düşünülemez, o 

ayrı bir şey. Ama yani kişi olarak da Sayın Dursun Özbek’e hakaret edilmesi de düşünülemez. 

Böyle bir şey olur mu? Bir insan gelmiş, Galatasaray için çalışıyor, kişi olarak da insanlara 

hakaret edemezsiniz. Zaten Galatasaray Başkanına veya değerli ailesine hakareti aklınızın 

ucundan geçiremezsiniz. Bu kabul edilemez zaten.  

Bu slaytlar Sayın Başkana ait, bana ait değil. Genel Kurulda hedef verdi, Riva’nın inşaat alanı 

şu anda 250 bin metrekare, 400 bin metrekareye çıkartacağız, dedi. Şimdi bakın efendim, 

eğer siz o hedefi verirseniz ve ihale ilanı 173 bin metrekare olursa, o zaman insanlar sorarlar. 

Bu iş bitene kadar, -Sayın Başkanın görevi bitecek, çünkü proje öyle. Belki tekrar seçilecek, 

belki başka bir arkadaş seçilecek- bu hedefi sonuna kadar sizler de, ben de, değerli Genel 

Kurul üyelerinin hepsinin de takip etmesi lazım. Çünkü hedefimiz olarak bu verildi bize. Ne 

zaman? Ekim ayında. Yani Sayın Başkanın yetki aldığı kongredeki hedefimiz 400 bin 

metrekareydi.  

Şimdi bir başka konu daha. Buna geçmeden önce, Sayın Başkan burada disiplin suçları ile ilgili 

bazı kelimeler okudu. Bunları kabul etmek mümkün değil. Yani bu mümkün değil. Ama Sayın 

Başkanım, -Sayın Fatih Altaylı’nın yüzüne söylediğim için çok rahatım- Sayın Fatih Altaylı’nın 

size karşı söylediklerini de lütfedip yazın. Bakalım ne demiş Sayın Fatih Altaylı, Sayın 

Başkanım için ve Galatasaray için? Ben bunu Genel Kurulda da söyledim. Siz adalet sağlayan 

mekanizmanın başında olan bir başkansınız. Eğer siz “Galatasaray’a tecavüz ettiler” 

denilmesine herhangi bir uygulama yapmıyorsanız, öteki arkadaşlara uygulama yaptığınız 

zaman adalet duygusu biraz zedelenmiş olur. Ha, ben Fatih Altaylı Sicil’e mi gitsin istiyorum? 
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Hayır. Ama hepimizin şunu düşünmemiz lazım. Galatasaray’da tüm kişiler eşittir, bir başkası 

daha eşit değildir. Asla ve asla, o insan disipline verilsin, şu olsun fikrinde değilim ben, ama 

sizin bir başkan olarak, bu işleri yapmadan önce bu arkadaşlarla bir toplantı yapıp yüz yüze 

konuşmanız lazım. Belki farklı duygular içinde o kelimeler söylenmiştir size. Siz başkansınız.  

Şimdi, çok sevdiğim ve her zaman saygı duyduğum, Allah rahmet eylesin, Süleyman 

ağabeyimin oğlu Metin Öztürk Bey buraya çıktı, çok değerli fikirlerini söyledi. Çok saygı 

duyuyorum. Sayın Metin Öztürk Bey diyor ki, Galatasaray seçime normal zamanda gitmelidir. 

Bir Galatasaraylının da, zaten bütün herkesin de fikirlerini söylemesi lazım. Peki, bir başka 

Galatasaraylı, bugün öğreniyorum ki, 700 kişi imza toplamış. Onlar ise neyle suçlanıyorlar, 

biliyor musunuz? Hainlikle suçlanıyorlar, Galatasaray düşmanlığı ile suçlanıyorlar. Bu kabul 

edilir bir şey değildir. Herkes fikirlerinde özgürdür. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul imza 

kampanyasında, tüzükten gelen bir hakkı kullanıyor insanlar. Efendim, etik değil! Ee, o zaman 

tüzük de etik değil! O nedenden dolayı, lütfen hoşgörüyü ve tahammülümüzü bir daha 

gözden geçirelim ve niye hoşgörülü değiliz ve niye farklı fikirlerle bir arada yaşayamıyoruz, 

bunu lütfen gözünüzün  önüne bir daha getirin.  Bu bizim için çok önemli, çünkü hepimiz 

birimiz, birimiz de hepimiz içiniz. Her zaman da böyledir bu. Bana sorsalar, Galatasaray’ı nasıl 

tarif edersin derseler, ben Atatürk’ün bir sözüyle tarif ederim. “Tam bağımsızlık” diye tarif 

ederim Galatasaray’ı.  

Son olarak da, Galatasaray’da hoşgörü ve tahammülün olabilmesi için, sizlerin huzurunda, 

tüm annelerin, ama Zübeyde Hanım ve Emine Hanım (Fraşeri) başta olmak üzere Anneler 

Gününü tekrar kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetler ediyorum efendim. Sağ 

olun, var olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Özdoğan’a teşekkürler efendim. Sıradaki konuşmacı Sayın Erdal Gürsel.  

Erdal Gürsel 

Burada bulunan herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum. Ben anladığım spor dalından 

konuşmak istiyorum, tıpkı sevgili arkadaşım Ahmet Şenkal gibi. Ahmet Şenkal bazı konulara 

değindi. Biz aramızda çok açık konuşuruz. Kimseyi kırmak için, rencide etmek için 

konuşmayız. Ahmet Şenkal, konuşmasından anladığım kadarıyla, su sporlarının birçok dalında 

olduğu gibi kürekte de birtakım sorunlar olduğunu ifade etmek istedi. Sayın Murat Bey 

alınganlık gösterdi. Bunlar bizim senelerce dile getirdiğimiz konular, ama arada kopukluk 

olunca, eski sporcularla şimdiki sporcular arasında köprü kuracak toplantılar yapılmayınca, 

konuşulacak yer olarak da burası görülüyor tabii. Benim anladığım kadarıyla, Sayın Ahmet 

Şenkal’ın söylemek istediği bunlar.  

