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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

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

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

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

çoğunluğumuz var. Her zaman olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce, Cumhuriyetimizin 

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

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

aylık süre içinde vefat eden 5994 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Tahir Ülkü Arıksoy, 7760 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Faruk Geç, 8059 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Hayrettin Tuğal ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizi saygı duruşuna davet 

ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim. Buyurunuz. Bugünkü toplantımızın 

gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,  

3. Galatasaray Spor Kulübü futbol dışı şubeleriyle ilgili bilgilendirme ve konuyla ilgili genel 

görüşme,  

4. Güncel olaylar, dilekler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle 

kabul edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı ya kapatınız, ya sessiz konuma alınız.  

Gündeme geçmeden önce, size bilgi sunmak istediğim 3 konu var. Sırasıyla arz ediyorum. 

Aralık ayı Divan toplantısında kurmuş olduğumuz Tüzük Tadil Komisyonu ilk toplantısını 24 

Ocak 2013 Salı günü kulüp merkezinde yapmıştır. Divan yönetimini temsilen ben toplantıya 

katıldım. Amaçladığımız tüzük değişikliğinin kapsamı, şekli ve zamanlaması ile ilgili genel 

esasların görüşülmesinden sonra, ben kurul üyelerine başarılar dileyerek toplantıdan 

ayrıldım. Komisyon yapılacak çalışmanın şekli, çalışma usul ve esaslarını görüşerek, 15 günde 

bir toplanarak çalışmalarına devam etme kararı aldığını bana bilgi olarak bilahare iletmiştir. 

Çalışmaların gelişmesi hakkında Divan Kuruluna belli aralıkla bilgi sunulacaktır. Keyfiyeti arz 

ederim.  

İkinci konu, 11 Ocak Cumartesi günü, geçen Cumartesi bu salonda bir olağanüstü Divan 

toplantısı yaptık. Bu toplantıda, 25 yıllık kıdemini doldurarak Divan üyesi olma hakkını 



2 
 

kazanan 144 yeni Divan üyesine Divan Kurulu beratları takdim edilmiştir. Bu suretle, toplam 

Divan üyesi sayısı 1864’e ulaşmıştır. Bu sayı da kaydı açık üye sayısının % 22’sine tekabül 

etmektedir. Özetle, kaydı açık üyemizin % 22’si kulübümüzle ilgili malî, idarî, sportif bilgilere 

birinci elden ulaşma, yönetimin çalışmalarını daha sağlıklı değerlendirme imkânına sahiptir. 

Divan tutanakları toplantılara katılamayan üyelerimizin taleplerine göre internet veya kurye 

ile ulaştırılmaktadır. Tüzüğümüzün sağladığı şeffaflık ve hesap verebilirlik öğeleri Divan 

Kurulunca yeterli derecede takip edilmekte ve öncelikle Divan üyelerine, basın ve medyadaki 

bilgi kirliliğinden arınmış, gerçek ve doğru bilgilerin ulaştırılmasına önem verilmektedir. 

Divan Kurulumuz 2013 yılında yoğun çalışmış, bu yıl yapılan toplantılarımızın tutanakları 385 

sayfa olarak düzenlenmiş, ciltli olarak Divan arşivine dahil edilmiştir. 2013 yılı Divan 

çalışmaları ile ilgili Divan raporu düzenlenerek, Genel Kurul öncesinde kulüp üyelerine de 

çalışmalarımız hakkında bilgi sunulacaktır.  

Bu olağanüstü Divan toplantısında ayrıca, Türkiye şampiyonu olan veya uluslararası 

yarışmalarda derece alan 141 sporcumuza Divan Başarı Beratları takdim edilmiştir. Berat 

verilmesi gereken sporcu sayımız 314 idi. Gayet sevindirici bir şey, biz Galatasaray Kulübü 

olarak pek çok dalda şampiyonluk kazanmışız. Ancak su topu takımı, antrenmanı sebebiyle, 

erkek basketbol takımı İspanya deplasmanı sebebiyle, tekerlekli basketbol takımımız lig maçı 

sebebiyle, kadın basketbol takımımız ise Ankara’da Fenerbahçe ile Türkiye Kupası final maçı 

oynadığı için törene katılamamışlardır. Beratları şube yöneticilerine teslim edilmiştir. 

Bilginize sunarım efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Son konu ise, 2013 yılını bitirdik. 29 Mart 2014 Cumartesi günü yapacağımız Yıllık Olağan 

Genel Kurulumuzda, Yönetim Kurulunun çalışmalarını malî, idarî, sportif yönden 

inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Tüzüğümüzün 87/11-1 maddesi uyarınca, 2013 yılına ait 

yıllık konsolide finansal tablolar, bağımsız denetimden geçmiş şekliyle, ilk çağrı gününden 15 

gün önce, yani 7 Mart 2014 Cuma günü üyelerin incelemesine sunulmak üzere kulüp 

merkezinde hazır bulundurulacaktır. Yani 12 Mart 2014 Çarşamba günü yapacağımız Mart 

2014 olağan Divan toplantısına, Divan üyeleri malî raporları tetkik etmiş olarak 

katılabilecekler ve görüşlerini ifade edebileceklerdir. Bilindiği gibi, Mart ayındaki Divan 

toplantıları Yıllık Olağan Genel Kurulun ön görüşmesi niteliğindedir. İlgilenenlerin, raporları 

inceleyerek katılmalarını önemle hatırlatırım. Bu suretle, yönetimin çalışmalarını sağlıklı bir 

şekilde değerlendirme imkânımız olacaktır. Bu Genel Kurula katılabilmek için, tüzüğümüzün 

23. maddesi uyarınca, Şubat ayının son günü akşamına kadar 2014 yılı kulüp aidatlarının 

ödenmiş olması gerekmektedir. Önemine binaen hatırlatıyorum efendim.  

Son olarak, şu anda Galatasaray Üniversitesi’nde, geçen yıl vefat eden Mehmet Ali Birand’la 

ilgili bir toplantı yapılmaktadır. Anma toplantısı. Ben de davetliydim, ancak bu Divan 

toplantısı sebebiyle katılamadım. Sayın Başkan o toplantıda konuşmacı olacağı için özürlerini 

ifade ederek biraz önce ayrıldı. Başka arkadaşlarımız da bu toplantıya katılmak üzere, erken 

ayrılmak talebinde bulundular. Bilginize sunuyorum efendim.  

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

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Toplantı tutanakları 30 sayfa olarak düzenlendi. 
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Kontrol edildi ve sizlere sunuldu. Sizlere takdim edildiği şekilde, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarını oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. 

Teşekkür ederim.  

Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bir mektup var, 

onu takdim edeceğiz. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Divan Kurulu Başkanlığına,  

Galatasaray markası, Yönetim Kurulumuzun koruması altındadır. Kurulan dernekler 

Galatasaray ismini kullanırken Yönetim Kurulundan izin almak zorundadır. Yönetim 

Kurulumuz izin taleplerini hangi kıstaslara göre değerlendirmektedir? Markanın izinsiz 

kullanımına karşı, Yönetim Kurulumuzun aldığı önlemler nedir? Galatasaray ismini kullanan 

derneklerin sayısı nedir? Bu derneklerde periyodik olarak denetleme yapılmakta mıdır?  

Sayın Başkan, bu soruları Yönetim Kurulunun cevaplamasını ve konunun Divanda tartışmaya 

açılmasını arz ederim.  

Saygılarımla.  

Dr. Mehmet Dede, 5170.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, arkadaşımızın işaret ettiği konu önemli. Hepimizin bildiği gibi, 7 kıymetli üye yan 

yana gelip bir dernek kurma müracaatı yapabilir. Ancak bu derneklerin isminde Galatasaray 

ibaresinin bulunması 109 yıllık bir mirasa ortak olma niteliğinde oluyor. Yönetim Kuruluna 

tüzüğümüzde verilmiş görevlerden bir tanesi de Galatasaray Kulübü’nün ismine, amblemine, 

diğer tanıtıcı hasletlerine sahip çıkılmasıdır. Onun için, bu konu önemli. Bu konuyla ilgili 

bilahare Yönetim Kurulundan bir bilgi isteyeceğiz efendim.  

Efendim, gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, Galatasaray Spor Kulübü futbol dışı 

şubeleriyle ilgili bilgilendirme ve konuyla ilgili genel görüşme.  

Mart ayındaki Genel Kurulumuzdan önce böyle bir bilgilendirme yapılması hepimiz için 

aydınlatıcıdır. Yönetim Kurulu, futbol dışındaki diğer şubelerimizle ilgili bize bir sunum 

yapacaktır. Buyurun efendim, söz sizin. Sunumu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Cibara 

yapacak efendim. 

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara 

Sayın Başkan, Değerli Büyüklerim, Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla futbol dışı amatör şubelerimizin her birinin ayrı ayrı 

faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek üzere huzurunuza geldim. Hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

Bizden evvelki yönetimlerin de, bizim de, bizden sonraki yönetimlerin de amatör 

şubelerimizdeki temel amacı gençlerimize en iyi şartlar altında spor yapma imkânı sağlarken, 

Türkiye’nin gururu olmayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmek, yurt 

dışında özellikle en üst düzeyde markamızı ve milletimizi temsil etmektedir. Bu 2013 senesi 
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takvim yılı içerisinde, şimdiye kadar görülen en üst düzeyde başarıya ulaşmıştır. Baktığımız 

zaman, 8 tane takımımız Şampiyonlar Ligi’nde, yani Avrupa’da en üst düzeyde kulübümüzü 

başarıyla temsil etmektedir. Diğer şubelerimizden, Türkiye şampiyonu olduğu hâlde 

Şampiyonlar Ligi’ne katılamayanlar olmuştur. Bu da Avrupa’da böyle bir kategori olmadığı 

için, böyle bir yarışma  olmadığı için Şampiyonlar Ligi’ne katılamamışlardır. Ancak onlar da, 

bildiğiniz gibi, yüzme gibi, kürek gibi branşlarda şu anda var güçleriyle olimpiyatlara oyuncu 

hazırlamak üzere, olimpiyat madalyası getirmek üzere hedef koymuşlardır. Bizim bu sene 

basketbol erkek takımımız, basketbol bayan takımımız, voleybol erkek takımımız, voleybol 

bayan takımımız, tekerlekli sandalye basketbol takımımız ve su topu takımımız ile beraber 

judo bayan ve erkek takımlarımız da Şampiyonlar Ligi’nde başarıyla devam etmektedirler. 

Bunun yanı sıra da, yüzmede de takımlarımız ve oyuncularımız 106 tane Türkiye rekoru 

kırmışlardır. Bizim her zaman söylediğimiz, yönetim olarak kendimize hedef seçtiğimiz şey, 

sporcularımızın bu başarılara ulaşabilmeleri için, onların bu verimi verebilmeleri, bu 

performansı göstermeleri için onlara en iyi şartları sağlamaktır. Ve bu sebeple, altyapı ve 

tesis yatırımlarının yanı sıra en iyi eğitmen kadrosu ile, en iyi antrenörlerle, en iyi teknik 

direktörlerle onları bir araya getiriyoruz ve onların en iyi şartlarda yetişmesini sağlıyoruz.  

Avrupa’da bizi en üst derecede temsil eden şubelerimizin çalıştırıcılarına baktığımız zaman, 

basketbol erkek A takımında Ergin Ataman, basketbol bayan A takımında Ekrem Memnun, 

voleybol erkek A takımında Reşat Arı, voleybol bayan A takımı antrenörü Massimo Barbolini, 

tekerlekli sandalye basketbol antrenörü Sedat İncesu, su topu antrenörü Peter Kovacevic, 

yüzme antrenörü Yılmaz Özüak ve Ali Özüak, kürek antrenörü Giuseppe di Capua, namıdeğer 

dünyada bilinen adıyla Beppe, judo antrenörümüz de Ercan Çakıroğlu.  

Bu stratejileri ortaya koyarken, biz hem kısa vadeli, hem orta vadeli, hem de uzun vadeli 

planlar yapmak zorundaydık, çünkü bu başarılara ulaşmak için herkesin hep beraber bir amaç 

altında emek sarf etmesi gerekiyordu ve biz bunun için sadece antrenör düzeyinde, teknik 

adam düzeyinde değil, şube menajerliği düzeyinde de Türkiye’nin en başarılı ekipleriyle 

çalışıyoruz. Bunları da söylemek gerekirse, basketbolda Murat Özyer, voleybolda Orkun 

Darnel ve Murat Ersoy, yüzmede Yılmaz Özüak, su topunda Vakur Dağdeviren vardı. Daha 

sonra, Emre Danişment, kürekte Emir Turgan ağabeyimiz vardı. Pardon, Emir Turgan 

ağabeyimiz vardı, şimdi kendisi görevi Mehmet Mumcuoğlu’na devretti. Briçte Serdar Erdem, 

bu konularda son derece iyi bir uyum sağladılar ve çok destek verdiler. Tabii bu destek 

sadece bilfiil çalışarak da olmuyor.  

Bir de, buralarda malî desteğe ihtiyacımız oluyor, çünkü biliyorsunuz, amatör şubelerde 

gelirlerimiz komik derecede. Bunun sorumlusu da zannetmeyin Galatasaray Kulübü. Belki 

ileride, şimdi söylediğim zaman göreceksiniz, mesela sadece çok kısa örnek vereyim. Aralık 

ayında, basketboldaki Şampiyonlar Ligi’nde oynayan takımlarımızda, basketbolda Abdi İpekçi 

Spor Salonu’nda yaptığımız maçlarda gişe hasılatı sadece 27 bin lira, komple Aralık ayı 5 maç. 

Bu futbolda 2 milyon 142 bin lira, aynı dönem için, aynı maç adedi için. Voleybolda hiç yok, 

çünkü voleybolda bilet satışları tamamen federasyona gidiyor, bizim kulüplere hiçbir şey 

verilmiyor. Televizyon yayın hakları yok, sponsorluk anlaşmasından bir şeyler alınamıyor. 

Dolayısıyla, biz burada biraz sonra göreceğiniz sponsorluk gelirleri haricinde bir malî desteğe 
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de ihtiyaç duyduk. Her ne kadar kulübün bütçesini Genel Kurulumuzun bize Malî Genel 

Kurulda verdiği şartlar içerisinde, çok sıkı bir bütçe disiplini ile çok iyi bir şekilde kullansak da, 

aşağıdaki bir altta yazan gönül desteği sayesinde, söz geliŞi, Ergun Gürsoy gibi, aynı zamanda 

maddi ve manevi destekler de aldık. Kendileri herhangi bir şekilde Yönetim Kurulu, İdarî 

Heyet, hiçbir yerde olmadıkları hâlde, sağ olsunlar, dışarıdan bize yardım ettiler.  

Bir enteresan örnek, bunu size daha sonra daha detaylı anlatacağım. Bir Şampiyonlar Ligi 

maçında, hem de grubun kaderini çizecek olan maçta, erkek voleybol takımı maçında gelen 

seyirci sayısı 9, Polonya takımı Zaksan’ın seyircisi 41, toplam 50. Bizim parayla, oraya 

güvenliği sağlasın diye koyduğumuz güvenlikçi sayısı 60, resmî polis hariç. Şimdi, bu dereceler 

bu şartlar altında elde edildi. Dolayısıyla, burada emeği geçen herkese tekrar teşekkür etmek 

istiyorum.  

Bu sene, dediğim gibi, bütçe disiplinini çok sıkı uygulayıp giderleri % 8 azaltırken, aynı 

zamanda gelirlerimizi de % 30 seviyesinde artırdık. Gördüğünüz gibi, salon sporlarında ilk 

defa hem bayanlarda, hem de erkeklerde bütün takımlarımızın sponsoru oldu. Kendilerine 

tabii çok teşekkür ediyoruz. Ama önümüzdeki ay taslak bütçede önünüze geldiği zaman 

göreceksiniz. Sadece şu erkek basketbolla voleybolun, sadece ikisinin gideri 80 milyon. 

Sponsor geliri 20 milyon. Böyle enteresan örnekleri size vermeye devam edeceğim. 

Takımların tek tek analizini yaparken daha da detaylara gireceğiz.  

Tabii buralarda biz bu uzun vadeli planları yaparken hem bu giderleri düşürmek istiyoruz, 

çünkü oyuncu giderleri yaklaşık maliyetin yarısı kadar. Bunu bir şekilde azaltmamız gerekiyor. 

Bunu da azaltmanın tek yolu var, altyapı ve tesisleşme. Burada ilk önce niteliğe mi, yoksa 

niceliğe mi önem verelim derken, daha sonra göreceğiniz okul taramaları ve diğer sporcu 

taramalarını yaparak önce sayıyı artırıyoruz. Bunları okul seviyesinde yapıyoruz, 6-12 yaş 

seviyesinde yapıyoruz. Daha sonra, onlardan altyapılara geçirip bu sefer de kaliteye önem 

vermeye çalışıyoruz. Şu anda Galatasaray’da 13 şube... Binicilik şu anda faal değil. Teniste, 

Genel Kurul bize yetki verdiği hâlde, henüz o konuda bir kesin adım atılamadı. Şu anda tam 

1.194 idarî, teknik personel, artı, sporcumuz var. Her ay ben tek tek takip ediyorum bunları. 