Tüm amatör sporlarda sorunlarımız var. Şimdi ben bazı şeyleri söylemek istemiyorum, canlı 

yayın yapılıyor, vesaire. Hani dendi ki, ne oldu bize? Bir kere, Divan toplantılarını göz önüne 

alalım. Eskiden Divan toplantılarında, Rahmetli Kemâl Onar ağabeyimizin devirlerinde böyle 

canlı yayınlar var mıydı? Bir üye bir kelime söylediği vakit bütün Türkiye’ye şamil oluyor. Ama 

biz burada kapalı oturum yapıyoruz veyahut da aramızda konuşmalar yapıyoruz. Kaç üyemiz 

katılıyor? 400 üyemiz diyelim en fazla, ama Türkiye’nin nüfusuna buradan canlı yayınla 
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yayınlanıyor. O zaman, bunun bir spor kulübüne özgü Divan toplantısı, sadece arada yapılan 

bir Divan toplantısı olmaktan çıkması söz konusu oluyor ve herkes de tabii biraz da ondan 

alınganlık gösteriyor. Benim önerim, yönetimdeki şube sorumlularının eski sporcularla yeni 

görevde olan sporcular arasındaki bağı kopartmamaları. Bunu daha önce Sayın Candemir 

ağabeyim de dile getirdi. O futbolda dile getirdi, ben su sporlarında dile getirmek istiyorum.  

Su sporlarında bir başka şeyi de dile getirmek istiyorum. Bugün burada, sevgili arkadaşımız 

Celal Gürsoy’un çok değerli çalışmaları sonunda bir kitap yayınlandı. Dikkat ederseniz, 

matbaa mürekkebinin kokusu hâlâ üzerinde idi kitabın. Bu kitap bugün yetişemeyebilirdi. 

Birçok gönüllü arkadaşımızın sayesinde bu kitap yetişti. O kitapta bu değerli ağabeylerimizin, 

sevgili kardeşlerimizin ismi yer almıyor. Çünkü kitap dizgiye girerken, ikinci sayfadaki yazıların 

üste çıkması sebebiyle, katkıda bulunan o sayın kimselerin ismi maalesef yer almadı. Öyle 

tahmin ediyorum ki, ikinci baskıda yer alacak. Ben şimdi o çok kıymetli ağabeylerimizin, 

kardeşlerimizin ismini size burada deklare etmek istiyorum. Hepsi maddi katkıda 

bulunmuşlardır, aksi takdirde bu kitap bugün gelmiyordu. Hepsi sayın, dolayısıyla sadece 

isimlerini söyleyeceğim. Semih Haznedaroğlu, Murat Atay, Levent Nazifoğlu, Metin Öztürk, 

Emin Şenkal -bu arkadaşımız ta Amerika’dan katkıda bulundu-, Ahmet Moralıoğlu -

Almanya’dan katkıda bulundu-, Recep Akıcı, Yusuf Oktar, Toros Hakgör, Barbaros 

Mumcuoğlu, Mehmet Moralıoğlu, Emir Turgan.  

Bakınız, çok basit bir şeyden bahsedeceğim burada. Bu kitabın maliyeti çok büyük rakam 

değil. Fakat Sporcular Derneği’nde yaptığımız toplantıda, benim ısrarla üzerinde durmama 

rağmen, maalesef kulüp yönetimi buna duyarsız kaldı. Hâlbuki kulüp yönetimimiz milyarları 

savuruyor. Bakın, bir şubemizin sadece sporculara giden maaş tutarı bütçesinin % 66’sı 

kadar. Şimdi öyle yerlere para gidiyor ki, spor amatör, ama biz profesyonelce spor 

yaptırıyoruz. Öbür taraftan, o şubenin internet ücreti ödenmediği için interneti kapalı. Bu 

ücret, bir öğle yemeğinde bizim saygıdeğer büyüklerimizin iki kişilik ücreti bile değil, tek 

kişilik ücretidir. Yani bunlara dikkat etmezsek, biz niye böyle olduk deriz. Bunların temeli çok 

önceden atıldı. Yani Başkana küfreden kişilerin affolduğu Galatasaray’da bunlar da oluyor. 

Niye böyle olduk? İşte oradan. Çok affedersiniz, hani bir benzetme vardı. Sarı öküzü 

vermeyecektik. İşte bu olaylar oradan başlıyor.  

Bir şeyin şüyuu vukuundan beterdir, derler. Bugün buradan çıkarken belleğimizde ne 

kaldığına lütfen bir bakalım. Benim ilk aklıma gelecek, yönetimin güven tazelemek için seçimli 

Genel Kurula gitmesi gerektiğini söyleyen birçok üyemiz oldu. O hâlde, yönetimin bu konuda 

bir açıklama yapıp, üyelerimizin isteği üzerine, kızmak yerine, ne olup deyip, gelen titreşimin 

işaretlerine yoğunlaşması gerekiyor. Sismolojik değerlendirmeleri gereken zamanda, gereken 

değerlendirmelerle yapmazsanız, sonuç kaçınılmaz. Sismolojik bütün değerlendirmeler, 

yakında gelecek bir depremi demeyeyim de, yüksek titreşimi gösteriyor. O zaman, yönetimin 

ne yapması lazım? Bir toplanalım bakalım, ne oluyoruz? Bu arkadaşlarımızın isteği ne? 

Divanda hepsi söz alamıyor ki. Birçok genç arkadaşlarımız var, pırıl pırıl, ancak geliyorlar, 

Genel Kurulda konuşuyorlar. Hâlbuki Genel Kurul da yapmayın, toplantı havasında yapın. 

Deyin ki, kardeşim, ne istiyorsunuz siz? Bizim bütçemiz bu, bizim elimizden gelen bu, bizim 

yapacağımız bu. Eğer istemiyorsanız, hadi bana eyvallah, demek lazım. Benim görüşüme 
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göre, bu sözler de sadece beni bağlar. Yoksa, Sayın Başkanımız burada, Yönetim Kurulumuz 

burada, ona laf söylemeyelim, buna laf söylemeyelim. Ama burada ne konuşulacak? Ondan 

sonra işte burada, tabloda gördüğümüz gibi, internet üzerinden birtakım yazışmalar oluyor. 

Yanlış mı? Hayır, bence de doğru. Dinlemiyorsunuz ki burada. Sayın Ahmet Bey kaç seferdir 

konuşuyor. Doğruları söylüyor, ama değişen bir şey yok. Tabii ki şahsa göre değişir. İşte bu 

sözlerim de sadece beni bağlıyor zaten. Onu başlangıçta söyledim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Erdal Bey, toparlar mısınız efendim? 

Erdal Gürsel 

Efendim, toparlayacağım. Zaten biz burada konuşurken, Sayın Başkan... Bir başka şeyi, söz 

almak istiyorum bu konuda. Yönetimden herkes geliyor, uzun uzun konuşuyor. Bildiğimiz 

şeyler konuşuluyor. Ama buraya gelen, konuşan konuşmacılara kısa kes deniliyor. Haklısınız, 

o kadar çok yoruluyor ki buraya katılan üyeler, Sayın Başkanın konuşmasında. Her seferinde 

de ben Sayın Başkandan hep aynı şeyleri duyuyorum. Siz diyor musunuz, ben bu sefer yeni 

bir şey duydum diye? Kusura bakmasın Sayın Başkan,  ben hepsini takip ediyorum. Aşağı 

yukarı 25 senedir ben buraya geliyorum. Hep aynı şeyler, değişmiyor. Değişik şey söyleyenler, 

Sayın Hayri Kozak’la Sayın Ahmet Bey. Ben onlardan her seferinde başka şeyler duyuyorum. 

Bugün Hayri ağabeyimden de başka şeyler, yeni şeyler duyarım diye bekledim. Maalesef 

bugün yorgun, inşallah önümüzdeki toplantıda.  

Efendim, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabrınızı taşırmamak istiyorum. İyi 

günler diliyorum. Hoşçakalın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Erdal Bey’e, usulüne uygun süre içinde toparladığı için ben de teşekkür ediyorum. 

Sayın Turcan Bolayır, buyurun efendim. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. 

Sayın Ayhan Özmızrak. En son Fethi Demircan  Hoca. 

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Konuşmaya başlamadan önce, -biraz önce lafı edildi- kadın 

voleybol takımına, Sevgili Ali Yüce kardeşime gerçekten teşekkürlerimi açıkça ifade etmek 

isterim. Bu bir gelişimdir, bu bir süreçtir. Bu bir senede olmadı. Bu gelişime, sürece, şapkadan 

tavşan çıkartmak amacıyla müdahale etmediği için yönetime de teşekkür ederim. Eğer 

müdahale olsaydı, bu sonuçları alamayabilirdik. Aynı şekilde, evet, yarı finalde elendiler ama 

kadın basketbol takımımızın son maçında, Işıl Alben ve arkadaşlarının mücadelesi, işte tüm 

turnuva boyunca beklediğimiz, görmek istediğimiz mücadeleydi, onlara da teşekkür etmemiz 

gerektiğini düşünüyorum. İnşallah gelecek ay da erkek basketbol takımına teşekkür ederiz.  

17 yaş altı için Sayın Başkanım bir duyuruda bulundu. Erkek milli takımımız Avrupa 

şampiyonasında yarı finale kaldı. O topluluğun büyük bir kısmı Altınordu ve Galatasaray’dan. 

Bu gurur verici bir şey. Ama yanlış biliyorsam düzeltin. O kadar önemli bir turnuva iken, - 

ayrıca U17 olması, altyapılar açısından- bizim de bu kadar oyuncumuz varken, bizden hiçbir 
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yönetici -Yönetim Kurulundan bahsetmiyorum zaten-, altyapıdan, akademiden hiçbir 

yöneticimiz, hiçbir hocamız o turnuvayı izlemeye, çocuklarımıza destek olmaya, ne oluyor, ne 

bitiyor, nerede, ne oyuncu var diye bakmaya gitmedi. Onu da bir söyleyeyim dedim. Şimdi 

eğer gittiyse özür dilerim.  

Sayın Başkanım, bilirsiniz, sizi sayarım, yani o ayrı. Ayrıca severim de, çok çalıştığınızı da 

biliyorum. Ama bu çok çalışmanın sonucu bir yorgunluk var. Bu ciddi bir fizikî yorgunluğun 

getirdiği bir akıl tutulmasına doğru gidiyor ve bu akıl tutulmasının kötü tarafı, Başkandan 

Yönetim Kuruluna, ondan Sicil Kuruluna, Disiplin Kuruluna, oradan teknik kadroya, hatta 

bizim Divan Kuruluna kadar da sari oluyor. Böyle bir durum var. Şimdi bir atasözümüz oldu. 

Aslında faizler olmasa, kulübün hiçbir mali sorunu yok. Bunu ben Mart ayındaki Divanda, çok 

basit bir tablo ile göstermiştim. Hayır, bizim esas faaliyet zararımız var. Var, var, bu 3 ayın 

sonunda yine var. Ama yine aynı söz var. Hatta bu sözü Genel Kurulda da dile getirdi Başkan. 

Ee, siyaseten diyecek, ne desin! Denir ama bir de arkaya bir tablo koydu orada, kırmızı fon 

üzerinde, sağ üstte giderler, sol üstte gelirler, altta da faiz ve kur farkı. İşte, dedi ya Başkan. 

Allah aşkına, o tabloya yönetimden bir kişi ya da hazırlayan üst yönetimden profesyonel, 

maliyeci bir kişi bakmadı. O tablo senin söylediğinin tam tersini söylüyor. Tabloda 3 rakamı 

topluyorsun, faaliyet zararı çıkıyor. Kalkıyorlar, Genel Kurulda sana tersini söyletiyorlar. Bu 

akıl tutulması değildir de nedir?  

Raporlar üstünde 46 kişi söz aldı. Sonraki 5 kişi başka konulardadır. Bunların hiçbirine cevap 

verilmiyor. Divanda da genellikle prensip olarak cevap verilmiyor. Bakın, eğer katılım fazla 

olsun, gençler olaya sahip çıksın diyorsak, yeni üyeler niye gelmiyor diyorsak... Ya Allah 

aşkına, elinizi vicdanınıza koyun, hem iyi Galatasaraylı olacaksın, hem o raporlara bir göz 

atacaksın, sonra da yandım Allah diye kendini kürsüye atmayacaksın. Mümkün mü bu? Yine 

46 kişi, az bile söz aldı. Ama biz sonuç olarak e çok oldu, cevap da veremeyiz, adam başı 5 

dakikadan 4 saat eder, falan filan... Hayır efendim, o söylenenlerin çoğunun ortak paydası 

vardı. Başkanım, beraber oturalım, ben size 20 dakikada onların çoğuna cevap hazırlayayım, 

ortak cevap. Tut ki olmadı, kalkıp bir ay sonra ofisinize 17 kişiyi çağırmaktansa, derdiniz ki, ya 

ben iyi cevap veremedim, vakit olmadı, bir de oranın kira süresi var, yeni bir toplantı 

yapıyorum ve bunların hepsine cevap veriyorum, derdiniz ve cevap verirdiniz. Eğer milleti 

konuşturmaz, onlara da cevap vermezseniz, sonra işte sosyal medyada olanların nedenleri 

nedir diye sormayacaksınız. İnsanları bırakacaksınız, meşru zeminlerde, meşru haklarını 

kullanacaklar, siz de onlara meşru zeminde tatmin edici cevabı vereceksiniz ki sonra kalkıp 

sosyal medyalarda başka türlü patlamalar, infiallar yaratılmasın.  