1.117 civarındaydı. 1197’ye çıkmasının sebebi, bir master yüzme takımı, 27 kişilik galiba. Bir 

master yüzme takımı kondu Aralık ayında. Bir de deminki, adedi artıracak önlemler 

çerçevesinde minik B takımı kuruldu. Oradan lisanslı oyuncu olarak giriyorlar. Bunlar hiçbir 

ücret almıyorlar. Yarışların sonunda eledikten sonra, istediklerimizle, hocalarımızın 

istedikleriyle devam ediyoruz. Diğerlerinin lisanslarını geri veriyoruz. Bu 1.194 personelin 

dağılımına bakarsak, idarî kadroda 38 kişi, teknik kadroda demin söylediğim antrenörler, 

yardımcıları, kondisyonerler, fizyoterapistler, psikologlar dahil 106 kişi. Sporcu olarak 

baktığımızda, ücretli olarak 234 sporcu, ücretsiz olarak 768 sporcu. Bunlar Türk 

sporcularımız, Türk uyruklu sporcularımız. 48 adet de yabancı sporcumuz var. Bayan, erkek, 

toplam.  

Bu arada, diğer konulara geçmeden, tek tek takımları tanıtmadan, 3 gün önce üst üste 5., 

toplamda 11. Türkiye Kupası şampiyonluğunu bize getiren bayan basketbol takımımızı tekrar 

huzurunuzda tebrik ediyorum.  
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Basketbol erkek A takımı ile başlıyorum. Geçtiğimiz takvim yılı içerisinde, Beko Basketbol 

Ligi’ni normal sezonda birinci olarak bitirip, play-off’larda şampiyonluk kupasını 23 sene 

sonra kaldırdık. Türkiye Kupası’nda ikincilik aldık. Eurocup’ta da son 16’dayız. Umarım son 8’e 

de gireceğiz.  

Basketbol bayan A takımımız Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ni ikinci olarak bitirip, play-off’da 

da ikincilikle sonuçlandırdılar. Türkiye Kupası’nda bu sene olduğu gibi geçen sene de 

şampiyon oldular. Euroleague’de de son 8 içerisindeler.  

En çok gurur duyduğumuz branşlarımızdan, takımlarımızdan bir tanesi tekerlekli sandalye 

basketbol A takımı. Geçen sene bir tane kıtalararası şampiyonluk, iki tane Avrupa Şampiyon 

Kulüpler Kupası kazandılar. Tabii Deplasmanlı Süper Lig’i söylemeye gerek yok. Onu da çok 

uzak puan farkıyla aldılar.  

Voleybol erkek A takımımız ilk defa Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kazandı. Acıbadem 

Voleybol Ligi’nde 3. olarak, wild card kullanarak Şampiyonlar Ligi’ne girdi. İlk Şampiyonlar Ligi 

deneyimimizdi. Son maça kadar galibiyet alamamıştık, ama demin size bahsettiğim son 

maçta, 9 taraftarımız önünde, puanlarımızı da aldık. Ayrıyeten, CEV Cup’ta, Challenge Cup’ta 

çeyrek final, Teledünya Türkiye Kupası’nda da 4 dördüncülük aldık.  

Voleybol bayan A takımımız Acıbadem Voleybol Ligi’ni üçüncü bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne 

direk katılma hakkını kazandı. Düzenlediğimiz CEV Final Four’da dördüncülük aldı. Teledünya 

Türkiye Kupası’nda da üçüncülük aldı.  

Su sporlarına geçersek, su topu A takımı Su Topu Deplasmanlı Birinci Ligi’nde şampiyonluk, 

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final getirdi bizlere. Semih ağabeye, dönemi içerisinde 

olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum.  

Yüzmede, demin dediğim gibi, 106 adet Türkiye rekoru kırdık. Türkiye Kısa Kulvar Yüzme 

Şampiyonası’nda, A takımımız açık yaş erkeklerde, büyük erkeklerde, açık yaş bayan-erkek 

toplamında şampiyonluk aldı. Açık yaş bayanlarda ikinciliğe, büyük bayanlarda şampiyonluğa, 

büyük bayan ve erkek takım şampiyonluğuna ulaştılar. Spor Toto Türkiye Yaz Yüzme 

Şampiyonası’nda, açık yaş erkeklerde şampiyonluk, açık yaş bayan-erkek takımlarında 

şampiyonluk, büyük erkeklerde şampiyonluk, büyük bayan-erkek takımlarında şampiyonluk, 

büyük bayanlarda ikincilik elde ettik.  

Şimdi bence en önemli yerine geliyoruz, yüzücülerimizle ilgili. 1 saat önce Amerika’ya yola 

çıktılar. Biliyorsunuz, 2020 Olimpiyatları’na sporcu yetiştirmek için Bowman’ı Türkiye’ye 

davet etti federasyon. Dünyanın en meşhur yüzme antrenörü, biliyorsunuz. Türkiye’de bir 

araştırma yaptı, alıp 2020 Olimpiyatları’na yetiştirebileceği kapasitede, kabiliyette yüzücüler 

seçmek üzere. 5 tane yüzücü seçti. Bu 5 yüzücü Doğa Çelik, Nezir Karap, Alpkan Örnek, Kaan 

Özcan, Samet Alkan. Hepsi de Galatasaraylı. Ayrıyeten, iki antrenörümüz de onlarla beraber 

gitti. Bir saat evvel yola çıktılar. Yolları açık olsun. Orada da 6 ay boyunca kamp yapacaklar. 

İnşallah kendilerini geliştirip bize, Türkiye’mize daha büyük başarılar getirirler.  

Buradan göremiyorum, küreğe geçtik mi? Evet. Erkekler, kadınlar, ikisinde de şampiyonluk. 

Hafif kiloda üçüncülük, kadınlarda, erkeklerde, üçüncülük. Hafif kilo erkeklerde yine 

şampiyonluk, Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası kürek yarışlarında. A takımımız Türkiye 

Şampiyonası’nda birinci etap, Bahar Kupası’nda şampiyonluk, Büyükler Türkiye Şampiyonası 
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ikinci etap, Piri Reis Kupası’nda şampiyonluk, Küçükçekmece Belediyesi Su Sporları Festivali 

Büyükler Bahar Kupası’nda şampiyonluk, Türkiye Kupası birinci etap şampiyonluk, Türkiye 

Kupası ikinci etap şampiyonluk. Bu konuda da son bölümde enteresan bir örnek vereceğim, 

Emir ağabey gayet iyi biliyor.  

Yelkende başarılarımız devam ediyor. Mehmet Durandinç, Laser Eurocup şampiyonluğu; 

Çağlan Kuruner - Caner Okan çifti, Pirat Ligi, pirat sınıfı, İstanbul ve Pirat sınıfı Türkiye 

şampiyonluğu; Ahmet Refik Ulus, uluslararası 1 metre sınıfı, İstanbul ve Türkiye 

şampiyonluğu; Efe Yiğit Öztemel, tekne U-13 İstanbul şampiyonluğu; Efe Ayhan, tekne U-15 

İstanbul şampiyonluğu; Onur Cavit Biris, tekne U-17 İstanbul şampiyonluğu; Deniz Bağcı - 

Kaan Tuna çifti, 420 sınıfı genel Türkiye şampiyonluğu; Tora Kutoğlu - Abdullah Bağlıca çifti, 

470 sınıfı genel ve 420 sınıfı gençler Türkiye şampiyonluğu.  

Atletizm A takımımız, erkekler Kulüplerarası Türkiye Kros Ligi’nde takım üçüncülüğüne ulaştı.  

Judo A takımımız, bildiğiniz gibi, en başarılı şubelerimizden bir tanesi. Avrupa Ligi erkeklerde 

lig şampiyonluğu, erkekler Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu, bayanlarda yine Avrupa 

şampiyonluğu, bayanlarda Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa’da, Şampiyon 

Kulüpler’de erkek takımı üçüncülüğü, bayan takımı üçüncülüğü aldılar.  

Briç takımı, İstanbul dördüncü Kadınlar Ligi finalinde ikinci etap İstanbul şampiyonluğu, 

Türkiye dörtlü kadınlar, takımlar şampiyonasında Türkiye şampiyonluğu, Türkiye 

şampiyonasında kadın briç takımı Türkiye şampiyonluğunu kazandılar.  

Sunumun ikinci bölümünde sizlere altyapılarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi, altyapılara 

biz tabii ne kadar örnek versek, ne kadar önem versek, üzerine ne kadar titresek, sadece 

bizim isteğimizle olmuyor maalesef bunlar. Yine çok açıklıkla ve gururla söyleyebilirim, 

Türkiye’deki en iyi altyapı da bizde. Altyapının muhakkak devlet tarafından desteklenmesi, 

sadece kulüplerin yaptığı fedakârlıklarla değil, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimler, Türkiye 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ortak bir strateji çerçevesinde, uyum 

içerisinde çalışmak zorunda. Çünkü biz bugün bu şampiyonlukları alıyoruz, ama bunların 

devamı için muhakkak altyapıdan gelecek sporcularımıza ihtiyacımız var.  

Şimdi, tek tek branşlara girdiğimiz zaman, takımlara girdiğimiz zaman göreceksiniz. Yıldız 

takımından girip şu anda A takımda oynayan, Şampiyonlar Ligi’nde ilk altıda oynayan, 

Şampiyonlar Ligi’ndeki kadroda, ilk 14 kadroda 5 tane, 4 tane takımlarımızda ve Milli Takım 

seviyesinde bizi başarıyla temsil eden gençlerimiz var. İşte biz bu gençlerimize güvenerek, 

ileride, bir yandan maliyeti artırırken, bir yandan da sportif başarılara devam etmek istiyoruz. 

Bu çalışmalarımız sırasında, altyapı çalışmalarımız sırasında, hem tesisleşmede, hem de 

eğitimde bize destek veren Galatasaraylılara da çok çok teşekkür ediyorum huzurunuzda.  

Basketbolla başlıyorum. Basketbol erkek takımları, bildiğiniz gibi, hepsinde 3 kategori var: 

Genç, yıldız, küçük. Şimdi minikleri de federasyon mecbur tuttu. Onun için, onlar da geçen 

sene kurulmaya başladı ve yarışmaya başladılar. Gençlerde İstanbul üçüncülüğü, yıldızlarda 

İstanbul ve Türkiye üçüncülüğü. Yıldız bayan takımımız B kategorisinde şampiyon olup A 

kategorisine yükseldi. Yıldız B takımı, gençler ve yıldızlarda Gelişim Ligi şampiyonluğunu 

kazandılar. Küçükler İstanbul üçüncülüğü, Türkiye dördüncülüğü; minikler Junior Lig ikinciliği 

ve Gelişim Ligi’nde şampiyonluğu aldılar.  
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Basketbol bayanlarda, gençlerde İstanbul üçüncülüğü, yıldızlarda İstanbul üçüncülüğü ve 

Türkiye ikinciliği. Küçükler İstanbul ve Türkiye şampiyonluğu, ki bunu tüm sezonu namağlup 

bitirerek kazandılar. Miniklerde de gelişimler liginde üçüncülük aldılar.  

Şimdi altyapılarda, sadece sportif başarı değil, aynı zamanda, bu çocukların sağlıklı bir şekilde 

yetişerek ileride A takımlarına katkıda bulunmaları, bu sebeple de çok değişik konularda 

kendilerine destek verilmesi gerekiyor. Bunlar özellikle sağlık konusunda, ilk defa bir 

Performans Analiz Merkezi kurduk. Daha evvel, hatırlarsınız, Hacettepe Üniversitesi ile 

beraber 2011 senesinin sonuna doğru başladığımız bir sağlık tarama ve tespit çalışması vardı. 

190 sporcumuzu, altyapıdaki, basketboldaki, voleyboldaki 190 sporcumuzu sağlık 

taramasından geçirdik. Çeşitli sıçrama, zıplama, sürat ve güçlülük testlerinden geçirdik. 

Bunların hepsinin dosyaları hâlâ duruyor. Bir kademe ileriye giderek, bunların 

performanslarını analiz edip, performanslarını artırmak için ne yapabiliriz diye düşündük. 

Basketbol genç takım oyuncuları, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi spor hekimlerince 

bir teste tabi tutuldu ve bu test sonucunda, onların her biri için ayrı ayrı gelişim programı 

düzenleniyor şu anda. Yarın da Hacettepe Üniversitesi ile Çapa Üniversitesi’nin değerli 

profesörlerini Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, basketbol ölçümleri orada yapıldığı için, saat 

4’te beraber bir toplantıya davet ettik. Sağ olsunlar, onlar da geliyorlar ve bu çalışmaların 

hepsini, hepsi çok iyi Galatasaraylı, bilabedel Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelerek 

yapıyorlar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.  

Geçen 2011 sonunda başlayan taramalara ilave olarak, 190’a ilave olarak, bu sene de 130 

sporcumuzu tetkiklerden geçirdik. Bu tetkikler gerçekten çok ciddi tetkikler. Yani oyuncu 

transfer ederken kulağına bakıyorlar, dizine bakıyorlar, bir şey yok diye alıyorlar. Bu öyle 

değil. EKG’lerden, efor testlerinden her şeyine kadar biz bunları kontrol ediyoruz. Burada 

tabii velilerimizden de çok büyük bir destek görüyoruz. Sağ olsunlar, onlar da bizimle iş 

birliğine giriyorlar. Bunların içerisinde bazılarında ciddi -çok değil, çok şükür iki tanesinde çıktı 

şimdiye kadar- bazı sorunlar tespit ediliyor. Velileriyle beraber onların tedavileri için de aynı 

üniversitelerde, yine bilabedel, biz Galatasaray Kulübü olarak onları tedavi ettiriyoruz.  

Bunlara ilaveten, bir ilki daha gerçekleştirdik altyapıda. Sporcularımıza zihinsel tarama ve 

tedavi uygulamalarını ilk defa Galatasaray altyapısı yaptı. Bunda da yaşam sağlık 

polikliniğindeki ileri psikolojik tetkikler sonucunda iki sporcuda sorun tespit edilmişti. Bunları 

Performans Analiz Merkezi ile beraberce değerlendirip, yarınki toplantıda Hacettepe 

Üniversitesi’nin yetkililerine de sunacağız. Bakalım, karar olarak ne yapacaklar.  

Bunların haricinde, yine spordaki zekanın ne kadar büyük bir faktör olduğunu düşünürseniz, 

bunlara çoklu zeka kuramı ve spor hayatına etkisini öğretecek, onların olumlu bir şekilde 

gelişmelerine katkı sağlayacak seminer düzenledik. Bu, düzenlediğimiz seminerlerden bir 

tanesidir. Bunları önce çocuklar için, sporcularımız için, sonra da ebeveynleri için yaptık, 

sonra da hep beraber yaptık ve çok enteresan, değişik sonuçlar çıktı.  

Sportif yapılanmalara tekrar dönersek, Türkiye’de ilk defa basketbolda A2 takımını kurduk, 

çünkü bazı yerlerde tıkanıyoruz. Şöyle tıkanıyoruz. Altyapıdan oyuncular geliyor, fakat belli 

bir yere geldikten sonra, -yukarıda da yabancı oyuncu hakları belli- bir yerde tıkanıyorlar ve 

birdenbire A takımına geçiremiyoruz. Bu sebeple, bazı şubelerde, özellikle de İstanbul dışı 
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olmasına dikkat ettik, pilot takımlarla anlaştık. Bazılarında da Türkiye’de ilk defa A2 takımını 

kurduk. Biz bu A2 takımını kurup federasyona söyleyince de, şimdi, tabii maç yapacak takım 

da yok. A2 takımı da başka yok. Şimdi A2 turnuvaları ve A2 yarışmaları düzenlemek için 

Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir turnuva düzenleyeceğiz. Zannediyorum ki, Şubat ayı 

içerisinde olacak. Tam emin değilim, bir ay diyoruz, ama Şubat tahminim sömestre denk 

gelecek. Ama tabii bunlarda hem kız takımını, hem erkek takımını kurduk. Belli seviyeye 

gelmiş yetenekleri daha fazla yukarıya çıkartacak çok iyi bir çalıştırıcı lazımdı. Bunun için de 

bu konuda gerçekten çok güvenilen, çok tavsiye edilen bir Fransız efsanevi basketbolcu olan 

Alain Digbeu’yü bunların başına getirdik. Altyapının en alt kademesi, basketbol okulları, 

çünkü biliyorsunuz, biz 6-12’ye okul diyoruz. Bazı şubelerimize kursiyer diyoruz. Oradan 

çıktıktan sonra da altyapıya alabildiklerimizi alıyoruz, orada devam ediyoruz. Şu anda Florya, 

Şişli, Üsküdar, Kartal, Pendik, Bostancı, Beşiktaş, Beylikdüzü, Ataköy, Kadıköy, Halkalı ve 

Çekmeköy’de basketbol okullarımız var. 2014 senesi için koyduğumuz hedef, İstanbul’da 20, 

İstanbul dışında 20, toplam 40 basketbol okulu kurmak istiyoruz.  

Buradaki bir amaç da, bu çocukların, bu yaş grubundaki çocukların altyapıya gelmeden evvel 

yine yetenekli hocalarımız tarafından aynı sistemde, aynı şekilde bütün okullarda eğitilmesi. 

Bunun için de, Gökhan Üçoklar’ı bunun başına getirdik teknik sorumlu olarak. Herkese aynı 

şeyi öğretmeye çalışıyor. Tabii bunun bir de maddi kısmı var. Bizim uzun vadede planımız, 

akademilerde, altyapı ve okullar diye ayırırsak, okullardan gelecek gelirle bütün altyapının 

giderini karşılamak. İnşallah yapabiliriz. Yüzmede yapıyoruz şu anda, söz gelimi. Basketbolda 

da yapacağız gibimize geliyor. Onların size tahminî bütçelerini de söylerim. Eğer onu 

gerçekleştirebilirsek uzun vadede, o zaman amatör şubeler en büyük malî dengeyi oradan 

sağlamış olacaklar.  