Bu akıl tutulması, bütçede de kendini gösterdi. Hepimiz profesyonel hayatta yaşadık. Bir 

bütçe hazırlayıp sunuyorduk. Bir lirasına müdahale olsa üstümüzden, cengaver kesiliyorduk, 

pençelerimiz böyle çıkıyordu. Orada Ahmet Özdoğan arkadaşım, ya bu denk bütçe olsun, 

27.3 milyonu keselim, dedi -bu 27.3 milyon dediği de bütçenin % 17.5’idir, öyle az buz değil-, 

aa, peki, dendi ve kesildi. Nereden gitti, ne kaldı? Basketten mi gitti, voleyboldan mı gitti? 

Herhâlde ecrimisil bedellerinden, ısınma veya ulaşım giderlerinden kesmeyeceğinize göre, 

bunların çok büyük bir kısmı basketboldan, voleyboldan kesildi. İşte bizim Divan Kurulunda 

konuşmamız gereken bu olmalıydı. Ha diyorsanız ki, biz o bütçeye tamam dedik canım, sonra 
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biz bildiğimize göre yaparız, olmadı, 3 ay sonra da bir ek bütçe çıkartırız diyorsanız, o başka. 

Ama kalkıp bütçe gibi ciddi bir konuyu ayak üstü halletmek ki, İrfan Başkanım orada artık 

müdahil olmak zorunda kaldı, yahu bari bu yeni bütçenin adını koyun, rakam ne oldu, onu 

söyleyin de yazalım, dedi. Artık bu hâle geldiyse, bu akıl tutulması değildir de nedir?  

Bakın, bu akıl tutulması Disiplin Kuruluna da sirayet etti. Niye sevk edildi bazı üyeler, neden 

edildi, onu tartışmıyorum. Değil Başkana hakaret, herhangi bir kimseye hakaret kabul 

edilebilir bir şey değildir. Onu tartışmıyorum, nedenini. Ama Sayın Celal Emon, işte o 

eleştirdiğiniz ve de bazen delil olarak kullandığınız sosyal medyada bir mail attı ve dedi ki bir 

kişi için, “Biz onu savunma almaya çağırmadık, şahit olarak çağırdık. Şu tweet hakkındaki 

görüşün nedir diye sorduk.” dedi. Hangi hukuk düzeninde, hangi mantıkta bir şahide, senin 

bu konudaki görüşün nedir diye sorulur? Bu bir akıl tutulması değildir de nedir?  

Sicil Kurulumuz da uydu bu akıl tutulmasına. Şimdi yaklaşık 3 bin kişiyi üyelikten çıkartıyoruz. 

Peki, bizim 18. maddeydi galiba, her sene sonunda iadeli taahhütlü mektupla bu seneki 

borcu ödemediniz, ödeyin diye bir hatırlatma mektubu yollamanız lazım. Bugüne kadar hiç 

yollandı mı bu 6-7 sene boyunca? Bilmiyorum. Bildiğim, muhtelif nedenlerle borcunu 

ödememiş birçok arkadaşım var, şu veya bu nedenle. Onlara sordum, bugüne kadar hiçbirine 

öyle bir mektup gelmemiş. Peki, siz önce Sicil Kurulu olarak, “Ya Başkan, biz bunu yapıyoruz 

da, önce bizim bir hatamız var, bir eksiğimiz var. Önce hepsine iadeli taahhütlü birer yazı 

yazalım, şu 18. maddeyi bir kılıfına uyduralım.” demiyorsunuz. Bu akıl tutulması değildir de 

nedir?  

Devam. Disiplin oylamaları sırasında, Sayın Başkanım rahatsızlandı, tansiyonu yükseldi. 

Geçmişler olsun, inşallah tekrar etmez. Kendisi orada yoktu. Gidişat belli, birtakım provokatif, 

lehte, aleyhte bir hareketlenme var. Ya Yönetim Kurulundan bir kişi, bir ferdivahip bir 

konuşma yapıp, ortalığı yatıştırıp derleyip toplamayı düşünmez mi? Bu akıl tutulması değildir 

de nedir?  

Gelelim Ada’ya. Ada’ya çivi çakılsa sizinle yapacağım, dediniz. Bir de üstüne Olağanüstü 

Genel Kurul yaptınız, Ada’nın ne olacağına beraber karar verdik. Çok doğru, çok demokratik, 

Galatasaray’da olması gereken. Peki, Genel Kurulda Danıştay’dan kesinleşmiş -artık bunun 

Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Tanzanya, Etyopya, bilmem ne 

mahkemesi bitmiş, tartışacak hiçbir şey kalmamış- bir karar elinizdeyken, bunu Genel Kurula 

-saklamak demeyeyim ama- söylemeyi gereksiz görmek, sonra bunu söyleyen bir gazeteciye - 

açıklama resmî sitemizden- tamamen yanlış demek, tamamen yanlış deyip üstüne üstlük bir 

de, bu konuda detaylı bilgi almak isteyen bizim hukuk müşavirliğimizi arasın, demek akıl 

tutulması değil de nedir? 8 bin kişinin her gün günde iki kere hukuk müşavirliğini aramasını 

mı bekliyorsunuz? Arayacağız, Ayşe Hanım, ya yeni bir şey oldu mu? Olmadı. Kapat. Öğleden 

sonra tekrar, yeni bir şey oldu mu? Bu mu? Bunu düşünmek akıl tutulması değil de nedir? 

Son Divan toplantısını kapalı yaptık. Kapalı olmasına ben de taraftarım. Ben tüm Divan 

toplantılarının kapalı olmasından yanayım. Ama burada bir şeyi konuşacaksak, yiğitçe 

tartışacaksak, her şeyi bir diyalog içinde kuracaksak, bir şeyleri beraber oluşturacaksak, kalkıp 

mesela, bu kısılan bütçeden sonra basketbolda ne yapacağız, ana felsefemiz ne olmalı, 

voleybol gibi altyapıdan mı gelelim, bütçeleri denkleştirelim, bunları açıklıkla tartışacaksak, 
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evet. O günkü kapalı toplantıda, Allah aşkına, faydalı bir tek cümle söyleyin. Şu bakımdan 

söylüyorum. Konuşan sayın Divan üyelerinin katkılarından bahsetmiyorum. Neyi tartıştık, ne 

konuştuk? Üstüne üstlük, o Divan toplantısında, Genel Kurul üyesi Galatasaraylı arkadaşlarım 

enselerinden tutulup kapının önüne konurken  -kural böyleymiş-, ne idüğü belirsiz 

demeyeceğim, ne idüğü belli de, Galatasaraylı olduğu bile belli olmayan, kurul üyesi olmadığı 

zaten açık birisinin burada, kürsünün önünde sürekli çekim yapmasına Divan Heyetinizin hiç 

ses çıkarmaması akıl tutulması değil de nedir? Artı, bize sunulmayan Divan tutanaklarının en 

önemli kısmının, Sayın Başkanımın konuşmasının ertesi gün bizim resmî siteden tam metin 

olarak yayınlanması akıl tutulması değil de nedir?  