Voleybolda, biliyorsunuz, iki yerde çalışıyoruz. Bir tanesi Hasnun Galip’teki tesislerimiz, bir 

tanesi de 50. Yıl’da, karşıdaki tesisimiz. Hasnun Galip’i daha ziyade voleybol okulları için 

cumartesi, pazar kullanıyoruz. Hafta içinde ise, daha ziyade okul tatil ve çalışma saatlerine 

göre yıldız ve kısmen küçük takımları kullanıyoruz. Diğerlerini 50. Yıl’da, Burhan Felek’te 

ablalarıyla beraber, ağabeyleriyle beraber çalıştırmaya çalışıyoruz. Galatasaray Voleybol 

Akademisi’nin amacı, spor okullarıyla altyapıyı bütünleştirerek voleybol sporunu geniş 

kitlelere tanıtmak, sevdirmek ve seyredilebilirliğini artırmak. Bunlarda eğitimi her zaman ön 

planda tutuyoruz. Biraz sonra da size isim isim, okul okul vereceğim, hem bayanlarda, hem 

erkeklerde, üst seviyede, lise seviyesinde yetişmiş sporcularımıza, 15’er tanesi bursludur. 

Hepsi burslu okuyorlar. Üniversitede de zannedersem 4 tane burslu talebemiz var. 

Dolayısıyla, biz hem eğitim açısından, hem Galatasaray etiği açısından, hem de sportif 

kapasite açısından, kabiliyet açısından, onları en üst düzeyde tutmaya devamlı zorluyoruz. 

Dediğim gibi, amacımız, Galatasaray örf ve âdetleri çerçevesinde, çocuklarımıza sporu ve 

voleybolu sevdirmek; kendilerini çok yönlü tanıma ve ifade edebilme becerilerini 

kazandırmak; arkadaşlık, takımdaşlık, dayanışma ve adil oyun ruhunu aşılamak; öğrenimlerini 

hiçbir zaman ikinci planda tutmalarını aşılamamak, bilakis tam tersi, öğrenim hedeflerinin 

olması bilincini yerleştirmek; fiziksel, sosyal, zihinsel, duygsal yönden dengeli bir gelişme 
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periyoduna yardımcı olmak. Tabii genelde iyi insan olmalarının iyi sporcu ve iyi bir voleybolcu 

olmaktan daha önemli olduğunu kendilerine aşılamak.  

Spor okullarında eğitim alan sporcu adaylarının fiziki gelişimlerinin takibi yanında, teknik 

becerilerinin gerek okul, gerekse altyapı antrenörlerimizce yakından izlenmesi ve gelecek 

vadeden sporcu adaylarının hazırlık gruplarında eğitime alınmaları suretiyle altyapıya 

mümkün olduğu kadar fazla oyuncu kazandırmak, misyonumuz. 2013 yılında bu kriterlere 

uygun 12 sporcumuz okullardan altyapıya terfi ettiler.  

Bu arada, bir yandan yarışmalar da devam ediyor. Geçen sene, voleybol erkek takımımızın 

PAF takımı dördüncü, genç takım İstanbul üçüncüsü, yıldız takımı İstanbul birincisi, Türkiye 

üçüncüsü, küçük takımımız da İstanbul üçüncüsü ve Türkiye üçüncüsü oldu. Genç takım, 

yıldız takım ve küçük takımın bu sene Türkiye şampiyonaları her zaman olduğu gibi Mayısta. 

PAF takımı birinci devreyi tek mağlubiyetle bitirdi, Arkas’a 3-2 yenildi. İkinci sırada. Kızlarımız 

bu konuda biraz daha başarılı bir sene geçirdiler. PAF takımı Türkiye üçüncülüğü aldı. Genç 

takım İstanbul üçüncülüğü ve Türkiye birinciliğini aldı. Yıldız takımı da İstanbul altıncılığı ve 

Türkiye üçüncülüğünü aldı. Yine birinci devresi kapanan PAF Takımı Türkiye Şampiyonası’nda 

sadece tek set, o da Eczacıbaşı’na verdiler. Şu anda namağlup lider durumdalar. Tahmin 

ediyorum, Ocak sonu, Şubatın ikisinde, üçünde de Ankara’da yapılacak ikinci devre sonunda 

namağlup şampiyon olacaklar.  

Demin size bahsettiğim, PAF takımından sonra A takımına geçmekte zorlanan, ama bizim çok 

istediğimiz ve çok desteklediğimiz oyuncularımızın maç eksikliğini çekmemesi ve değişik 

tecrübeler alması için, erkek takımını Düzce Belediyesi ile yaptığımız anlaşma gereği -ki bizim 

PAF takımını çalıştıran antrenörümüz Hüseyin Düzceler aynı zamanda oranın da başındadır-, 

kızları da Bolu Belediyesi Spor Kulübü ile pilot takım olarak, çift lisanslı olarak anlaştık. Şu 

anda bir tanesi dördüncü sırada, bir tanesi de ikinci sırada. Şu anda, altyapıdan yetişip A 

takım kadrosunda 5 tane bayan PAF oyuncumuz var. 4 tane de erkek PAF oyuncumuz var. 

Bunların hepsi yurtdışı turnuvalarda da, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk 12’lik kadroda yer 

almıştır, oynamıştır. Dün de oynadı bir tanesi.  

Tabii bir yandan yukarıya oyuncu yetiştirirken, bir yandan de aşağıyı yeni oyuncularla 

doldurmamız gerekiyor. Bunun için en büyük kaynağımız şu anda okullar. Tarama 

gruplarımızla önce Beyoğlu İlçesi ve yakınındaki, daha sonra Altunizade ve yakınındaki 

yerlerde yaptığımız taramalarda bu sene 40 tane kız, 30 tane erkek sporcuyu altyapımıza 

davet ettik. Voleybol okullarımız, dediğimiz gibi, kulüp merkezinde ve Miltaş Tesisleri’nde 

faaliyetlerini sürdürüyor. Voleybol okulları çerçevesinde oluşturulan bu çok enteresan... Ali 

Himmetoğlu’na buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 2001-2002 yaş grubu takımlarımız, 

yıl boyunca farklı kategorilerde düzenlenen turnuvalara ve voleybol şenliklerine katılıyor ve 

çeşitli başarılar elde ediliyor. Bunlar tamamen bu organizasyonun yarattığı imkânlar. Yoksa 

kalkıp da voleybol okulları turnuvası veya işte lisans çıkarttın, şurada bir organizasyon var, 

şurada bir yarışma var diye kimse kimseyi davet etmiyor. Bu arada, İstanbul’daki yarışmalar 

yetmiyormuş gibi, U15 yaş grubu takımımız 23 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı Dünya 

Gençlik Oyunları’na katıldı. Türkiye’den tek Galatasaray katılıyor ve burada yaş grubunda, 23 
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ülkeden 5 bin sporcu arasında sekizinci oluyor. İlk defa katıldıkları bu organizasyon bize hem 

moral, hem motivasyon, hem özgüven, hem de tecrübe açısından büyük katkılar sağladı.  

Demin size söz ettiğim, eğitim bursu alan sporcuların doğum tarihlerini ve bu bursları 

sağlayan okulları görüyorsunuz. Doğa Koleji, Orkunoğlu Koleji, İstek Acıbadem, hepsinin 

yöneticilerine huzurunuzda bir kere daha teşekkür ediyorum. Bayanlarda da yine 15 sporcu 

99, bir tane 96 doğumlu var. Yine aynı kolejler tarafından kendilerine full time burs veriliyor. 

Bunlara ilaveten, üniversite seviyesinde Mert Altıntaş, Doğan Kulu, Tufan Yurdakul ve Ece 

Yılmaz, bir de Ecem vardır, o da şimdi bir sene dondurdu. Onların da iki tanesi mühendistir. 

Hepsi başarı ile eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Altyapılarımızdan şu anda milli 

takımlarda oynayan sporcularımızın hepsini görüyorsunuz. Bunların içerisinde, kızlarda Su 

Zent, Ada Germen, Mismila Kılıç, Didem Marangoz, geçen sene sağ olsun Yeşilyurt 

Kulübü’nden alıp konuştuğumuz ve şu anda bizde oynayan Aslı Kalaç, Nur Sevil Aydınlar Milli 

Takım’da oynuyorlar ve bunların hepsi de bizim Şampiyonlar Ligi takımımızda bu sene yer 

aldılar. Aynı şekilde, erkeklerde 3 tane oyuncumuz, Yasin Aydın, Melih Sıratçı ve Emin Cem 

Kocabaş da aynı kategoride çok başarılı bir şekilde gelişimlerini devam ettiriyorlar. 

Oynayamadığı hâlde ilk defa Milli Takım aday kadrosuna çağrılan arkadaşlarımız da şurada 

listelenmiş vaziyette.  

Voleyboldan su topuna geçersem, genç erkekler birinci liginde ikincilik, ümit erkekler birinci 

ligde şampiyonluk, yıldız erkeklerde ikincilik, küçük erkeklerde ikincilik, minik erkeklerde 

Türkiye ikinciliği. Genç takımlarımızda 20, yıldız takımımızda 12, küçük takımda 36 sporcu ile 

mücadele ediyoruz. Altyapıda 48 kişiye, 48 su topçuya ulaşmış vaziyetteyiz. Altyapıyı sporcu 

yetiştiren bir spor okulu hâline getirip öğrenci sayısını 4 ay gibi kısa bir süre içinde 120 kişiye 

ulaştırdık. Bu hedef 2014 sonunda 250, 2015 sonunda 400 kişidir. Tabii Kalamış’ın ayrı bir 

avantajı var. Oradaki tesislerde gelir getirici aksiyonlar yer alabiliyor. Şu anda Kalamış’ta 

plates, yoga, yüzme, su topu, yelken kursları veriliyor. 2013 yılı sonunda, su topunun sadece 

altyapı ve spor okulu geliri 283 bin 300 liraydı. 2014 sonunda 600 bine, 2015 sonunda 1 

milyon liraya ulaşmayı hedefliyoruz.  

Yüzme okuluna geçersek, minik ve küçük takımımız, görüyorsunuz, hepsi havuzda birer aslan 

olarak yetişiyor. Yüzmede genç bayanlarda, genç erkeklerde, genç bayan-erkek takımlarında 

şampiyonluk aldık geçen sene. Yıldız bayanlarımız şampiyon oldu, yıldız bayan-erkek takımı 

ikinci, yıldız erkek ikinci oldu. Yüzmede Spor Toto Yaz Yüzme Şampiyonası’nda, genç bayan-

erkek takımında şampiyonluk, genç erkeklerde şampiyonluk, genç bayanlarda ikincilik, yıldız 

bayan-erkek takım şampiyonluk, yıldız bayan şampiyonluk, yıldız erkekler ikincilik kazandılar.  

Küreğe geçersek, biliyorsunuz, kürekte üstünlüğümüz senelerdir devam ediyor. Artık biz 

yurtdışında elde ettiğimiz başarılara ilaveten, özellikle yeni hocamızla beraber altyapıdan 

yukarıya yıldız adayları çıkartıp olimpiyatlara oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Bilmiyorum, 

Küçükçekmece Tesisleri’ne son zamanlarda gittiniz mi? Orayı da Kalamış gibi yeni baştan 

yapıyoruz. Bir kısmını bitirdik, bir kısmına da yeni başladık. Altyapımızda bayan ve erkeklerde 

gençler, yıldızlar ve küçükler olmak üzere toplam 6 kategori var. Aynı zamanda da, kürek 

okulları için de çalışmalarımız mevcut. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi projesi için özel 

olarak seçilip kürek sporuna başlatılan 13 sporcu da devlet imkânlarıyla yetiştiriliyor. 
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Altyapımızda 55’i lisanslı, 20’si kürek okulunda, toplam 75 sporcumuz var ve bunlar için de 5 

antrenör görev yapıyor. Demin Beppe diye söylediğim kişi bunun için de burada mı 

bilmiyorum, ama Çetin Öztürk ve Ahmet Şenkal’a teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir 

zamanımızda, bu kadar başarılı bir seçim yaptılar, tavsiye ettiler bize. Sabah 7, akşam 7, 

devamlı çalışan ve şubeyi yeni baştan imar eden, çok değerli bir kişi. Daha evvel, hiç 

duyulmayan ülkelerde dahi olimpiyatlarda madalya alan sporcular yetiştirmiş. Dolayısıyla, 

kendisinden çok şey bekliyoruz. Olimpiyatlarda madalya alacak bir sporcu yetiştireceğinden 

de eminiz. İnşallah yanılmayız.  

Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası kürek yarışlarında, gördüğünüz gibi, iki şampiyonluk, 

iki ikincilik, iki şampiyonluk, bir ikincilik, yani 4 şampiyonluk, 3 ikinciliğimiz var. Gençler 

Türkiye Şampiyonası’nda 17 tane sporcumuz gençler Türkiye şampiyonu olarak sezonu 

bitirmiştir. Sporcumuz Zeynep Gündüz Gençler Avrupa Şampiyonası’nda 11. olurken, 

Hırvatistan Açık Uluslararası Yarışları’nda 47 ekip arasında 3. olarak bronz madalya 

kazanmıştır. Aynı şekilde, Ceremi Amran, Mert Mutlu, Emirhan Kuşçuoğlu ve Simge Gündüz 

kategorilerinde 4. olmuşlardır.  

Yelkenin altyapısında hâlen laser optimist, laser 420, 470, palt, sörf ve alem sınıflarında 

kulübümüzü temsil etmektedirler. 2013 yılında yapılan yarışmalarda tarihî başarılar elde 

etmişlerdir. Görüyorsunuz, Türkiye şampiyonlukları. 420 genel, genç, genel, alem, pirat, 

tekno 293, U13 erkek-bayan, U15, U17 erkek-bayan takımlarında şampiyonluğa 

ulaşmışlardır. Ayrıca 3 Türkiye ikinciliği, tekno U13 bayan, tekno U15 erkek ve laser radyel 

bayanda kazanmışlar. 6 Türkiye üçüncülüğü, optimist takım yarışı, laser 4.7 genç, 4.7 genel 

laser, 4.7 bayan, laser standart, laser radyel bayanda, üçüncülük almışlardır. Uluslararası 

başarılara gelince, Balkan Şampiyonası ikinciliği, laser ve radyal bayanda, Balkan Şampiyonası 

üçüncülüğü, 470 erkekte Umman gençler laser radyal şampiyonası sekizinciliği, bayanlarda 

Slovanya Eurocup Laser Radyal Şampiyonası’nda erkeklerde de birinciliği elde etmişlerdir.  

Yelken altyapımızda toplam 40 sporcu bulunmaktadır. Yelken şubesi sporcularının hemen 

hemen tamamı altyapıdan yetişmiştir. Hatta bunların bir kısmı şimdi antrenör olarak 

Galatasaray’ımıza hizmet vermektedir. Yelken şubesinin okullardan, altyapılardan ve 

yetişkinlerden gelen ve bağışlarla gelen gelirleri 2013 yılında 475 bin liraya kadar ulaşmıştır.  

Atletizme geçersek, atletizm şubesi bu sene Yönetim Kurulumuza başvurarak altyapısını 

İzmir’de kurmaya karar vermiştir. Biz de buna izin verdik. 6 ilköğretim okulu ile beraber 

İzmir’de Ekim ayında çalışmalarını başlattık. Spora yatkın olan 100 öğrenci antrenman ve 

taramalardan geçirildi. Bunların arasından ileriye dönük, kabiliyetli olarak görülen 40 çocuk 

seçildi ve eğitimine başlandı.  

Judoda 2013 yılında, yıldızlar kategorisi takımlar şampiyonluğunda yıldız bayan takımımız 

ikinci oldu.  

Satranç Arenası ise 2013 Ekim ayında açıldı. Faaliyetlerini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk 

Telekom Arena, Galatasaraylılar Cemiyeti, Levent ve Galatasaray Kalamış Sosyal Tesisleri’nde 

düzenlenen kurslarla devam ediyor. Şubemizde yetiştirilen sporcularla 2014-15 sezonunda 

çocuklar liginde mücadele edecek bir takım kurulmasını hedefliyoruz. Tabii bu, şu anda 

sponsorluk görüşmelerini yaptığımız firmanın yaklaşımıyla da biraz doğru orantılı.  
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Sonuçta, 2012-2013 sezonu, yani 1 Ocak - 31 Aralık 2013 takvim yılı içerisinde 3 tane Avrupa 

şampiyonluğu, bir kıtalararası şampiyonluğu, iki Avrupa üçüncülüğü kupası olmak üzere 

toplam 83 kupa ve binin üzerinde madalya almışız.  

Şimdi bu son bölümde, amatör şubelerimizle ilgili bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

İnanın, 2012 senesinden başlayarak 2013 senesinin sonuna kadar sporcularımızın gösterdiği 

başarılar, aldıkları her set, attıkları her basket, her madalya, her kupa inanın çok şeye 

rağmen, hatta bazı şubelerimizde maalesef her şeye rağmen kazanılmış başarılardır. Amatör 

sporlara genel politika içerisinde bu gözle bakıldığı müddetçe amatör sporlarda başarı 

devamlılığı ve başarıyı artırmak çok zor oluyor. Bunun için, Türk sporunu yönetenlerin, 

teşkilatın, federasyonların bir kere daha bu stratejiyi gözden geçirmesini ben birkaç keredir 

söylüyorum. Her zaman da, bu sporları Türkiye’ye getiren Galatasaray Kulübü olarak, 

kendilerine her türlü katkıyı vereceğimizi, her türlü fikri paylaşacağımızı da söylüyorum. 

İnşallah bir gün bunu dinlerler, bir gün bizi çağırırlar. Sadece bizi değil, bizim gibi bu kulvarda 

yarışan Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, işte Yeşilyurt Kulübü, İstanbul 

Yüzme İhtisas gibi senelerdir bu sporun öncülüğünü yapmış spor kulüplerini ve yöneticilerini 

bir araya getirip bir dinlerler.  