A Spor’da bir söyleyişe katıldı Başkanım. Orada çok centilmence davrandılar. Hiç çalışmadığı 

yerden sormadılar, hiç de sıkıştırmadılar. Sayın Başkanım, Allah aşkına, oturalım ve o 

konuşmayı beraber izleyelim. Söylediğiniz cümle bir önceki ile çelişiyor. Bir söylediğiniz bir 

önceki ile çelişiyor. Allahtan sıkıştırmıyorlar. Ya Başkanım, kimse sormuyor, etmiyor. Gereği 

yok, lüzumu yok. Eşiniz hanımefendinin Beşiktaşlı olduğunu söylemek akıl tutulması değil de 

nedir? Oradan devam. Şimdi siz bunu söylüyorsunuz. Sizin bu söylediğiniz her şeyi Yönetim 

Kurulundan birileri mutlaka izliyordu o akşam. O izlemiyorsa bile medyadan sorumlu üst 

düzey profesyonel de izliyordur. Bir rakibimizin durumu ile ilgili bir tweeter mesajından 

bahsettiniz. Hoş, onu oraya koyanla konuştum, dediniz, sonra konuşacağım dediniz filan. Ne 

dediğiniz anlaşılmadı ama o alışık olduğumuz bir çelişki. O mesajı onaylamadığınızı söylediniz. 

Peki, bu ne demektir? Bu mesajdır. O işle ilgili adama, derhâl o mesajı oradan kaldır emridir. 

Mesajı filan değildir, emirdir. Siz bu açıklamayı yaptığınızda saat 9 muydu neydi, gece saat 12 

civarında o mesaj hâlâ bizim tweeter hesabında duruyordu. Bunu oradan kaldırmayan üst 

düzey yöneticininki de akıl tutulması değildir de nedir?  

Bizim şeye geleceğim, yani İgor Tudor’a da geleceğim. Hani herkes anlasın diye söylüyorum, 

köşedeki simitçi bile der, aman ağabey, defansla oynama diye. Ne kurgusuyla, ne adamlarıyla 

oynama der. Bir tek onu bilir. Ya her maç ayrı kadro çıkarma, şapkadan tavşanı çıkardım, 

tavşandan şapka çıkarma çabası akıl tutulmasından başka nedir? Demek ki bu sari, bu yaygın 

hâlde. Hepimizi sarmış durumda, hep beraber gidiyoruz.  

Çözümle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ciddiye alınır ya da alınmaz, ama ciddi olarak 

söyleyeceğim ben. Emin olun, inanarak söyleyeceğim. Ama ondan önce küçük bir öneri. 

Şimdi transfer zamanı geliyor. 3 milyonluk hocalar, 6 milyonluk oyuncular bakacağımıza, 

lütfen önce ondan çok daha fazla para vererek, çok iyi bir scout ekibi alalım. 3 kuruşluk, 5 

kuruşluk değil, 15 kuruşluk bir scout ekibi alalım. Ya da yok bizim scout ekibimiz çok iyi 

diyorsak, o zaman onların dediğini yapalım. İkisinden biri. Biz böyle şampiyonluğa gidelim 

ama böyle 70 milyonluk, 100 milyonluk takımla şampiyonluğa gitmek iş değil. İşte scout ekibi, 

başka örneklerini Avrupa’da gördüğümüz gibi, biz 30-35 milyon euro’luk bir takımla 

şampiyonluğa gidip, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final filan oynayacaksak anlamı var.  

Şimdi önerim şu. Sayın Başkanım, vallahi çok yoruldunuz, billahi çok yoruldunuz. Biliyorum, 

yakinen bildiğim için de söylüyorum. Ama alın şu Yönetim Kurulunu, üst düzey 

profesyonelleri de alın,vallahi bizim Tudor’u da alın, sessiz sakin bir yere 4 günlüğüne gidin. 

İlk 2 gün ne futbol, ne Galatasaray, ne iş, ne güç, ağzınızı açmayın, geyik muhabbeti yapın. 
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Kars’ın kazı mı iyidir, Siirt’in büryanı mı iyidir diye tartışın. İki gün sonra oturun, ya biz ne 

yapıyoruz, biz nasıl bir senfoni çıkartacağız -artık kakafoni bile çıkmıyor-, nasıl bir eşgüdüm 

içinde olacağız, bu hataları bir daha nasıl yapmayacağız diye bakın. Yoksa, Sayın Başkanım, bu 

performansla giderse, gelecek sene seçim ne olur, onu bilmem, -başka adaya bağlı, Genel 

Kurulun takdirine bağlı- o rakip nereden bulunur, bilmem, ama gelecek sene yeniden aday 

olma özgüvenini nereden bulacaksınız, onu merak ediyorum. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz. Sayın Fethi Demircan. Efendim, ben dışarıya kısa çıktığımda, arkadaşımız 

sormuş, kapalı toplantı esnasında çekim konusunu. Sadece Galatasaray Televizyonu arşiv için 

çekim yapmıştır. Bilginize sunuyorum. Buyurun Fethi  Hoca, söz sizin efendim.  

Kim çekim yapmış efendim? Anlaşıldı efendim, herhâlde hatıra niteliğinde çekmiştir. Çünkü 

Sayın Ulusoy’un böyle bir şeyle ilgili olarak da yayın yapacağı yok. Kendi arşivine koyacaktır. 

Anlaşıldı efendim. Teşekkür ederim. Oturunuz. Buyurun efendim. 

Fethi Demircan 

5696 Fethi Demircan. Öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Ben İngiltere’de West Ham 

United takımında yardımcı antrenörken, Sayın Başkanım Selahattin Beyazıt Bey telefon etti, 

kendileri beni otele davet ettiler. Ben gittim otele, konuştuk. “Seni Galatasaray’a antrenör 

olarak almayı düşünüyorum, ne dersin?” dedi. Ben tabii çok büyük bir tereddüt geçirdim. 

Bana şu ifadeyi kullandı: “Bak Hoca, camianın Babıali’sinden giriyorsun. Ona göre karar ver ve 

bana bildir.” Ben de düşündüm ve Galatasaray Kulübü’ne geldim. Galatasaray Kulübü’nün ne 

kadar büyük bir camia olduğunu gördüm, yaşadım. Galatasaray Kulübü’nde 3 sene antrenör 

ve teknik direktör olarak görev yaptım. Bu süre içerisinde, Galatasaray Kulübü hiçbir zaman 

Fenerbahçe’ye, Beşiktaş’a ve diğer takımlara yenilmedi ve o güne kadar da çok başarısız olan 

takımımız başarılı oldu. Bunda Sayın Başkanımızın ve Turgan Ece’nin çok büyük rolü olduğunu 

ifade etmek isterim.  

Türkiye’de en çok idman izleyen ve antrenör, takım izleyen adam benim. Şimdi ben 

soruyorum. Benim buradaki amacım sadece ve sadece Yönetim Kuruluna faydalı olmak. 

Manevi hizmet dışında hiçbir maddi hizmeti de herhangi bir şekilde düşünmüyorum. 

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa’yla futbol oynuyor. Bakın, Galatasaray Kulübü’nden hiç kimse 

rakip takımı izlememiş demek ki. Kasımpaşa geliyor. Maçı da Başkanım ve ben izliyoruz 

tribünde. Defans oynuyor, Galatasaray takımı hücuma kalktığı zaman, defanstan çok çıkıyor, 

13 tane, 14 tane pas yapıyorlar, sonra topu atıyorlar forvete. Ya adam açığa gidiyor, açığa 

gidiyor, orada topu ortalaması gerekirken dönüyor, bir daha arkadaki adama veriyor, o da 

tekrar alıyor, ona veriyor, o da tekrar alıyor, ondan sonra bir ileriye doğru atıyorlar. Ya peki 

kardeşim, siz forvet olarak ne zaman pozisyon yaratacaksınız? Bir futbol takımında en önemli 

olan mesele nedir? Rakip hücum ederken kazandığınız topu en ileri uçtaki gol yapabilecek 

oyuncuya aktarmak. Maalesef bu Galatasaray takımında söz konusu değil. Neden değil? 

Çünkü futbolcular arasında bir güvensizlik söz konusu. Siz hiç gördünüz mü Selçuk’un -isim 

meselesi değil- veyahut da Sneijder’ın ilk topta forvete top attığını ? Ayrıca, santrfor olan 

oyuncular da geriye geliyor, top alıyor. Ya kardeşim, senin orada ne işin var? Galatasaray 
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takımı şampiyon olduğu dönemlerde, hep kanat varyasyonları yüksek oyunculardan 

kazanmıştır, İsfendiyar ağabeyimiz olsun, Uğur ağabeyimiz olsun, Metin Kurt olsun, Öner 

olsun. Diğer tarafta oynayan oyuncular hep böyle. Ama Galatasaray takımında bir Sabri biraz 

katılıyor, onun da orta olayı pek iyi değil. Diğerleri, hiç kimse kanattan ortalamıyor. Ee peki, 

Derdiyok ne iş yapacak? Derdiyok kafaya çıkan oyuncu. Ben Kasımpaşa’da 20 kere maç 

seyretmişim.  

Beşiktaş takımının başarısı nereden geliyor, biliyor musunuz efendim? Biz Kasımpaşa ile maç 

oynuyoruz, Beşiktaş’ın iki tane antrenörü izliyorlar Kasımpaşa’yı. Kasımpaşa, Rize ile oynuyor, 

aynı antrenörler orada onu izliyorlar. Aynısını izliyorlar ve dolayısıyla görüyorlar. Kasımpaşa 

ne oynuyor? 10 numaralı oyuncusu topu alıyor, istediği gibi oyuncuya atıyor, veriyor. Bu 

böyle olduğu zaman, Galatasaray Kulübü’ndeki teknik heyete kim sağlıklı bilgi verecek? Böyle 

izleyen var mı, yok mu, bilmiyorum. Ben tribünde hiç görmedim.  

Diğer bir konu, bugün Kasımpaşa takımını ben izliyorum. Kasımpaşa takımındaki 4 numaralı 

oyuncuyu tanıyan var mı? Stoper oynuyor. 20 numaralı oyuncuyu seyreden var mı? Yok. Ee 

peki, transfer ayı geliyor. Rizespor’da 20 numarayı izleyen var mı? Yok. Böyle olduğu zaman, 

Galatasaray futbol takımı illa dışarıdan mı transfer edecek? Türkiye’de de çok değerli 

futbolcular var. Ben Galatasaray’a geldiğim zaman, vallahi isteyerek geldim. Galatasaray 

Kulübü’nde o zamanlar çalıştık, ettik ve Türkiye Kupası’nı aldık. Diğer bütün rakipleri yendik. 

Türkiye liginde ikinci olduk, o zaman 12. idik. Demin ifade edildi, U17 Milli Takımı’mız bir 

noktaya geliyor, güzel. Acaba A takımın teknik direktörü U17 Milli Takımı’mızdaki o 

oyuncuları tanıyor mu? İdmana gitmiş midir? Asla ve asla gitmemiştir. Hiçbiri de gitmemiştir. 

Ben antrenör olarak o görevi yaptığım zaman, Cüneyt, Şükrü, diğer bütün futbolcular o 

dönemde genç takımdaydı ve A takımında oynadılar ve Türkiye Kupası’nı kazandık. 

Galatasaray Kulübü’nün o zaman büyük bir borcu da yoktu. Benim başkanımdı Selahattin Bey 

ve Riva’nın alınmasında en büyük emeği geçen Sayın Başkanımdır.  

Anımsarsanız efendim, ben burada müteaddit defalar, aldığı futbolcuların hiçbirinin 

Galatasaray Kulübü’nde oynayamayacağını ifade ettim Başkanıma. İfade ettim. Bunlar 

Galatasaray’ın oyuncusu değildir, dedim. Maalesef bunların hiçbir tanesi oynamadı. Son 

alınan bir oyuncuyu da Sayın Başkanıma yine ifade ettim. Dedim ki, Başkanım, bu oyuncu 

Galatasaray Kulübü’nün futbolcusu değildir. Ve zamanla görüyoruz ki, oyuncusu değildir.  

O zaman yapılacak iş nedir efendim, biliyor musunuz? İhtiyacımız olan oyuncuyu alacağız. 