Enka gibi, Efes Pilsen gibi, Arkas gibi, Tofaş gibi Türkiye’ye çok başarılı sporcular yetiştirmiş, 

Türkiye’de bu şubelerin başarılarını Avrupa düzeyine çekmiş şirket kulüplerine hiçbir şey 

söylemiyoruz. Hep beraberiz onlarla, altyapılarımızı paylaşıyoruz, bilgi transferi yapıyoruz, 

antrenörlerimizi değiştiriyoruz, turnuvalara katılıyoruz. Onlara hiçbir şeyimiz yok. Ama 

dünyada hiç görülmeyen gariplikte olaylarla karşılaşıyoruz. Devlet bankalarının yaptıkları 

takımlar, yerel yönetimlerin, belediyelerin yaptıkları takımlar, bakanlık takımı, yani dünyanın 

hiçbir yerinde siz duydunuz mu, bilmiyorum. Ben hiç duymadım. Biz bunlarla haksız bir 

rekabet içerisindeyiz. Bir devlet bankasının bütçesine bakın, yıl sonu bilançosuna bakın, bir 

de bizim bilançomuza bakın. Biz bütün bu zorluklara rağmen, hep camianın verdiği güçle 

buralara kadar geldik, bundan sonra da gideceğiz. Gideceğiz ama bunları kırmanın bir tek 

yolu var, hep beraber hareket etmek, sizlerin önderliğinde taraftarlarımızın, bütün 

camiamızın desteğini almak. Bu kadar takımımız Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor.  

Taraftarın da haklı olduğu bir yer var. Ona da açıklık getireyim. Bir tane takımımız 

Şampiyonlar Ligi maçlarını Altunizade’de oynuyor, bir tanesi Zeytinburnu’nda oynuyor, bir 

tanesi Seyrantepe’de oynuyor. Saatler de hemen hemen çakışıyor. Çakışmamasını 

sağlayabilecek tek şey de televizyon yayınları. Şimdi bu durumda bizim istediğimiz, her ne 

şekilde olursa olsun, bize salon yapacak bir yer verilmesi. Bunu defalarca söyledik. 

Seyrantepe yanında bir yer varsa Seyrantepe yanında, Abdi İpekçi’nin yanında bir yer varsa 

orada. Yani bizim salon sporlarını bir şekilde ya birleştirmemiz ya da futbolun yanında bir 

yerde kullanmamız gerekecek ki, tesisin yapılmasını da biz üstleniyoruz. Kimseden de bir şey 

beklediğimiz yok. Galatasaraylılar olarak, biz bunu yaparız. Hiç kimse de merak etmesin onu, 

fakat bize bu imkânların tanınması lazım.  

Bir başka şey, yine çok enteresan. Özellikle Kasım ayından sonra, federasyonlar da garip 

tutumlar içerisine girdi. Biz her zaman federasyonların özerkliğinden yanayız, her kulübe eşit 

uzaklıkta olmasından yanayız. Oyun sırasında kuralın değişmemesinden yanayız. Birtakım 
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avantajlar başka kulüplere tanınacak diye kategoriler, klasmanlar ve puantaj usullerinin 

değişmemesinden yanayız. Çok eski sporcu ağabeylerimiz var burada, benim ne demek 

istediğimi anlamışsınızdır. Daha fazla bir şey söyleyemiyorum bu durumda. Ama sizlerden tek 

isteğim, bizlere destek vermeniz. 

Şu yaptığım sunumla ilgili teknik, idarî, malî, hangi konuda neye ihtiyacınız varsa bize 

sorabilirsiniz. Gayet şeffaf bir yönetim, gayet de dengeli bir yönetim tarzı sürdürüyoruz. Çok 

konuşulacak şey var. Biliyorsunuz, geçen sene hatırlayanlarınız vardır. Mart 2013’teki Malî 

Genel Kurulda iki türlü görüş vardı. Biz bunu gündeme getirdik. Biz dedik ki, spor kulüplerinin 

bilançosu işte bu kupalardır. Spor kulüpleri şirket değildir. Dolayısıyla, biz bu sportif başarıyı 

sürdürmek zorundayız. Öbür taraftan da, o da haklı bir tez, dendi ki, 100 milyon giderin var, 

40 milyon gelirin var, bu 60 milyon lirayı ben böyle finanse etmek zorunda mıyım? Böyle 

gittiğim zaman da 3 senede bir Riva gider. Biz şu anda bunları bir şekilde optimum noktada 

götürüyoruz. Hem sportif başarıyı sağlıyoruz, hem de malî açık vermeden bu işi götürmeye 

çalışıyoruz. Ancak yine o toplantıda Başkanımız sizlere arz etti, dedi ki, “2014 Haziranından 

itibaren, FİFA Financial Fair Play’inden dolayı artık futboldan gelen paralar futbola 

harcanacak. Buradan buraya bir kaynak aktarılamayacak.”  

Biz açığımızı şimdiye kadar amatör branş gelirleri dışında elde edebildiğimiz gelirlerle 

kapatmaya çalıştık. Bunların bir kısmı sadece futboldan geldi. Daha değişik gelirlerimiz de var. 

Biz bu gelirleri devamlı artırmaya çalışıyoruz, giderlerimizi kısmaya çalışıyoruz. Yaptığımız 

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan seçeneklere göre, bazı şubelerin bazı takımlarına çok destek 

veriyoruz, bazılarının giderlerini kısmaya çalışıyoruz. Ama salon sporları haricinde, bizim esas 

amatör şubeler dediğimiz şubelerimizden bir kuruş kesinti yapmıyoruz. Bilakis onları 

artırıyoruz, çünkü o kupaları, o madalyaları tekrar o çocuklarımızın boynuna takmak istiyoruz. 

Başkalarının gördüğü gibi, biz hayalci bir politika yapmıyoruz. İşte sonuçlar ortada, 8 tane 

takımımız Şampiyonlar Ligi’nde, diğerleri de şampiyon. Sonunda bakıyorsunuz, kupa yine 

bizim müzemizde.  

Sayın Başkanım, söz verdiğiniz, bu açıklamalara imkân tanıdığınız için çok teşekkür ederim. 

2014 Şubat ayında yapılacak Divan toplantısında muhasip üyemiz Mete İkiz sizlere bu 

madalyonun diğer yönünü de anlatacak, o da malî konularda sizlere bilgi verecek. Bu süre 

içerisinde, hatta bütçe taslağı hazırlanıp da kesinleşmeden, web sayfasında yayınlanmadan, 

sizlere ulaştırılmadan, (Zannedersem 7 Marttı, değil mi Başkanım?) ondan evvel bu 

şubelerden hangisi ile ilgili maddi, idarî, teknik bilgi almak isterseniz, fikir ve önerilerinizi 

sunmak isterseniz tavsiyelerinize ihtiyacımız var. İsterseniz Hasnun Galip’te, isterseniz 

Kalamış’ta, isterseniz Arena’da, nerede isterseniz, hafta sonu, hafta içi, gece, gündüz, 

istediğiniz zaman toplantı düzenleyebiliriz. Çünkü, amatör şube, amatör spor demek 

Galatasaray demek. Türkiye’de bu sporları getiren, bu sporların önderliğini yapan 

Galatasaray. Bu liderliğimizi de, bu önderliğimizi de hiç kimseye kaptırmaya niyetimiz yok.  

Saygılar sunuyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara’ya çok teşekkür ediyoruz. Hem detaylı, 

hem de sonuç kısmında konunun analizini hepimize bütün açıklığıyla getirdi. Çok teşekkür 

ediyoruz.  

Arkadaşlar, dinlemekten belki yoruldunuz. Bu büyük bir organizasyon, yani Galatasaray Spor 

Kulübü. Tabii ki Mehmet Cibara’nın bahsettiği bu amatör sporlar hepimizin geldiği yer. 

Kulübün esas görünen kısmı tabii ki futbol, ama onun dışında, ülke sporuna sporcu yetiştiren, 

olimpiyatlara, şuraya, buraya giden sporcular yetiştiren teşkilatlar bunlar. Bu ayki dergide 

belki gözünüze çarpmıştır. Yılda ortalama 300 karşılaşma yapıyoruz. Dostluk maçlarıyla 

beraber bu 400 karşılaşma oluyor. Demek ki, her Allah’ın günü bir yerde bir şey var. Ama 

Acıbadem’de, ama bilmem nerede, ama şurada, burada. Bu büyük bir organizasyon. Yani 

kulüp olarak, bizim bundan hakikaten çok mutlu olmamız lazım. Ve arkadaşlarımız, 

bahsettikleri bütün zorluklara rağmen, bu işin altından çıkmak için uğraşıyorlar. Karşınızda 

müessese kulübü, bilmem ne bankası. Adamın bilançosunda 15 milyon dolar şuraya ayrılmış. 

Ne fark ediyor ki, hiçbir şey fark etmiyor. Ama bizim arkadaşlarımız o arayı telafi edebilmek 

için dünyanın sıkıntısı ile uğraşıyorlar. Onun için, kendilerine teşekkür borçluyuz.  

Efendim, gündemimizin dördüncü maddesine geçiyorum, güncel olaylar ve dilekler. Söz 

almak isteyen arkadaşlarımız işaret buyursunlar efendim. İsimleri lütfen yüksek sesle 

söyleyin, bazen göremiyorum. Tamer Celasun, Mehmet Bilen, Oral Yılmaz, Ayhan Özmızrak, 

Cengiz Akatlı, Faruk Gürbüzer. Serhat Özalemdar’ı da ilave edeyim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Söz almak için müracaat eden üyelerimiz Tamer Celasun, Mehmet Bilen, Oral Yılmaz, Ayhan 

Özmızrak, Cengiz Akatlı, Faruk Gürbüzer, Serhat Özalemdar. Başka müracaat eden 

arkadaşımız yok ise 7 arkadaşıma sırayla söz vereceğim. Sayın Tamer Celasun, buyurun 

efendim.  

Tamer Celasun 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Divan Yönetimi, Sayın Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve Sayın Divan 

Üyeleri,  

Bildiğim kadarıyla, bu 2014’ün ilk toplantısı. O bakımdan, hepinize ve camiaya en iyi 

dileklerimi sunuyorum. Efendim, kısa, az ve öz konuşacağım. Oğuz ağabeyim zaten öyle 

söyler. İstatistiklere göre, biz Twitter’da en çok tıklanan, en çok müşterisi olan kulübüz. Keza, 

Facebook’ta en çok takip edilen kulübüz. Fakat TV programları için aynı şeyi maalesef 

söyleyebilecek durumda değiliz. Sebebi gayet basit, biz Digitürk’ten yayın yapan bir 

durumdayız. Benim ricam, Digitürk’le anlaşma bitince, bir an evvel vazgeçip, halka açık bir 

televizyon hâline getirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulundan özellikle rica ediyorum. 

Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Tamer Celasun’a teşekkür ederiz. Üzerinde durduğu konu hakikaten 

önemlidir. Pek çok Galatasaray taraftarından aynı eleştiriyi duyuyoruz. Maalesef bizim 
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Digitürk’le yapılmış olan sözleşmemiz dolayısıyla bir sıkıntı var. Ama Yönetim Kurulu kayda 

alacaktır. Sayın Mehmet Bilen, buyurun efendim.  

Mehmet Bilen 

Sayın Başkan, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yıllardan beri amatör şubelerin içinde bulunduğum 

için, bugünkü gündemimize paralel olarak ben de söz almış bulunuyorum. Salona 

baktığımızda, 1.844 Divan üyemizden herhâlde 144 tane Divan üyesini görüyorum. Yani şu 

anda 109 yıllık ve Türkiye’nin 1 numaralı kulübüyüz. Yönetim Kurulu masasında da iki asil 

Yönetim Kurulu üyemiz izliyor, bugünkü amatör şubelerle ilgili görüşmeyi.  

Sayın Cibara’ya bu uzun sunumu nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ancak bu tür sunumların 

bizlere daha pratik bir şekilde, yazılı filan şekilde verilmesi bizler izlerken, yani daha 

konsantrasyonumuzun bozulmaması ve öz olarak takdimi açısından da önem taşıyor. Şimdi 

ben 20-30 yıllık gözlemlerim sonucunda tespit ettiğim amatör şubelerle ilgili bazı hususları 

sizlere sunacağım.  

Birincisi, Sayın Cibara’nın da burada sunduğu şekilde, basketbolla başladık, amatör şube diye. 

En büyük yanılgıyı, daha önce de söyledim, tanımlamada yapıyoruz, basketbolu amatör 

şubelerin içine alaraktan yapıyoruz. Yani basketbol artık amatör şube değildir, gizli 

profesyoneldir. Hatta gizliliği de geçmiş, açık, aynı futbol gibi profesyoneldir. Artı, bizim genel 

bütçemizdeki spor malî bilançoları açısından en büyük eksi yük basketboldan gelmektedir. 

Yani futboldan bir şey kazanma, bir oyuncuyu alıp satma şansınız var, ama basketboldan çok 

büyük zararlar ediyoruz. Bu bir gerçektir. Yani ben basketbola karşı değilim. Dolayısıyla, bu 

son yıllarda 50 bin lira bütçesi olan şubelerimiz vardı. Basketbolu bu şubenin karşısına getirip 

de amatör olarak tanımladığımızda zaten olay kitleniyor, yanlış bir algı oluyor. Bir kere bunu 

düzeltmemiz lazım. Belki de yeni tüzük maddelerinde şubeleri tanımlarken, bir futbol, iki 

basketbol, üç voleybol dedikten sonra, dört, amatör şubeler kapsamı altındaki 10 şubeyi 

buraya koyarsak, daha gerçekçi, realist bir yaklaşım içinde bulunuruz. O zaman yanlış 

değerlendirmeler yapmayız. Bu bizim elimizdedir, bunun yapılmaması için hiçbir neden yok. 

Bu bizim kendi değerlendirmemize göre yapabileceğimiz bir husustur, çünkü yüzme, su topu, 

yelken, briç, judo, binicilik, satranç gibi şubeler bütçe olarak voleybolla, basketbolla kabili 

kıyas değildir, bunlar hakikaten amatör şubelerdir.  

Şimdi, bu tanım sonucunda, tabiatıyla bu amatör şubelerle ilgili tanım yanlışlığının yanında, 

bir de malî bütçe konusundan algı yanlışlığına geliyoruz. O da nedir? İşte amatör şubeler 

kulübün bütçesine çok büyük bir yük getiriyor. Hangi şubeler? Basketbol, voleybol. Yani judo 

ne getirecek? Satranç ne getirecek? Bunların getireceği bir yük yok. Amatör diye 

tanımladığımız 10 şubenin 800 tane lisanslı sporcusu var ve pek çok kupa getiriyor. Bizim 

futbolun dışındaki temel direğimiz, bunların kulübe getirdiği büyük bir malî açık yok. Kaldı ki, 

bunların içinde yüzme, yelken, su topunun ciddi gelirleri var. Diğerlerinin de gelirleri olmaya 

başladı.  

Artı, bizim göz ardı ettiğimiz bazı malî hususlar var. O da şu. Bir amatör şubenin gelir 

kaleminde görünmesi gereken birtakım kalemler, muhasebe ile, işte yasal usuller, şunlar, 

bunlar, orada gözükmüyor. Zaten sen adamı buduyorsun. Yani amatör şubenin gelirine bir 
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şey yazdırılmıyor. Peki, olmayınca, sadece gider, o bizim eski şirketimiz gibi, sadece bu böyle 

gösterilerek şubeler negatif bir duruma getiriliyor. Ana kulüp büyük sponsorlarla sözleşme 

yapıyor. Daha önce de anlattım, öyle hükümler var ki, bir yelken, bir yüzme gidip de bir 

yerden, bir finans kuruluşundan bir reklam alamıyor. E peki, gitti bir dal daha. Bu adam 

nereden bulacak? Zaten amatör şube. Yani bunlara çözüm bulunması lazım. Yani biz ondan 

sonra duyuyoruz ki, şube, artı isim vermiyorum, ama artık bazı tesisler ve şubeler bir geçim 

kapısı oldu. Kulislerle birtakım şubelere normalin ötesinde ücretlerle idareci tayin ediliyor. 

Buna göz yumuluyor. Buradan gelir yok, buradan gider var. Ona bakan yok.  

Artı, Yönetim Kurulumuza değerli üyeler giriyor. Ya biz içindeyiz, yani hadi imkânın varsa ver. 

Otomotiv firman varsa bir reklam ver. Yok. E peki, kendi vermez, kaynak bulmaz. Yani şubeler 

ne yapsın? Gelirini yazdırmazsınız. Yani bunlar, şimdi açıkçası birtakım gerçekler. Yani sonuca 

bakarsak, 10 amatör şubenin genel bütçe içindeki eksisi hiç denilecek düzeydedir. Bizim 

kulübümüzün, koskoca bir holding gibi esas bütçesine bakıldığında, hep amatör şube, amatör 

şube derken, esas gider, gizli kalemler oradadır. O solo bilançolarda, konsolide bilançolarda 

burada grafikler veriliyor. Hep söylüyorum, içlerine giremiyoruz. Vaktimiz yok, kalemlerine 

bakmıyoruz. Şimdi son 20-30 yılda projelere, danışmanlık firmalarına, hizmet bakım 

faturaları, birtakım araştırma raporları, faiz, komisyon, artı yapılan inşaatlardaki gider 

kalemlerine ne milyon dolarlar verdik, hiç kimse bakmıyor, bilmiyor, etmiyor. Solo konsolide 

diyoruz, gidiyor. Ondan sonra dönülüyor, 800 tane sporcunun mücadele ettiği yerdeki, işte 

efendim, bütçede açık var, yok. Esas açık başka taraflarda ve maalesef, bugün 

Galatasaray’dan da, Fenerbahçe’den de sırtından para kazanan, pek çok işte yarı iş yapıyorsa 

iki misli parayı alan pek çok kişi ve kuruluş var. Bunların daha iyi takip edilmesi gerekiyor. Çok 

da masumane olaylar yok. Bu son yıllarda yani gözüken şeyler. En masum çocuklara gidip bir 

sandviç, bir su paralarına tasarruf diye bakıyoruz.  

Şimdi biraz da bu kursiyer, altyapı ve tesis durumumuza değineceğim. Birçok şubemizde, 

mesela yüzme ve yüzme gibi birtakım şubelerimiz dışında kursiyer çalışmalarımız var. Bu 

kursiyerlerden esas elit sporcu az yetişiyor. Yani birkaç branşta yetişiyor. Yüzme gibi bazı 

branşlarda bunlar da yetişmiyor, çünkü buralardaki ana amaç hasılat. Yani onun dışında bir 

nitelik aranmıyor. Tabii ben bunu Sayın Cibara’nın bugünkü konuşmasına paralel yapıyorum, 

ama bugün için söylemiyorum. Son 15-20 yılı kapsıyor benim konuşmam. Belki bugünkü 

yönetim de bunları görüp önlemler alıyordur. Fakat biz bir kursiyer olarak birini kaydederken, 

50 lira, 100 liraya bakıyoruz. Bu çocuk atlıyor mu, sıçrıyor mu, kabiliyeti var mı? Basit testleri 

yapmıyoruz. Sadece gelir kısmına bakıyoruz.  

Şimdi mesela bir soru. Voleybolda minik, yıldız, genç, büyük 50 lisanslı sporcumuz var. 6-7 

yıldır da kursumuz var. Yani bu kurslardan buraya girmiş hiç sporcu var mı? Kaç tane var? 

Belki bir tane vardır. Yani kurs yapılıyor, okul deniliyor, ama bir okulu bitirmiş de takıma 

girmiş insan göremiyoruz.  

Bir de standart yok, 109 yıllık kulüpte. Örnek, bir şubede kursiyerden ücret alınıyor, alınması 

gerekir. Daha sonra, müsabakaya çıkan kişilerden alınmıyor, alınmaması gerekir. Lisanslı, 

çocuk yıldızlarda Türkiye şampiyonasında kulübü temsil ediyor. Hemen yanındaki bir başka 

şube keyfî, standart yok. Yıldız takımında lisanslı olarak kulübü temsil eden sporculardan 
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takım takır takır para alıyor. Şu anda bu fiilen devam ediyor. Belki Yönetim Kurulumuz bunun 

farkında dahi değil. Yani bir yerde yok, bir yerde var. Zaten olmaması gerekir. Olabilecek bir 

şey mi bu? Bir çocuk Türkiye şampiyonasında Galatasaray’ı temsil ediyor, biz ondan para 

alıyoruz. Şu anda bu fiilen oluyor. Yani ben de ne yapayım, bunları gündeme getireyim ki 

sizlerle paylaşayım diye şey yapıyorum.  

Şimdi bir de yıllardan beri gördüğüm... Ha, bir de bu altyapıda belirteceğim bir husus var, 

atlamayalım. Tesis konusu. Özellikle yüzmede herhâlde Mayıs ayından sonra, yüzme Burhan 

Felek’teki atletizm pistine yayılır. Havuz elden gittiği takdirde, kontrata göre, yüzmenin 

sığacağı, çalışacağı bir alan yok. Zaten Kalamış ancak su topuna yetiyor. Yani yüzme şu anda 

Mayıstan sonra ortada kalıyor. Artı, voleybol da oradan oraya, oradan oraya, çok büyük 

zorluklarla... Sayın Cibara biliyor, salon sıkıntısı var.  

Bir de, tabii ben burada birazcık sitemkâr konuşacağım. Eskiden lisenin salonlarına gelirdik, 

yararlanırdık. Salonlar çoğu zaman boş duruyor. Sağ olsun, lise müdürümüz her nedense 

birkaç yıldır bu konuda hiç kolaylık sağlamıyor. Kursiyerler, yıldız takımı kıvrım kıvrım, 

antrenman yapamıyor, ama burada salonlar boş duruyor. Bu da bir başka vaka.  

Şimdi bir de idarî zafiyetlerimiz var. O nedir? Kişisel değil, seçimlerden kaynaklanıyor. 16 

kişilik bir Yönetim Kurulu oluşturuyoruz. Bir başkan, 15 Yönetim Kurulu üyesi. Her biri 

birbirinden değerli, çok kıymetli insanlar, sevdiğimiz kişiler. Her biri kendi alanında önde 

gelen insan. Kimi Türkiye’nin en iyi sanatçısı, kimi otomotiv sektörünün en önde geleni. Çok 

güzel. 109 yıllık spor kulübüyüz. Şu 16’nın içinde hiç olmazsa 3 tane de spor kökenli kişi olsa 

Galatasaray’da. Birazcık soyunma odasına girmiş, o ter kokusunu, sıkıntıları almış, bir spor 

birikimi olan, örneğin bir Turgay Renklikurt gibi akademik eğitimini görmüş 3 tane insanı bu 

Yönetim Kurulunun, bu değerli insanların arasına katsak ne olur? Yani Türkiye’nin en büyük 

spor kulübünün 16 kişilik Yönetim Kurulu sadece otomotiv veya işte sanat aleminin önde 

gelen kişilerinden mi olur? 3 tanesinden ne kaybederiz? Kaldı ki, ben Yönetim Kurulunda da 

bulundum. Olayları da gayet iyi biliyorum. Yani Yönetim Kurullarına öyle 16 kişi gelmez, takip 

etmez. Vakti zamanında, bulunduğum Yönetim Kurulunda biz başkan artı 15 kişi başladık, 10 

kişi bitirdik. Göründüğü kadar, performans ve katılım da o sayılarla orantılı değildir. 

Lokomotifi 3, 5, 7, 8 kişi çeker. O 7 kişi de arkadan işte öyle gelir. E peki, ne olur yani bu işleri 

biraz zenginleştirsek kulübün içinde? İlla sporcu olması da değil, üniversiteden olur, spordan 

olur. Yani biraz bunları yapsak ne olur?  

Şimdi, bunun sonucunda ne oluyor? Bakın, futbolu nasılsa herkes biliyor, futbolu bilmeyen 

yok. Bütün Türkiye zaten futbolu biliyor. Amatör şubeleri bilmeyince haklı olarak soğuyor, 

yaklaşamıyor. İlk başta bir iki kere gidiyor, vakti de yok, anlamıyor da. Biz bunları 20-30 yılda 

çok kaybettik. Bir Semih ağabey geliyor, o paralelde az emekle çok sonuç elde ediyoruz. Ama 

biz ne badireler atlattık yıllarca. Yani amatör şubenin birazcık ruhundan anlayan insanların 

yönetim kurullarında olmasının çok büyük önemi var, çünkü bu sefer birtakım etrafı saran 

kişiler yanlış bilgilerle Yönetim Kurulu üyelerini yanıltıyorlar. Yönetim Kurulu üyesi yanılınca, 

işten kurtulmak için şubeyi gözüne kestirdiği birilerine teslim ediyor, fazla sokulmuyor. Çoğu 

kez de o şubeler o kişilerin keyfine göre yönetiliyor. Biz bunları gerçekten çok gördük. Bütün 

bunlara rağmen, bazı şubelerde tabiatıyla Türkiye şampiyonlukları da geliyor. Diyeceksiniz ki, 



19 
 

ya o öyle, bu böyle. Bu nasıl oluyor? Orada da işte Yönetim Kurulu üyelerimizin maalesef bu 

olaylardan uzak olması sonucunda tam bir değerlendirme olmuyor.  

Ben bir tek su topundan örnek vereyim. Galatasaray’ın markası, dev bütçesi... Su Topu 

Federasyonunun bütçesi 1.5 milyon lira, Galatasaray su topu şubesininki 3 milyona yakın. 2 

misli bir bütçe ve Avrupa çapında bir tesis. Siz bu 3 unsurla Türkiye şampiyonluğuna 

oynuyorsunuz. Sonra burada diyoruz ki, 22., 23., 122. de olur. Rakipleriniz kim, biliyor 

musunuz? Kınalıada bir takım, Heybeliada bir takım, Burgazada birtakım. Adamlarda para 

yok, pul yok. Yüzme İhtisas dediğiniz takım sokağa dökülmüş, bir kişinin cebinden verdiği 

parayla dönüyor. Takdire şayan bir olay. Yani adamın bütçesi 400-500 bin lira, bizimki 2.5 

milyon lira. Ondan sonra, biz geliyoruz, diyoruz ki, kupa. Ben sporcuları küçümsemiyorum. 

Emektir, tamamdır, ama gerçekler görülmelidir. Bunun sonucunda ne olmalıdır? Örneğin su 

topunda madem bu altyapın var, artık hedefin Avrupa olmalıdır tabiatıyla.  

Buna bağlı olarak son bir hususu belirteceğim. Bütün bunların olması için de amatör 

şubelerin memur zihniyetiyle yönetilmemesi lazım. Her nedense, Yönetim Kurulumuz şu 

anda şunu benimsedi; ben her amatör şubenin başına maaşlı birini koyarım. Koy, bunu 

federasyonlar da koyuyor. Hayır demiyoruz. Güzel. Ama onun da ötesinde, fahri de olabilir, -

işte örneği yüzme şubesinde, Ergun Gürsoy modeli- bir kişi olur, başkan. Öbürü profesyonel 

olur, idareye, maliyeye hesabını verir. Ama başkan sizden, genel sekreterden maaş almaz. 

Açık fikrini söyler, şubenin lehine, Galatasaray’ın lehine olur.  

Konuşmamı ben burada noktalıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Mehmet Bilen’e teşekkür ediyoruz. Mehmet Bilen arkadaşımız hem yöneticilik 

yaptı, hem uzun senelerin sporcusu. Bir kısım ikazlarda bulundu. Mehmet Cibara’yı özel bir 

ziyaret edip burada isim vermediğiniz şeyleri lütfen kendisine iletiniz. Yani bahsettiğiniz 

şeyler aslında ihbar niteliğinde. Varsa tufeyli adam, tufeyli adamı sepetlemek de bu 

arkadaşlarımızın işi yani. Efendim, sırada Oral Yılmaz, buyurun efendim.  

Oral Yılmaz 

Sayın Divan, Sayın Yönetim, Sayın Üyelerimiz,  

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Evet, sunuşu dinledik. Güzel hakikaten, Galatasaray 

zaten budur. Galatasaray’da bu imkânlar var ve yaşatılıyor. Özellikle son efsane plaketi olarak 

taçlandırıldığım için yönetime teşekkür ederken, aynı zamanda, voleybola son 3 senede 12, 

14, 15.5 milyon gibi bir bütçe koyan Yönetim Kurulunu da tebrik eder, teşekkür ederim. Biz 

böyle paraları görmedik. Oralara dönmek istemiyorum. Kısa bir şey hazırlamıştım, ama çok 

uzadı. O zaman imkânlarımız sadece şampiyon olmak değildi, aynı zamanda şubeyi 

yaşatmaktı. Şubeyi yaşatmak için mücadele veriyorduk. Daima büyükten küçüğe doğru bir 

sevgi, saygı ile bir teslim alma olayı vardı. Yani ben genç takımda oynarken antrenörüm 

buranın hocası Ülkü. Oradan Galatasaray gence geçiyorum, Galatasaray gençte oynarken 

şampiyon oluyorum. Ortaokulda şampiyon oluyorum, liseye geçtiğim zaman ortaokulu 

çalıştırıyorum. Ortaokul şampiyon genç takımdan A takıma geçtim mi genç takımı 

çalıştırıyorum. O da şampiyon. Ondan sonra bayan takımını alıyoruz, İstanbul, Türkiye 
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şampiyonu. 61 yılına kadar bu şekilde. Ondan sonra Kemâl ağabey de geliyor, 4 sene de öyle. 

Bu takımların hepsi, genç takım, bayan takımı İstanbul ve Türkiye şampiyonu. Kulübe 

geldiğimiz zaman, Hasnun Galip’e, “Ya yine mi şampiyon oldunuz? Biz sizi dışarıya nasıl 

göndereceğiz?” Dışarıya nasıl gideceğiz? Önce 3-4 tane Galatasaray’ı seven üyelerimizi 

alıyoruz. İşte ondan sonra otobüsleri şey yapıyoruz. Doğu Almanya’ya maça gidiyoruz, 6 

günde gidiyoruz. İsviçre’ye maça gidiyoruz, 3 gün 3 gecede gidiyoruz. Şimdi bu bütçeleri 

görünce hakikaten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yalnız bunları iyi yönetmek lazım. 

Bunları yönetirken en büyük şey, burada boşuna para harcamayacaksın. Eğer boşuna para 

harcamazsan, o zaman barutunu istediğin yere atarsın ve biz bu bütçelerle şampiyon oluruz. 

Altyapıdan da yaşlanırız.  

Şimdi dikkat edin. Tam 20 sene zarfında, çalıştırdığım bu takımlarda hiçbir transfer yapmadan 

hep okullardan aldığımız kişiler çalıştırılmıştır. Genç takımda şampiyon olmuştur, A takıma 

çıkmıştır, şampiyon olmuştur. A takımdan Milli Takım’a girmiştir, Milli Takım oyuncusu 

olmuş, ondan sonra da Milli Takım antrenörü olmuşlardır. Bu şekilde bir çalışmadan geldik 

buralara. Şimdi hakikaten kulübümüzle iftihar ediyorum. Ondan sonra da 80 yılında istifa 

ettim. Sonra birçok arkadaşlarımız görev aldılar. Bu arada birbirine danışayım, konuşayım 

diye bir şey kalmadı kimsede. Hatta biraz tenkit ederseniz bu sefer kötü kişi oluyorsunuz, 

merhaba da kesiliyor. Hâlbuki bu yaşa geldik, artık hoş bir seda ile ayrılmak istiyoruz. 

Kimsenin kalbini kırmak istemiyoruz.  

Şimdi şampiyonluk bizim için çok kolay, oyuncu yetiştirmek çok kolay. Yani biz buyuz zaten. 

Ama hedefleri tespit etmek lazım ve beraber çalışmak lazım. Tenkitlerden alınmamak ve 

yanlış anlamamak lazım. Ben mesela Galatasaray Kulübü’nde, Hasnun Galip’te çalışıyorum. 

Dolayısıyla, altyapıları görüyorum. Bilhassa şaşırıyorum, 14 yaşında, 1.92 boyunda. Ben 8 

sene arka arkaya şampiyon Galatasaray bayan takımının, aynı zamanda Avrupa onuncusu 

Milli Takım’ın, bunların ilk antrenörüyüm. Benim iki tane pasörümün boyu filenin altındaydı. 

Ya böyle çocuklar bizde olursa ne olur? Hayret ediyorum. Bu çocuklara biz servis attırıyorduk. 

“Servisi Ayşe’ye at.” diyordum, o zaman manşet olmadığı için, Ayşe’nin buraya bir sinek 

koysanız tak diye onu vuruyorlardı. Öyle atıyordu. Haftada iki antrenman. Şimdi 

bakıyorsunuz, günde 2 antrenman, adam tam maçı alacağın yerde servisi kaçırıyor. Kaçırır 

ama orada yaptırma bunu.  

Şimdi mevzuları fazla dağıtmayayım. Esasen güzel şeyler hazırlamıştım size, ama çok uzadı. 

Bu yönetim 3 senedir iyi bir bütçe ayırdı ve iyi takımlar yaptı. Ve gördüğünüz gibi, neticeler 

de fazla fena değil, yani iyi. Bu çalışmalar var hakikaten. Yalnız üzüntümüz, acaba bunu daha 

iyi değerlendirebilir miyiz? Değerlendiririz. Bunu değerlendirirken, mesela 3 sene evvel, bu 

Yönetim Kurulu bunu geçen Yönetim Kurulundan devralırken nasıl aldı acaba? O zamanki 

arkadaş, devralan arkadaşa bugün, ya gelsene kulübe diyorum. Aman diyor, ben bir daha 

kulübe girmem diyor. Ya ne var bunda? Ne var burada? Hepimiz bunu seviyoruz, gönül 

vermişiz ve burada bir şeye bindik, onunla beraber gideceğiz. Şimdi burada acaba nasıl 

devraldılar? Bir takım kuruldu. Biz o zaman da bu bayan ve erkek takımlarının yanlış 

kurulduğunu ifade ettik. Neden yanlış kuruldu? Yabancı şansı olarak, yabancı adedi olarak 

pasörü tercih ettiler. Hâlbuki Türk çocuklarının hepsi pasör yani. Pasör hem yaşlı, hem kısa 



21 
 

boylu. Bunun karşısına 2.05 adam gelirse pasör hiçbir şey yapamaz. Bunu izah ettik. Ona 

rağmen, bir baktınız, orada o gözükmesine rağmen, onu takip eden sene yine o şahıs alındı. 

Hem de iki sene kontrat yapılarak. Şimdi işte bunları hesaplarsak, bizim şampiyon 

olmamamız için hiçbir sebep yok.  

Altyapı yetiştirmek hiçbir şey değil, çünkü biz hep yetiştirdik yani. Bunun bir sorunu yok. 