Onun dışında başka futbolcu transfer etmeye gerek yok. Eğer bizim santrforumuz varsa, 

santrforumuzun özelliğine göre açık alacağız. Orta sahada ihtiyacımız varsa... Ve bunu da 

ifade ediyorum. Selçuk’la Sneijder Galatasaray takımında oynadığı süre içerisinde, 

Galatasaray takımı randıman alamayacak. Neden? Çünkü ikisi de, attığım top kötü giderse 

acaba ben nasıl tepki alırım diye düşünüyor. Öbürü de öyle diyor ve dolayısıyla, al, ona ver, 

al, ona ver... Hoppala, hadi bir daha geriye. Defanstaki oyuncu alıyor, stopere, stoper ona 

veriyor, o da ona. Böyle bir şey olmaz. Galatasaray Kulübü sahaya çıktığı zaman rakibin 

titremesi lazım.  

Ben şurada bir anımı da ifade etmek istiyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın  Hocam, biraz geç oldu. Mümkünse toparlayalım efendim.  

Fethi Demircan 

Ben şunu ifade etmek istiyorum. Ben Sayın Başkanıma teşekkür etmek istiyorum, beni 

Galatasaray Kulübü’ne kazandırdı. Ve Galatasaray Kulübü’nün sayesinde, her yerde değerim 

oldu. Benim evlenmemde sebep oldu, imzasını attı. Ve ben de çocuğum olduğu zaman, nikâh 

şahidi olarak Başkanımı çağırdım, oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben her zaman için 

Galatasaray Kulübü’nün hizmetindeyim. Herhangi bir menfaat durumum söz konusu değil. 

Saygılarımı sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz efendim. Son konuşmacı Sayın Mehmet Helvacı. Eyvah demeyin efendim, 

toplantı bitmedi.  

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Hanımefendiler, 

Beyefendiler, 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bu gecikmiş saatte sizi çok meşgul etmemek istiyorum. Ama 

söylemem gereken önemli bir şeyler var. Bunu nasıl ifade edeceğimi de doğrusu çok fazla 

hesaplamadım. Umarım yanlış bir şey söylemem.  

Önce şunu söyleyeyim. Galatasaray’da, 50 yaşın altında olan üyeler genç üye olarak anılırlar. 

Ben artık genç üyelerden değilim. O yüzden, 50 yaşın altındakilere genç üyelerin yaptıkları 

diye bakabiliriz. Ve benim numaram 5555. Oğuz İmregün  Hocam gitti. 13 yaşından beri bu 

kulübün içerisindeyim. Yani çocukluğum, delikanlılığım, gençliğim, orta yaşlılığım -şu anda 

hâlâ devam ediyor- Galatasaray Kulübü’nün içinde geçti. Ve Galatasaray Kulübü’ndeki 

insanların olaylar karşısındaki reflekslerini de bu sebeple biliyorum. Yani kimlerin hangi 

aşamada ne düşündüğünün, ben de geçmişte oralardan geçtiğim için, farkındayım. Şimdi bu 

imza kampanyası, bence işte biraz evvel ifade etmeye çalıştığım gibi, genç arkadaşlarımızın 

inisiyatif alarak ortaya çıkardıkları bir kampanya. İyidir, kötüdür, beğeniriz, beğenmeyiz. 

Serbestiz. Ama bir Galatasaraylı olarak, demokratik saygılı bir Galatasaraylı olarak, hoşumuza 

gitmese bile, onların bu kendi fikirlerini ortaya koyma biçimlerini kabul etmek zorundayız. 

Beğenmesek de, onları desteklemek zorundayız.  

Galatasaray başkanlarının en önemli vazifesi, Galatasaraylıları bir arada tutmaktır. O yüzden, 

benim Galatasaray Başkanından, Başkanımdan özel isteğim... Şu ana kadarki konuşmalarda 

bir iki defa ifade edildi, ama ben şahit olmadım. Onun da altını çizmek isterim. Salondan bir 

iki tepki geldi, ama kimsenin, bu imza kampanyasını düzenleyenlerle ilgili, ihanet olduğunu 

söylediğini duymadım. Ben Başkanımdan, bu arkadaşları benimsemesini, bağrına basmasını, 

onları da kucaklamasını bekliyorum. Bu demokratik bir haktır. Ayrıca, bence yönetimi 

destekleyen de bir haktır. Şu anda 700 olduğu söyleniyor. Kaç olacağını hep beraber 

göreceğiz. İstenilen seviyeye ulaşacağı veya ulaşmayacağı meselesini beraber takip edeceğiz. 

Şunu da unutmayalım. Aslında bu hakkı, Galatasaraylılar, Genel Kurulda kullanabilirlerdi. 
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İdari ibrasızlık vermek suretiyle bu hakkı orada kullanabilirlerdi. O yüzden, bu ikinci 

kampanyayı aslında bu sebeple çok desteklemiyorum, ama sadece fikri ortaya koymaları 

bakımından destekliyorum.  

Bir husus eksik, onu da ifade etmek isterim. Eğer böyle bir şey yapılacaksa, asıl sorunu 

ortadan kaldıran bir yaklaşım lazım. Galatasaray’ın asıl sorunu zarardır. Ve maalesef gelecek 

sene Sportif A.Ş. tekrar zarar ettiği takdirde, Galatasaray’ın imtiyazlı senetlerinin imtiyazları 

ortadan kalkacaktır. Yani Galatasaray’ın tahammülü olmayan şey, kötü yönetim, sportif 

başarısızlıklar değildir. Galatasaray’ın tahammülü olmayan şey, yeni zararlardır. O sebeple, 

genç arkadaşlarımızdan, her kim ne organizasyon yapacaksa, organizasyon yapacaklardan 

talebim, Galatasaray başkanlarının, -ki mevcut Başkanım tüzük değişikliğinde bunun geriye 

doğru olmasını sağlayacağını ve kendisini bağlayacağını ifade etmiştir. O yüzden, bir an evvel 

tüzük değişikliğinin yapılmasını da arzu ediyorum- yeni aday olacak başkanların mutlaka ama 

mutlaka kulübe bir taahhüt vermeleri zorunludur. Kendi dönemlerinde, faiz dışı oluşacak 

olan zararları bizzat taahhüt etmek zorundadırlar. Bunun da örneği vardır. Kulüpte, arşivde 

de vardır. Bağışlarsanız, söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Ben aday olduğum sırada, 

aday Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber bu imzayı attım ve Divan Başkanına teslim ettim. 

Aynı şey tekrar yapılabilir. Bunu yapan yönetimler, kendilerine güvenen, Galatasaray’ı zarara 

uğratmayacak yönetimlerdir. Bizim açımızdan da bu önemli bir göstergedir, onları 

desteklemek açısından.  

Sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Çok geç oldu. Hepinize saygılar sunuyorum. Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Mehmet Helvacı’ya teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, herhangi bir söz 

almak istiyor musunuz? Tamam efendim, uygundur.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan, Değerli Hazirun,  

Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sayın Helvacı kardeşim çok güzel anlattı. Konuşmacılar çıktı, 

fikirlerini söylediler. Hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Buradan tekrar bir şeyi söylemek 

istiyorum. Diyorum ki, evet, imza kampanyası demokratik bir haktır. Saygı duyuyorum. 

Tüzüğümüzde de yeri var zaten. Kesinlikle bir şey ifade etmek istemiyorum. Yalnız diğer 

konuşmacı arkadaşlar da, herkes bir şey söylüyor. Sevgili Fatih de çıktı, bende çözüm çok,  

dedi. Ya kardeşim, Allah’ınızı, kitabınızı severseniz, maksadınızı da bir ortaya koyun. Bende 

çözüm çok! Nedir? Hangisi? Hangisi? Ya Allah aşkınıza, bakın, size tekrar yalvarıyorum. Ben 

Galatasaray Yönetim Kurulu olarak ve Başkanı olarak diyorum ki, kapım açık. Bunun altını 

sürekli çiziyorum. Çizmeme rağmen, Sevgili Fatih geldi, bende çözüm çok, dedi ve gitti. Şimdi 

takip ediyorum bende çözüm çok diyenleri. Başka bir arkadaşım da, geçmişte, -çok iyi 

hatırlıyorum-  bende şu kadar milyon dolarlık bir proje var, dedi. Evet, seçim yarışı esnasında 

söylendi. Sonradan kendisine nedir bu proje diye sordum. “Bu proje ben başkan seçilseydim 

olurdu. Seçilmediğim için, bu proje yok artık.” dedi. Dedim ki, peki, öyle olsun.  
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Şimdi bir başka arkadaşım geldi, tekerlekli sandalye basketbolu ile ilgili bir proje getirdi bana. 

Çok memnun oldum ve nedir bu proje diye sordum. “Başkanım, bu projede rehabilitasyona 

yönelik belli merkezler açacağız. Burada tekerlekli sandalye ve sporcularımızı geliştireceğiz, 

tedavi edeceğiz ve spora yatkınlığı şey yapacağız. Sosyal bir mesele aslında.” dedi. 

Arkadaşlar, burası çok önemli, dikkatle dinlemenizi istiyorum. Tamam, yap. Peki, ne 

istiyorsun? Dedi ki, “Önce bize bir yer lazım Başkan.” Kaç metrekare? İşte şu kadar 

metrekare. Yer hazır, tamam. Başka? Dedi ki, “Milli Eğitim Bakanlığından bir ruhsat almamız 

lazım.” “Onu da üstleniyorum. Seninle beraber el ele gideceğiz, Sayın Milli Eğitim Bakanı 

İsmet Yılmaz’a. Kendisi eskiden Turizm Bakanlığı müsteşarıydı, o dönemden tanıdığım birisi. 

Zaten sosyal bir proje ile gittiğimiz için tasvip görür, ruhsatı da almayı ben sana taahhüt 

ediyorum. Bütün bunları bitirdikten sonra, yeri de yapıp vermeyi sana taahhüt ediyorum.” 

dedim. Başka ne? Dedi ki, “Başkanım, bizim bir fon yaratmamız lazım.” “Ne fonu? Nasıl 

yapacağız?” Dedi ki, “Bir balo yapalım tekerlekli sandalyeye yönelik ve bu balodan bir para 

toplayalım. Bu da bizi demarş edecek bir para olsun.” Peki, ne kadar para lazım? “Vallahi bir 

balo yapmak için işte X otelle konuştuk, yaklaşık işte 150-200 bin dolar bir para lazım. Ama 

bilet satacağız, işte 500 kişilik bir balo, 500 bin dolar da para toplayacağız. İşte masrafı öderiz, 

gerisi bize kalır.” Dedim ki, “Kişi başı bin dolar çok, güzel kardeşim. Gel biz şöyle yapalım. 

Bizim de bir otelimiz var. Ben buradan size bu hizmeti vereyim, otel olarak, ücretsiz. Kulübe 

veyahut da bu projeye destek mahiyetinde bu baloyu yapayım ben size. 400-450 kişilik 

yapabilirim. Dolayısıyla, burada hangi para toplanırsa bir fon olarak kalır.” Tamam, dendi. 

Rezervasyon verildi otele. Ondan sonra, 25 Mart Genel Kurulu geldi, o arkadaş beni istifaya 

davet etti ve buradan şeyini iptal etti.  

Ben tabii bu kısmına gücenmedim. Yani fikri değişmiştir. O zaman bir şey var yani. Bunlar iki 

günlük, üç günlük fasılalarla oluyor. Benim başkanlığıma inanmıyorsundur, doğrudur, 

beğenmiyorsundur, doğrudur, yani gitmemi de, istifa etmemi de istiyor. Bunların hepsini 

kabul ediyorum. Bunların hiçbirisine itirazım yok. İyi ama kardeşim, şimdi benimle bir proje 

yapıyorsun, eş zamanlı da istifaya davet ediyorsun. Peki, hangisi doğru yani? Bana 

inanmıyorsan, niye benimle bir proje yapmaya kalkıyorsun? Yani bunlar çözülemiyor. Şimdi 

aynı şekilde o projeyi yapıyorum ama. Sedat İncesu kardeşim geldi, tekerlekli sandalye ile 

ilgili o baloyu da yapıyorum, o projeyi de yapıyorum.  

Dolayısıyla, bir konuya parmak basmak istiyorum. “Bende çok proje var” lafı, laf değil. Sende 

hangi proje varsa, getir kardeşim, koy ortaya, beraber yapalım. Elbette ki bizim eksiklerimiz 

olabilir, yahut da yapamadığımız işler olabilir. Yani her şeyi biz biliyoruz, biz yapıyoruz diye 

böyle bir şey yok. Ama sizin bir yeteneğiniz varsa, sizin bildiğiniz bir şey varsa, lütfen gelin, 

beraber yapalım diyorum ve buradan tekrar belki 8., 10. defa çağrı yapıyorum, bütün 

Galatasaraylılara. Elinizde hangi proje varsa, Galatasaray’a fayda üretecek hangi beceriniz 

varsa, ne yapmak imkânınız varsa, hepinizi bekliyorum. Galatasaray’a ortak bir menfaat 

sağlamak için her zaman kapım açık. Hiç de yorulmuyorum, hiç de aklım tutulmuyor bu 

konuda. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan, açıklamalarınız için teşekkür ederim. Kalan değerli haziruna da ayrıca teşekkür 

ederim, 3.5 saat sabırla takip ettiler. Efendim, Haziran ayında görüşmek üzere.  
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