Şampiyonlukta, dikkat ederseniz, 3 senedir 4 tane takım var. Vakıfbank, ondan sonra 

Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray. Fenerbahçe’nin buralarda esamesi yoktu. Bizim 

zamanımızda, yendik diye, sonra küme düştüler. Küme düşünce, Ali Şen zamanında, ikinci 

kümede 3 sene arka arkaya şampiyon oldular. Ona rağmen, yukarıya çıkmadılar. Neden? Biz 

onları fena yeneceğiz diye. Şimdi buralarda çalıştık yani, buraları gördük. Şimdi bu 4 takıma 

dikkat ederseniz, her takımda bir tane oyuncu takımın kaderini değiştiriyor. Bir oyuncu, bu 

takımlardan hangisinden bir tanesini çıkarırsan o takım dördüncülüğe gider, öbürsü onun 

önüne geçer. İsimlerini de sayabilirim, ama fazla dağıtmayayım sizi.  

Bu arada, 3 sene evvel buraya gelirken, bu kaderi değiştirecek oyunculardan bir tanesi 

İspanya’dan Türkiye’ye döndü ve bonservis parası da yok. Gayet rahatlıkla alınabilirdi ve 

bunu aldığın zaman şampiyon olursun. 4 sene de şampiyon olursun. Şimdi Vakıf’ın olduğu 

gibi, kimse yenemiyor, yenemiyor. Hâlbuki Vakıf’ta bir tane oyuncu var, Brakocevic diye. 

Çıkar o oyuncuyu, bu 3 takım da Vakıfbank’ı yener. Geliyorsun Eczacıbaşı’na, o sırada bizim 

gelinimiz olan -Galatasaray’dan- bu kızı alsak sen bugün şampiyonsun. 4 senedir, 3 senedir 

şampiyonsun. Ama işte niye alınmadı? Hâlbuki alınsaydı mümkün olurdu. Bizim pasör şansını 

yabancı olarak kullanınca, bu sefer yabancı hakkını smaçör olarak kullanamıyorsun ve bir 

tane smaçöre kalıyorsun. Bu arada bakıyorsunuz, demek ki pasörü ayarlamak lazım. Bir pasör 

Türkiye’den yetişebilir, var da. O çıktığı zaman onun yerine iki tane smaçör giriyor. Bir de 

bizde smaçörümüz var. O zaman zaten antrenöre de lüzum yok. Şampiyon olursunuz. Şimdi 

bu tip şeyler var. Şimdi Fenerbahçe geliyor, geçen gün bizi yeniyor. Neden yeniyor? Bir tek 

oyuncu, o oyuncuyu çıkarın, biz o takımı 3-0 yeneriz. Bir tane Kim diye bir kız var, o 

Fenerbahçe’de. Bunu ne zaman yaptı? Mehmet Ali Aydınlar’ın gelişi ile oraya büyük bir para 

harcayışı ile. Yoksa bu bütçe bakımından fazla bir aralık yok. Tahmin ediyorum bu bütçe ile 

bu işler kullanılabilir.  

Aynı şekilde, erkeklerde de iyi takım kurulamıyor. Niye kurulamıyor? Hâlbuki sadece 

Türkiye’de oynayan voleybolculara böyle bir baktığınız zaman, onlardan oyuncu alsanız yeter 

şampiyonluk için. Mesela geçen sene bir Arkas var, herkesi yeniyor ve biz üçüncü 

olabiliyoruz. Arkas’ın iki tane oyuncusunun kontratı bitiyor, ayrılıyorlar. İki tane, Equera var, 

bir de Marshall var. Marshall’ı alacaksın, şampiyon olacaksın. Başka antrenöre filan lüzum 

yok. Marshall gidiyor Fenerbahçe’ye. Üstelik Arkas’ın sahibi Galatasaraylı. Yani anlatmak 

istediğim, bu küçük şeylerle biz bu şampiyonluğu yakalarız. Şampiyonluğu yakaladığınız 

zaman devamlılık sağlıyor.  

Biz 80 yılına kadar, 15 senelik aldığımız şeyde ilk darbeyi askeriyeden yedik. Tankut diye bir 

arkadaşımız askere gitti. Oradaki albaya demiş ki, “Liseler Dünya Şampiyonası var, Türkiye 

birinciliği var. Galatasaray takımının yarısını askere al.” Yarısı askere gitti. Haldun, Erdal, 

ondan sonra Yavuz askere gittiler. Bizim takımın yarısı. İlk şampiyonluğu orada kaybettik. 
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Haydi bunları almaya kalktık, yok bırakmıyorlar. Kızılay’da daire tuttular, bir de maaş verdiler. 

Neyse, seneler sonra yine yakaladık. Bu sefer deplasmanlı lig şampiyonu olduk ve o takım 

Avrupa’ya gitti. Avrupa’da yine gerçek Şampiyon Kulüpler’de -o zaman bir takım gidiyor- 

Avrupa dördüncüsü oldu. Şimdi bu şekilde çalışmalar vardır. Dolayısıyla, bunları misal 

vermemin sebebi, Türkiye’deki voleybol, Türkiye’deki ekol, Türkiye’nin kurucusu Galatasaray. 

İlk defa Türkiye’deki voleybolu biz modernize ettik ve basketbol federasyonundan ayrıldık ilk 

defa. Ondan sonra gelen modernizasyonda, gelen Çekoslovak ve iki tane Romen antrenör, bu 

antrenörlerin lisanımız itibarıyla asistanlığını yaptım, tercümanlığını. Bütün kursları ben 

verdim ve oradan bir avantajım oldu. Hakikaten iyi yetiştim, iyi bir ders gördüm. O bakımdan, 

bunlar bizim elimizde. Oyuncu yetiştirmek, aynı şekilde, ben tavsiye ediyorum, Yönetim 

Kurulu bizlerden istifade edebilir.  

Mesela Mehmet Bey’e şu anda teşekkür edeceğim. Neden? Ben 80 yılında ayrıldıktan sonra, 

tam 20 sene oraya, benim takımımda oynayan, kulübe başkan olan, ikinci başkan olan, 

voleybol şubesinin başına gelen eski talebelerimden birisi gelip de, ya Oral ağabey, ne 

yapayım, demedi. Beni en çok seven, baba diyen Özhan Canaydın, başkan olduğu zaman, “Ya 

para kazanamıyoruz, burayı kapayalım.” dedi. Ama ben yanındayım, ya Oral, ne yapalım 

demedi. Neden? Hâlbuki beni çok sever ve takdir etmesi lazım. Çünkü onun sınıf arkadaşları 

da benim voleybolcumdu. Kelle İlker, Muammer, diğerleri hepsi bilir. Mesela Semih de en 

büyük şahidimizdir. Bugün yüzücü dediğimiz Semih 8 sene oyuncum oldu, 8’inde de İstanbul, 

Türkiye şampiyonu olduk. Bunlar yaşandı ve bunlar bizde var. Sadece bu branşta değil, bütün 

branşlarda böyle. Biz yönetimimizi seviyoruz, onlara sahip çıkmak, yardım etmek istiyoruz. 

Hazırız her zaman yani şurada.  

Bu paraları bulmak tabii ki zor. Önümüzdeki sezon artık bir şeyler olmuş. Ama tavsiyem, idarî 

kadrosunu artık işte arkadaşım, akrabam, sınıf arkadaşım, şunlar, bunları geçelim, evvela 

Galatasaray’a faydalı olalım. Galatasaray önce gelir, her şeyden önce Galatasaray. O zamana 

kadar, burayı kuran kişiler ve çalışan kişiler her zaman verdiler, hiç kimse almadı. Şimdi 

meblağlar da büyük. Bir bakıyorsunuz, eskiden bir idareciye iki bin lira verip üç takımı idare 

ettiriyorduk, şimdi bir idarecinin aldığı rakamlar astronomik. Yani bunu belki başbakan bile 

almıyor. Öyle bir paralar var, fiyatlar var. Tabii bilmiyoruz, inşallah bir dahaki toplantıda 

bunlar şey yapılırsa, biz duyduklarımızla hallediyoruz.  

O bakımdan, ben tavsiye ediyorum, eğer şampiyon olmak istiyorsanız hemen bir reçete 

yapalım, olun. Oyuncu yetiştirmek istiyorsanız bir reçete yapalım, yetiştirin, çünkü her zaman 

oyuncuları yetiştirdik. Dediğim gibi, genç takımdan A takıma, hatta A takıma gelenleri takım 

şampiyon olduğu için bazen başka kulüplere verdik. Ali Dürüst’ü Beyoğluspor’a verdim diye 

darıldı bana. Ne yapayım, takım şampiyon oluyor devamlı. Fazla şey yapamıyorsunuz. Bu 

bakımdan, ben lütfen sayın yönetimden, önümüzdeki sene için bu kadrosunu tekrar bir 

gözden geçirmesini istiyorum. Mesela akşam bir voleybol maçı vardı. Seyretmişseniz 

görüyorsunuz. Neredeyse maç bize doğru dönmüştü, bir oyuncunun sakatlanması ile. Bu 

Cannes takımını, -tahmin ediyorum önümüzdeki hafta, 4-5 gün sonra oynayacağız- burada 3-

0 yeneceğiz inşallah. Onun için, biz her türlü yardıma hazırız. Bizim işimiz bu, şampiyonluk da, 

yetiştirmek de. Onun için hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Oral Yılmaz’a da biz teşekkür ediyoruz. Sayın Ayhan Özmızrak, buyurun 

efendim.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Önce bu amatör şubelerle ilgili görüşümü bir izah etmek 

istiyorum. Sayın Mehmet Cibara’ya çok teşekkür ederiz, çok detaylı bir çalışmaydı. Herhâlde 

gelecek ay Sayın Mete İkiz de bunun malî boyutunu açıklayacak, ama biz zaten Temmuz 

ayında Ada’daki toplantıda 3 aşağı 5 yukarı fotoğrafı görmüştük. Şimdi altyapılarda bir sorun 

yok gözüküyor. Altyapıların altyapısı çok iyi yapılmış. Bu, Galatasaray’da yıllardır var olan bir 

şey. Esas sıkıntı üst yapıda, yani A takım seviyesinde. Başarının sürdürülebilir olması maalesef 

malî nedenlere çok bağlı. Bu da şu anki şartlarda ancak sponsor geliri ile olabiliyor. Ama 

sponsor gelirleri takdir edersiniz ki çok kısa vadeli. Yani bir senelik, belki 2 senelik anlaşmalar 

yapabiliyoruz ve sponsorların oradaki beklentileri... Şu an bizim takımlarımıza sponsor olan 

muhtelif firmalara çok teşekkür ederiz katkıları için. Eminim ki, beklentileri de farklı farklı. 

Kimisi adını duyurmak istiyor, kimisi yeni açılmış, tanınmak istiyor filan.  

Şimdi ben başka bir öneri demeyeceğim de, biraz sesli düşüneceğim. Bunu söylemeden de 

şunu hemen ifade edeyim. Bu söyleyeceğim şeye kendim en az 5 tane muhalefet şerhi 

koyabilirim. Ama bir düşünelim, bir de böyle bir bakalım. Belki bir yol açılabilir veyahut da 

mutlaka yönetim düşünmüştür. Ben sponsorluktan ziyade, bazı branşlarda birleşmeler 

olabilir mi diye sesli düşünmek istiyorum. Yani şu gün Türkiye’de yıllardır bazı spor 

branşlarında, basketbolda, voleybolda, hatta atletizmde ciddi kaynak ayıran, bu yalnız para 

olarak değil, iyi elemanlarını, vaktini, naktini, altyapısını, üst yapısını geliştirmiş ve yıllardır bu 

işte gerçek bir spor kulübü hüviyetinde neredeyse çalışan firmalar var. Onların da ne seyirci, 

ne camia destekleri var. Onlar da o konuda sıkıntıda. Hatta bunlardan biriyle yaklaşık iki sene 

önce, bence büyük bir fırsat da çıkmıştı, isim, reklam yasaklaması nedeniyle. Bunlarla böyle 

bir evliliği düşünmemiz, bir birlikteliği düşünmemiz, biliyorum, bizim bazı yönetim 

erklerinden fedakârlık etmemiz, bazı şeylerde daha paylaşımcı olmamız gerekecek, ama uzun 

vadeli plan yapabilmek, 3-4 senelik A takımının geleceğini görmek açısından böyle bir şey de 

düşünülebilir mi diye, bunu da sesli olarak sizlerle paylaşmak istedim. Onun ötesinde, 

verdikleri emek için,  çabalar için yönetime, özellikle altyapılar için teşekkür etmekten başka 

bir şey gelmez elimizden.  

Bu arada, yeni katılan Divan üyesi arkadaşlara da hoş geldiniz diyoruz. Onların da ilk Divan 

toplantısı olacak. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde bir Galatasaraylı 

arkadaşım dedi ki, “Her ay Divan yapıyorsunuz. Sizin Divan da bir enteresan oluyor. Böyle 

tek, monoton filan olmuyor, başka kulüplerdeki gibi. Herkes kalkıyor, konuşuyor, söylüyor.” 

filan dedi. “Ne oluyor sonra?” dedi. “Bak,” dedim, “sana ben bir anektod anlatayım”. Onu 

sizinle de paylaşmak istiyorum. Gazetecinin biri Kudüs’e gitmiş, Ağlama Duvarı’nda bir 

belgesel yapacak. İşte bakmış, orada birisi ibadet ediyor. Çıkarken çevirmiş. Hoş gittin, beş 

gittin, ne yapıyorsun? Vallaha demiş, ben her gün geliyorum, burada dua ediyorum. Niye 

ediyorsun? İşte rabbimin Musa oğullarını koruması, onları hastalıktan, savaştan uzak tutması, 
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iyilik vermesi, falan filan. Ne kadar zamandır geliyorsun? E demiş, 40 yıldır hemen hemen her 

gün geliyorum. Peki, ne düşünüyorsun demiş. Bilmiyorum demiş adam, vallaha sanki duvara 

konuşuyormuşum gibi geliyor.  

Şimdi bizim Divan da biraz sanki böyle bir his verdi bana. Bunu nereden çıkardım? Şimdi 

şurada masada var. Size de zaten maille gelmiştir. Eksik olmasın, İrfan Başkanım burada 

herkesin özgürce istediğini, dilediğini dile getirmesine izin veriyor. Tabii ki Galatasaraylılık 

terbiyesi içinde. Geçen ayki toplantı, öyle numune olsun diye, 30 sayfa, önlü arkalı. Rica 

ediyorum, bir boş vaktinizde hafta sonu, şöyle bir bakın, buradaki konuşmacılar ne demiş. Bir 

tekine cevap bulursanız ben gelecek ay özür dileyeceğim. Somut olarak bir tekine cevap 

bulursanız ben özür dileyeceğim. Yani hiç mi cevap vermemiş yönetim? Vermiş, çıkmış 

burada uzun uzun konuşmuş da. Her şeyi anlatmış, bir tek sorulanları anlatmamış. Bu, bu 

ayın meselesi değil, geçen ay da böyle, evvelki ay da.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hatta bu öyle bir hâle geldi ki, Galatasaray tarihinde yaşanmadık şeyi de yaşadık. Neyi 

yaşadık? Geçen Genel Kurulda, artık bu söylenenden başka şeyi anlatmak âdet olduğu için, 

en nihayet Değerli Başkanımız Sayın Ünal Aysal Divanda dedi ki, “Ya evet, biz bu Genel 

Kurulda sorulara cevap veremedik.” dedi, sonra yazılı olarak onları yeniden cevaplayıp 

dağıtmak durumunda kaldı. Yani Divanda biraz böyle bir sıkıntımız var. Geçen ay burada, 

Sayın Gündüz Özdemir benim bir lafımdan yola çıkarak, “Ben, Deloitte raporu üzerinde bir 

eleştiri beklerdim sizlerden.” dedi. Ee, Sayın Gündüz Bey, siz bu raporu yazmadan, daha 

doğrusu çıkartmadan, yayınlamadan önce, Şubat 2012 Divan toplantısında, -bakın Şubat 

2012- daha Deloitte raporunu yeni dillendiriyorsunuz, o zaman çıkıp söyledik, aman 

hedeflerinizi, varsayımlarınızı, kabullerinizi şuna, şuna, şuna göre yapın, böyle yaparsanız, 

bakın örnekleri var, Manchester United dedik, Manchester City dedik, sadece sportif 

başarılarla bu iş malî olarak çözülmüyor dedik. Barcelona’yı söyledik. Yani biz bunları 

zamanında söyledik, ama bunlara hiç cevap alamadık.  

Peki, bir şey daha söyleyeyim. Bu Deloitte raporuna göre bir master plan hazırlandı, yola 

çıkıldı. Bununla ilgili de bir business plan yaptınız. Belki bu vesileyle gelecek ay veya Mart 

Divanında belki Mete İkiz kardeşim onu getirir. Şu master planı, business planı, 5 yıllık planı 

bizimle paylaşmadınız. İşte 3 yılda 2 yıl şampiyon olacağız filan... Hayır, bunları söylemiyorum 

ben. Business plandan, rakamdan bahsediyorum. Burada biz, sene sonuna kadar olan nakit 

akışları var mı dediğimiz zaman, sene sonuna kadar ne kelime, 5 yıllık var dediniz. Bir getirin, 

söyleyin, gösterin, biz de inanalım, Bir anlayalım, belki bundan sonra bazı eleştirileri 

yapmayız. Ha deriz ki, bu böyle, gelecek sene daha da kötü olacak. Ama o sonra çıkacak. Bazı 

eleştirileri yapmayız, yaptığınız bazı eylemlere canıgönülden her bakımdan destek veririz. Bu 

planı bizimle birlikte paylaşın.  

İkinci olarak, kurumsallık. Yine Gündüz Bey kurumsallıktan yola çıktığı için, ben yine 

kurumsallıktan devam edeceğim. Bizim organizasyon şemamızda -işte galiba, ne zaman, 

Şubat ayı filandı değil mi Fatih Hocanın ayrılması veya Ekim başı mıydı, neydi- büyük bir 

boşluk oldu, bir paniğe girdik ve Sayın Lütfü Arıboğan CEO’muzu hemen Florya’ya yolladık. 

Eksik olmasın, elinden geleni ardına koymadı, o boşluğu doldurmaya çalıştı. Niye? Sportif 
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direktörümüz yoktu, o boşluk oradan çıktı. Sportif direktörün görevini de Lütfü Bey 

doldurmaya çalıştı. Peki, 4 ay oldu, yeni bir sportif direktör bulduk mu? Bulmadık. Ujfalusi’yi 

aldık. Ujfalusi’yi Mancini’nin altına aldık, Semih ağabey. Sportif direktör ise Mancini’nin 

üstüne, Lütfü Bey ile teknik direktörün arasına düşünülen bir pozisyondu. Şimdi Ujfalusi’yi 

altına 4 aylık aldık. Başarılı olursa seneye üstüne mi alacağız? Onu da bilmiyorum. Hep 

beraber amuda kalkmayı nasıl başaracağız, onu da bilmiyorum. Herhâlde onu yapacağız. Ama 

her şeyden önce, bu kadar önemli bir pozisyon diyorsunuz. Şirketimizin her şeyi Lütfü Bey’e, 

işini, gücünü bırak, oraya git diyorsun. 4 ay geçiyor, o pozisyona bir adam bulamıyorsun. 

Adam mı bulamıyoruz, adamımızı mı bulamıyoruz? Neyi bulamıyoruz? Yoksa hiç 

bulunmayacak bir pozisyona bir unvan koyduk, şimdi ne yapacağız diye kara kara mı 

düşünüyoruz?  

Gündüz ağabey, burada yoksun, ama inşallah tutanakları okursun. Biz bunların hepsini sıkı 

takip ediyoruz. Kurumsallığı da takip ediyoruz, ne yaptığınızı da izliyoruz. Elimizden geldiği 

kadar size destek olmaya da çalışıyoruz, ama ne olur, burada söylediklerimiz sizin yönetim 

erkinizi paylaşmak anlamına gelmez. Bunlar sizin yönetimleriniz, sizin haklarınız. Ben böyle 

olsun dersem, böyle niye yapılmıyor demiyorum. Ama bir ricam var. Haksızsam haksızsın, 

yanlış söyleyebilirim, bunların hepsine varım. Ama şuraya geldiğimizde, burada bir emek 

vermiş, konuşan insanlara hiç olmazsa bir cevap verin. Söylediğim budur. Bunu, tamam 

Ayhan, bu senin görüşündür deyin, tamam. Bu bir politik tercihtir, sen öyle görüşüyorsun, 

hatta dersiniz ki tatlı, tatlı, Ayhancığım, sen başkan olduğunda öyle yaparsın derseniz, ona da 

itiraz etmem. Ama hiçbir şey demeyip de bambaşka şeylerden bahsedersen, o zaman işte 

ben duvara konuşmuş oluyorum. Hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Özmızrak’ın duvara konuşma benzetmesine pek katılmıyorum. Şöyle ki, Divan 

Kurulunun esas görevi burada kulübümüzle ilgili gerekli bilgiyi, belgeyi almak. Ondan sonra, 

eleştirileri yapmak hakkımız, en tabii hakkımız, görevimiz hatta. E, bir de bunun Genel Kurulu 

var. Yani Genel Kurulda da, dikkat ederseniz, ağırlık yine Divan üyelerindedir. Onun için, 

bizim diğer kulüplerden daha farklı bir Divan yapımız var. Ama her hâlükârda, daha 

iyileştirmemiz gerekiyor, orada Ayhan Bey haklı. Sayın Cengiz Akatlı, buyurun efendim.  

Cengiz Akatlı  

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Vakit ilerledi galiba, nüfusumuz bayağı azaldı.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

2 saati geçince yorgunluk başlıyor Sayın Akatlı, her zaman onu ifade ediyorum.  

Cengiz Akatlı 

Nüfus azaldı. Onu da dikkate alarak fazla uzatmayacağım. Öncelikle, değerli kardeşimiz 

Cibara’ya emeklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Ben kendisini yakından tanıyorum ve 

takip ediyorum. Hakikaten, kulübe çok faydalı mesaisini vermektedir. Çok çok teşekkür 

ediyorum. Verdiği bilgiler amatör branşlarla ilgili dediler, bir arkadaşımız haklı olarak itiraz 
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etti. Hepsi amatör değil bu branşların. Amatör branşlarla ilgili verdiği bilgiler için de hepsine 

çok teşekkür ederim. Özellikle son günlerde ezeli rakibimize karşı kızlar basketbol takımımızın 

kıymetli galibiyeti dolayısıyla sevincimizi, göğsümüzün kabardığını ifade ediyorum ve 

teşekkür ediyorum.  

Bunun yanında, beni biraz üzen diyeceğim, yahut işte düşündüren iki husus oldu. Onlara da 

temas etmek istiyorum.  

Birincisi, Cibara kardeşimizin verdiği bilgiler içinde, bu amatör sporlar, vs. hiç bizim 

mektebimizin adı geçmedi veya ben duymadım. Duyan var mı? Bu Galatasaray Lisesi’nin hiç 

adı geçmedi. Hâlbuki kulübümüzün tüzüğünde de, zannediyorum birinci maddede, -Başkan 

da bakabilir- kulübün amaçları arasında, Galatasaray eğitim tesislerinde okuyan öğrencilerin 

sporculuklarını geliştirme konusunda gerekenleri yapar diyor. Kulüp yönetiminin bunları 

yapması gerekiyor, yani kulübün amaçları içinde ilk sayılanlardan bir tanesi bu. Belki biraz 

eskiye dayanarak, eski nostaljik anılarımıza dayanarak bunu hatırlatıyorum. Ben 46 yılında 

buraya geldim. Futbolda -Bülent ağabeyimiz burada- Bülent ağabeyimiz, rahmetli kardeşi 

Reha ağabeyimiz, onlar futbol takımının temel direkleriydi. Fakat onun yanında, 7 tane veya 

8 tane Galatasaray Lisesi öğrencisi A takımında oynuyordu. Bülent ağabeyim çok iyi 

hatırlarlar. Aynı dönemlerde, basketbol A takımımızın büyük çoğunluğu Galatasaray Lisesi 

öğrencisiydi. Yine aynı dönemde, Oral da hatırlayacak, voleybol takımımızın temeli yine 

mektepti. Yine aynı şekilde, atletizm takımının temeli Galatasaray Lisesi öğrencileriydi. Ee, ne 

oldu bunlar? 80’li yıllarda galiba, Oral belki hatırlar, Galatasaray Lisesi basketbolda dünya 

ikincisi oldu. Tam yılını hatırlayamıyorum, 80’li yıllar. Ondan sonra, işte devir değişti, şartlar 

değişti. Efendim, kurslar, şunlar, bunlar, öğrenciler spordan uzaklaştılar. Ve şimdi kulüple 

alakamız aşağı yukarı kesildi. Yani bunun üzerinde durmak lazım diye düşünüyorum. Eskiden 

kulübün -ifade doğru olursa- temel gıdası olan, sporcu açısından temel gıdası olan mektep 

kesildi. Kulüp bu gıdadan yararlanamıyor. Neden? Bunu bilmiyorum. Gerekli ilgi mi yok? 

Gerekli bağlantı mı yok?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Eğitim sistemi.  

Cengiz Akatlı  

Hatırlanacak olursa, bizim burada, Grand Cour’da A takımı bazen antrenmana gelirdi, Bülent 

ağabey de hatırlayabilir. Molley diye galiba bir İskoç antrenör vardı, o burada antrenman 

yaptırırdı. Biz de küçük çocuktuk, onları böyle merakla, heyecanla izlerdik. Bu durum neden 

kesildi, bilemiyorum. Yani bu şeyi kurmak zaten, biraz evvel ifade ettiğim gibi, tüzüğün 

gereği. Tüzük birinci maddesi, amaç maddesi bunu ifade ediyor.  

İkinci işaret edeceğim husus, Cibara dedi ki, çok önemli bir maçımızı 9 kişiyle oynadık, dedi. 

Yani 9 seyirci ile oynadık dedi. Hakikaten üzülecek bir durum, yani hepimiz adına üzülecek bir 

durum. Hepimiz üzülmeliyiz buna. Ben kendi adıma, bizim basketbol takımının maçları Abdi 

İpekçi’de olursa onlara gidiyorum, derbi maçları hariç, çünkü derbi maçlarında bazen kıyamet 

kopuyor. Onlara gidiyorum, orada da çok az seyirci ile oynanıyor. Bu gerekli desteği 

göstermiyoruz, bu önemli maçlarda bilhassa. Niçin? Bunu ben basketbol olarak da birkaç 
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defa ifade ettim, voleybol olarak da birkaç defa ifade ettim. Ama deminki arkadaşımızın 

dediği gibi, galiba bazen biraz duvara konuşuyoruz. Duvardan ses gelmedi. Dedim ki, -

hatırlanacaktır, zabıtlarda da vardır- böyle önemli maçlarda, kritik maçlarda üniversiteye 50 

tane, 100 tane davetiye gönderin, bilet gönderin, liseye 50 tane, 100 tane davetiye gönderin, 

bilet gönderin, ilköğretime davetiye gönderin. Bunların yanında, bakın işte 150 kişi mesela 

getirilebilir. Ayrıca nakliye işi yapan Galatasaraylı büyük yöneticilerimiz de var. O 

yöneticilerden yararlanarak bu organizasyon kolaylıkla sağlanabilir. Yani olmayacak şeyler 

değil. Ama 9 seyirci ile oynamak hakikaten üzüntü verici bir şey. Buna hakikaten üzüldüm, 

yani buna bir çare bulunabilir.  

Ayrıca, Cibara birçok okullardan da bahsetti, spor okulları. Bunlarda okuyan bir sürü öğrenci 

var. O öğrenciler, icap ederse velileri de çağrılabilir. Birer otobüse konur, bu maçlara getirilir. 

Yani onlar da hem taraftar olarak, hem de seyirci olarak buraya katkı verirler.  

Bu hususları ve özellikle mekteple olan bağlantıları, -mektep deyince yalnız burayı 

kastetmiyorum, üniversite de olabilir- bunun spor bağlantılarını tekrar canlandırmak lazım. 

Tekrar bu kaynaktan yararlanmamız lazım, kulüp olarak. Bu kaynağı kurutmayalım, bu 

kaynaktan yararlanmak lazım. Hepinize teşekkür ederim. İyi seneler dilerim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Akatlı’ya teşekkür ediyoruz. Benim işim değil cevap vermek, ama 

üniversite sistemini de herhâlde unutmamamız lazım. Biz Galatasaray Lisesi’nde okurken, 

üniversiteye giriş için böyle bir telaş yoktu. Eğer 1.5 milyon öğrenci imtihana giriyor, ondan 

da şu kadarı ancak doğru dürüst bir üniversiteye girebiliyorsa, buradaki çocuğa da, gel 

kardeşim, voleybol oyna, seni basketbolda destekleyelim desek dahi o çocuk gelemez. 

Gelirse eğitim hayatı aksıyor. Onun için, bu gerçekleri de unutmamamız lazım. Sayın Faruk 

Gürbüzer, buyurun efendim.  

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Saygıdeğer Yönetim Kurulum, Değerli Galatasaraylılar, 

Öncelikle, aramıza yeni katılan Divan üyesi arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Üst üste 5. 

yıl Türkiye Kupası’nı kazanan ve o kupayı müzemize getiren dişi aslanlarımıza, teknik heyete, 

emeği geçenlere ve biraz önce, özellikle amatör spor branşlarında belki de bugüne kadar ilk 

defa olarak bu kadar ayrıntılı bilgileri bizlerle paylaşan ve bu şubelerde büyük emeği olan 

Sevgili Mehmet Cibara’ya teşekkürler ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tüzüğümüzün 155, 156. maddelerine aykırı olarak üyelerden tahsil edilen sosyal bölüm giriş 

aidatları için düzenlenen aidat alıntıları ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuza iletilmek üzere 

Sayın Divan Başkanlığına ilettiğim mektup geçen ay içinde Yönetim Kurulumuz adına Sayın 

Mete İkiz tarafından cevaplandırıldı. Bahsi geçen konularla ilgili olarak haklı olduğumu, bu 

konularla ilgili bazı düzenlemeler yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, Yönetim 

Kuruluna gösterdiği bu hassasiyetten dolayı teşekkür ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Bilindiği üzere, Kadıköy’de, İstanbul’un en güzel, en mutena köşelerinden birinde, 

Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri yer almaktadır. Bu tesislerimiz özellikle yaz 

aylarında, üyelerimizin eş ve çocuklarının çok yoğun bir şekilde rağbet ettiği, beraber olduğu, 

sohbet edebildiği, Galatasaray’ı, arkadaşlıkları, dostlukları pekiştirdikleri bir köşe. Eşsiz bir 

köşe. Ancak özellikle son 2-3 yıldan beri, Kalamış Tesisleri’mizdeki anlaşılamaz fiyat artışları, 

fiyat uygulamaları birçok üyemizi rahatsız edici boyutlara ulaştı. Denecek ki, Kalamış Tesisleri 

çok özel bir yer, emsalleriyle karşılaştırıldığı zaman bu kadar fiyat farkı yok. Ama biz şunu 

unutmamalıyız ki, öncelikle orası Galatasaray Spor Kulübü sosyal tesisi. Sosyal tesislerde 

uygulanacak olan politikalar herkes tarafından bilinmekte.  

Öte yandan, Galatasaray Kalamış Tesisleri sadece Galatasaray Spor Kulübü üye, eş ve 

çocuklarına açık bir yer değil. Üzülerek görmekteyiz ki, Kalamış Tesisleri’mize başka takım 

kulüp üyeleri, hatta sempatizanları dahi aynı bizlere sağlanan imkânlarla girmekte ve bu 

tesislerimizden -restoran, bar, düğün salonu gibi- aldıkları hizmetlerin karşılığı bizlerden ne 

alınırsa birebir aynı. Burada size özellikle şunu hatırlatmak isterim ki ve hepimiz de bunu 

birebir yaşıyoruz ki, sosyal bölüm giriş kartını ibraz eden üyeler Galatasaray Spor Kulübü 

Kuruçeşme Adası’nda % 30 bir tenzilat alıyorlar. Hâl böyle iken, aynı kulübün bir diğer 

tesisinde neden bu farklı uygulama yapılabiliyor, bunu anlayabilmek mümkün değil. Ama 

inanıyorum ki, Yönetim Kurulumuz bu konuda da gerekli hassasiyeti gösterip gerekli 

tedbirleri de alacaktır.  

Bu arada, Sevgili Yönetim Kurulumuzdan küçük ama önemli bir ricam olacak. Sayın Yönetim 

Kurulu, kulübümüzde görev alan, görev verdiğiniz profesyonellere, profesyonellerin özellikle 

kulüp ve Divan üyelerine olan davranışlarına lütfen dikkat edin. Gerekli saygı ve sevgiyi 

maalesef göremediğimizi üzülerek de olsa sizin önünüzde ifade etmek istiyorum. Her ne 

kadar büyüğe saygı, küçüğe sevgi bir insanda olmazsa olmazlardan olmasına rağmen, 

özellikle bu kişilerin görev süreleri içinde Galatasaray örf, âdet ve geleneklerine uygun 

şekilde hareket etmeleri için lütfen ikazlarda bulunun. Şunu özellikle söylemek istiyorum ki, 

ulaşan şikâyetlerin üstünü lütfen örtmeyin, örtmeye de çalışmayın. Gereği neyse onu yapın. 

Aksi hâlde, bu tür işler yarın öbür gün karşılıklı hesaplaşmalarla çözülmeye çalışılır ki, bu da 

hiç hoş olmaz. Galatasaray’a ve bizlere yakışmaz.  

Uzun saatlerden bu yana hep beraberiz. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunar, 

teşekkürler ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Faruk Gürbüzer’e teşekkür ederiz. Sayın Serhat Özalemdar. 

Serhat Özalemdar 

Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Üyeler,  

Ben birkaç konuya değineceğim. Bir tanesi, bu seyirci konusu, 9 kişi gitme konusu. Demin de 

bir beyefendi, basketbol maçları bu tarafta olduğu zaman gidiyoruz dedi. Tabii senelerdir 

konuşuluyor, ama bir türlü yapılmadı. Bu tarafta bir salonumuz olsa, tahmin ediyorum -o 

salon, çünkü eskiden Spor Sergi’de oynanırdı maçlar- bütün voleybol seyircisi de gelirdi, 

basket seyircisi de gelirdi. Biraz da karşı tarafta olmasının sebebini görüyorum. Bu bir.  
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İkincisi, duvar meselesi. Geçen Divan toplantısında, Rasim Zaimoğlu -bir yeğeni vardı, yüzücü- 

birkaç sefer aradığı hâlde CEO’muza ulaşamamıştı. Acaba ulaşıldı mı, kendisiyle görüşüldü 

mü, merak ediyorum. O konuyu söyleyeyim.  

Bir de, geçen yine biz Galatasaraylılarla bir sohbette konuşulan bir iki konu geçti. Onları da 

burada konuşayım. Merak ettim, bizim kulübümüzün halkla ilişkiler departmanı var mı? Yok 

diye söylendi. Var mı? Varsa iyi. Bilmiyorum. Bir de şey konusunu söyleyeyim, personel 

alımları nasıl yapılıyor? Personel departmanımız bunlarda nasıl bir seçicilik yapıyor? Üye 

olurken, Sicil Kurulumuz bayağı bunu araştırıyor. Personel alımları nasıl oluyor? Bunun 

cevabını yönetim bir açıklarsa... Çünkü bazen Seyrantepe’ye gittiğimiz zaman, geçen gün bilgi 

işlemde çalışan bir arkadaşla sohbet ettik, Beşiktaşlıyım filan dedi. Tabii Beşiktaşlı olmasını 

şey yapmıyorum, ama biliyorsunuz, yarın öbür gün bir sürü kasetler, şeyler, bilmem ne... Yani 

personel alımını o yüzden merak ediyorum. Nasıl bir personel departmanımız var? Alımlarda 

hangi kıstaslara uyuyor? Bu konuda da bilgi almak isterim.  

Bir de, buradan İnan Kıraç’la ilgili konuşmak istiyorum. 2 sene evvel Dedeman Oteli’ndeki bir 

Divan toplantısında, Galatasaray Vakfı olarak, Riva’daki arazinin yanında kendilerinin bir arazi 

aldıklarını, orada spor lisesi yapmayı planladıklarını söylemişti. Sağ olsun, Mehmet Cibara 

altyapılarda bayağı bir aydınlattı bizi. Ama altyapılarda oyuncu yetiştirmek için hakikaten çok 

emek vermek lazım. İnan Kıraç’ın söylediği gibi, bir spor lisesinde o çocukların orada kalması, 

okuması, eğitim alması, yurtların orada olması gibi şeylerle çok daha iyi başarılar alınır, iyi 

sporcular yetişir. İnan Kıraç’ın bu konuşmasından sonra herhangi bir şey duymadım. Bu 

konuda kendisine sorulur, bir dahaki toplantıda bize bir açıklama gelirse çok memnun 

olurum.  

Şimdilik teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Son konuşmacı Sayın Taner Aşkın. Daha sonra, Yönetim 

Kurulu söz alacak. Efendim, sizin önceliğiniz var, arzu ettiğiniz her dakikada söz alabilirsiniz. 

Peki efendim.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, kusura bakmayın, ben haberli olarak size şey yaptım. Burada 101. madde net, 

açık. Kemâl ağabey de aynı şeyi söylüyor. Ben esasında gelen o mektupla alakalı, Sayın 

Mehmet Dede’nin yazmış olduğu mektupla alakalı bir fikir beyan etmek istiyorum. Daha 

doğrusu, yönetimin görüşlerini aldıktan sonra ben bazı şeyler söylemek istiyordum. Ama 

böyle olsun, peki. Bir kere daha, bunun tüzükte madde olarak olduğunu bilelim hepimiz. En 

son söz, şüphesiz ki, bunu geçtikten sonra hemen sözlerime şöyle başlayayım.  

Bir kere, yeni gelen arkadaşların, yeni Divan üyesi olan arkadaşların hepsine başarılar 

diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Yeni senenin camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 

ediyorum. Amatör sporlarla ilgili çok geniş perspektifte bir açıklama yapan Sayın Mehmet 

Cibara’ya ve bu konuda hassasiyet gösteren Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum.  

Benim özellikle üzerinde durduğum konu bu derneklerle alakalı olacak. Galatasaray’da önüne 

gelen, birine kızan, bir dernekte seçime girip kazanamayan bir başka köşede gidip bir dernek 
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kurar hâle geldi. Tüzük açık ve net, burada 24. madde var. Genel Kurulun yetkisi var. 

Galatasaray ismi kime verilir, Galatasaray arması nasıl temsil edilir, bunların hepsi burada 

kayıtlı. İşin en berbat tarafı, şöyle söyleyeyim, yönetim bu konuda nasıl bir karar almış, 

bilmiyorum. Ama bana sorarsanız, son derece yanlış. Bu derneği kuran arkadaşlar bizim 

içimizden de olsa, bizim can ciğer kardeşlerimiz de olsa, hiçbir şekilde ayrılamayacağımız, 

kıramayacağımız insanlar da olsa, eğer bu camiada bu insanlar arasında ayrılık yaparsak, 

bunun sonunu getiremeyiz.  

Bakın, açık söylüyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Siz kurulan bir derneğe Galatasaray spor 

tesislerinde, yani TT Arena’da bir mekân tahsis ederseniz ve o mekânı o derneğin adına da 

tescil ederseniz, -bakın, kontrat olup olmadığını da bilmiyorum, ama gerçek bu, orada şu 

anda bir dernek var ve faaliyette- diğer başka dernekler de gelip sizden aynı hakları talep 

ederler. Bunun altından kalkamayız. Yönetim olarak böyle bir hakkınız yok. Böyle bir şey 

varsa bunu Genel Kurula getirmek zorundasınız. Tüzük, açık, net. Ben okudum. Lütfen sizler 

de okuyunuz. Okuduğunuzdan eminim, ama bir kere daha okuyunuz. Bunlar Galatasaray’ı 

çıkmaza götüren şeyler. Yarın karşınıza bir taraftar derneği gelir, o da orada yer ister ve 

veremem diyemezsiniz. Hiçbir hareket de edemezsiniz. Elinizi kolunuzu bağlar. Bombayı 

kucağımızda buluruz. Açık açık söylüyorum. Galatasaray’ın bunlara katiyen tahammülü 

yoktur. Bu şekilde yapacağınız her hareketin karşısında da beni daima bulacaksınız. Bunu net 

ve açık söylüyorum.  

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyoruz. Yani ele aldığı konu hassas. Daha 

mektubu okuttuğum zaman da söyledim. Yani tüzüğün ilgili maddeleri var, bir kısım 

sınırlamaları var. Bunlara rağmen bir kısım uygulama yapılıyorsa, Ayhan arkadaşımın dediği 

gibi, Divan Kurulu boş duvar değil. Divan Kurulu, Yönetim Kurulunun yaptığı uygulamaların 

tüzüğe, mevzuata ve bütçeye uygunluğunu takip etme durumundadır. Arkadaşımın dile 

getirdiği konu resmen tüzüğe aykırı bir husus. Açık seçik. Ama bunun tabii Genel Kurulda 

takibi ayrıca yapılır.  

Efendim, Yönetim Kurulu adına söz almak isteyen Sayın İkinci Başkan Özkan Olcay, buyurun 

efendim. Efendim, öyle bir izin yok.  

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Özkan Olcay  

Sayın Divan Başkanı, Divan Üyeleri ve Galatasaray Divan Kurulunun Saygıdeğer Mensupları, 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Efendim, çok değerli konuşmacılar değişik konulara 

değindiler, sorular sordular. Bu arada bazı serzenişlerde de bulundular. Bir hususa dikkatinizi 

çekmek ihtiyacını hissediyorum. Genellikle Divan toplantılarında 10 civarında konuşmacı söz 

alıyor ve herkes serbest olarak görüşlerini ifade ederken ortalama 6-7 değişik konuda soru 

soruyorlar. Yani ortalama bir hesap yapacak olursak, bir Divan toplantısından 60-70 tane 

kadar soru çıkıyor. Tabii her konuşmacı kendi sormuş olduğu sorulara cevap verilmesinin 

özellikle üstünde duruyor. Tabii Yönetim Kurulu adına cevap verirken, ister istemez biz bu 

soruların tamamını hem hazırlıklar açısından, hem de ehemmiyetine binaen tek tek 
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cevaplamak durumunda olamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız bu konuda biraz sert eleştirilerde de 

bulunuyorlar. Ama yapılması icap eden çalışmalar neticelendirildikten sonra her Divan 

üyesinin sorduğu sorulara detaylı cevapları vermek durumunda olduğumuzu ve bunu 

yapmamız gerektiğini de, bunun bilincinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Fakat 

dediğim gibi, bu cevapların hepsini yorgunluğun üst seviyeye geldiği bir durumda detaylı 

olarak yerine getiremiyor isek, bu konuda bizi biraz toleranslı karşılamanızı rica ediyorum 

efendim.  

Efendim, bugün 8 tane değerli konuşmacımız söz aldılar. Bu 8 konuşmacımızın söylediklerine 

sıra ile cevap vermek istiyorum efendim. Sorulan soruların bazıları teknik özellikleri itibarıyla 

veyahut da yapılan anlaşmaların gereği olarak hassasiyet arz eden konular olabildiği için, bu 

konularda fazla detaya girmemizin mümkün olmadığı kısımları yönetim toplantısı 

çerçevesinde değerlendirdikten sonra, gerekirse yazılı olarak da cevaplandırmak durumunda 

olacağız.  

Özellikle birinci konuşmacının ifade ettiği hususa gelmek istiyorum efendim. Tamer Bey, 

televizyon yayınları konusunda Digitürk’le olan ilişkilerimiz açısından Digitürk yayınlarından 

çıkmamızın Galatasaray’ın menfaatine olabileceği hususunu dile getirdiler. Galatasaray 

TV’nin şu andaki faaliyetleri, gözle görülen, ekranda görülen faaliyetleri tabii ki bizleri 

memnun ediyor. Fakat bir hususu belirtmek zorundayım ki, Galatasaray TV şu anda önemli 

borç altında. Dolayısıyla, bu konunun teknik detaylarını, müsaade ederseniz, münasip şekilde 

ve hatta yazılı olarak hazırlanmış bir metin hâlinde Tamer Bey’in dikkatine sunulmak üzere 

Divana bir sonraki toplantıda getirmenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü bu 

konuda yapılmış anlaşmalar ve de hemen burada açıklanmasının uygun olmayabileceği bazı 

detaylar var. Ticari bir konudur. Müsaade ederseniz, bunu bir sonraki toplantıda yazılı olarak 

cevaplamış olalım efendim.  

Efendim, ikinci konuşmacımız Sayın Mehmet Bilen’in Galatasaray Spor Kulübü’ndeki amatör 

faaliyetlere ne kadar yakın, ne kadar hassas ve konularına da ne kadar hâkim olduğunu 

şahsen ben de gayet iyi biliyorum. Önerdiği hususlarda haklı olduğu taraflar var. Değişik 

konular bakımından tek tek olmasa da, bilhassa vurgulamak istediği, yönetim kurullarında 

spordan gelen, sportif yaşantısını müteakip gerekli tecrübeyi kazanmış arkadaşların da 

bulunmasının çok yararlı olacağını ifade ettiler. Bu açıdan kendisine fazla itiraz etmemekle 

birlikte, seçim zamanları geldiğinde, yönetim kurullarının oluşturulmasında gündeme gelen 

tercih sebepleri ve Yönetim Kurulundaki üye sayılarının da belirli olması nedeniyle önceden 

bu işin planlamasını yapmak pek o kadar kolay olmuyor. Ama bu haklı uyarılarını yönetim 

içinde daha geniş kapsamlı olarak ele almanın faydalı olacağına yürekten katılıyoruz efendim. 

Kulübümüzün en büyük gelir kaynaklarından birisi olan sponsorluk anlaşmalarının üst 

düzeyde, daha ziyade futbolla ilgili görüşmelerde karara bağlandığını, amatör branşlarda 

daha alt kademedeki çalışmalara ve oradaki faaliyetlere sponsorluk payının pek düşmediğini, 

bu paylara da bir imkân tanımak gerektiği hususundaki önerilerini de dikkate almak gayet 

tabii ki taleplerin iyice değerlendirilmesi açısından gereklidir. Yalnız sponsorluk hadisesi de 

bir ticari menfaat anlaşması olduğundan, sponsorları istediğimiz istediğimiz yere 

yönlendirmek de pek o kadar mümkün olmuyor. Tabii neresi cazipse, kendilerini nerede daha 
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çok kamuoyu önünde sergileyebiliyorlarsa orada bu anlaşmayı yapmak istiyorlar. Fakat tabii 

ki bu anlaşmalardan elde edilen gelirlerin bünye içinde dağıtımı sırasında amatör kısımlara 

yapılması icap eden katkıları, biraz evvel Mehmet Cibara arkadaşımızın da ifade ettikleri gibi, 

kulübümüz elinden geldiği kadar bütçeleri takviye etmek suretiyle bu açığı kapatmaya 

çalışıyor. Ama eğer direk olarak spesifik bir branşla bir sponsorluk anlaşması yapmak isteyen 

bir aday var da, kulüp bu eğilimi başka istikamete yönlendirmek istiyor gibi bir şikâyet bahis 

konusu ise orada % 100 haklı olabilirler. Ama sponsor firmalar, tercihlerini bizden çok 

kendileri kararlaştırıyorlar efendim.  

Her amatör şubede bir profesyonel görevli iş başına getirmek suretiyle, amatör şubelerdeki 

çalışma rantabilitesini Yönetim Kurulunun gereği gibi yerine getirmediğini, bünye içinden 

yetişmiş tecrübeli arkadaşların bu branşlardaki faaliyetlerinin daha yararlı sonuçlar verdiğini 

ifade ediyor. Bu çalışmanın bünye içinde organize edilmesinin daha uygun olacağını, bu 

görevlendirmelerin en üst düzeyde Yönetim Kuruluna kadar gelmesinin mutlaka gerekli 

olmadığını düşünüyoruz. Bunları daha çok branş temsilcileri arasında halledilmesi gereken bir 

konu olarak görüyorum. Ama Yönetim Kurulunun her departmanın başına bir profesyonel 

getirmesi konusundaki eleştirinizi birinci derecede önemli olarak not ettik. Bunu Yönetim 

Kurulunda gerektiği şekilde gündeme getireceğiz efendim.  

Milli Takım’ımızın ve voleybol çalışmalarımızın hemen hemen her döneminde önemli katkıları 

olan Oral Yılmaz kardeşimizin eleştirilerini de dikkatle dinledik. Her sporda olduğu gibi, 

voleybolda da jenerasyonlar arasında bile değişmelerin olduğu bir dönemde, eski yıllardaki 

başarılarımızla, bugünün teknolojisi, bugünün sportif seviyesi açısından gelinen noktada, 

ortaya çıkan imkânlar ve de imkânsızlıklar açısından voleybolumuzun eksikliklerini eskiye 

dönerek değil de, ortaya çıkan yeni zaruretlere göre ayarlamak zorundayız. Uzun boylu 

elemanlar gerekiyorsa, rakiplerimizle baş edecek mücadeleyi yapacak yabancıların alınması 

icap ediyorsa ve bunları yapma gücümüz varsa, şampiyonluk istenilen ana hedef olduğu için 

ister istemez bu tercihleri de yapmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki yanlış yapmamak lazım. Eğer 

yapılan yanlışlar varsa, bunları mutlaka çözmemiz için ilk uyarıların tabii ki ilgili şubelerden 

gelmesi icap ediyor. Fakat değişen şartlar öylesine bir şeye geldi ki, mesela Afrika’nın kendi 

iklim ve yaşam şartlarına uygun zorlukları içinden yetişen atletler, olimpiyatlara bakıyoruz, 

maraton, on bin metreler, uzun mesafeler ya Kenya’dan çıkıyor, ya ne bileyim ben, 

Etiyopya’dan çıkıyor. Efendim, küçücük bir ülkeden Usain Bolt diye bir adam çıkıyor, bütün 

sürat yarışlarının rekorlarını üst üste değiştiriyor. Dolayısıyla, yani yaradılışları itibarıyla, 

bünye itibarıyla, farklı özelliklere sahip oyuncuları eğer siz de kendi takımınıza taşımazsanız, 

illa da kendi bahçemden yetiştirdiğim çiçekleri sulayarak ben onları daha geliştireceğim 

dersek, bu sefer şampiyonluklar ve de neticenin önem taşıdığı müsabakalardan galip çıkmak 

biraz zor oluyor. Televizyonlar şampiyonlara daha çok zaman ayırıyor, daha çok para 

veriyorlar. O bakımdan, takımlarda mevcut rakiplerimiz hangi usulleri, hangi yolları 

kullanıyorlarsa, bizim de o yollara yönelmemiz kaçınılmaz oluyor. Dünyanın en çok seyredilen 

futbol ligi olan İngiliz ligine bakıyorsunuz, her takımda neredeyse zenciler beyazlardan daha 

fazla olmaya başladı. Onlar da bu işin aksayan bazı tarafları olduğunu biliyorlar, ama demek 

ki, sonuç almak için bu konuda başarılı olmuş takımların takip ettikleri yolları bizim de 
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sollamamız mümkün değil. Alınması gerekli tedbirleri biraz da onlardan örnekler alarak 

yerine getirmek zorundayız.  

Efendim, Ayhan Özmızrak kardeşimiz daha ziyade, Deloitte planına göre hazırlanan master 

planda, Yönetim Kurulu üyemiz Aka Gündüz Özdemir’in söylemiş olduğu bazı çalışmaların 

daha henüz yerine gelmediğini, gerçekleştirilmesi icap eden çalışmaların kurumsallaşmaya 

bağlı olarak ifade edilmesi yanında bugün istenilen sonuçların henüz ortaya çıkmadığını ve bu 

konularda da gerekli bazı açıklamaları bizzat Aka Gündüz Özdemir’in yapması hâlinde 

memnun olacaklarını söylediler. Biz de bu konuda zaten bünye içerisinde çalışmalarımızı 

henüz tamamlamış durumda değiliz. Yalnız bir husus her zaman önemli bir şekilde bizi 

meşgul ediyor. O da Galatasaray Yönetim Kurulu ile Galatasaray Sportif A.Ş.’nin Yönetim 

Kurulunun yetkileri, çalışmaları ve aldığı kararlar doğrultusunda bizim için henüz daha tam 

net bir şekilde bütün üyelerimiz tarafından bilinemeyen bazı mecburiyetlerimiz var. 

Galatasaray, özellikle futbol takımının bağlı olduğu yükümlülükler ve malî problemler 

bakımından önemli bir şekilde Sportif A.Ş.’nin verdiği kararlara bağlı olarak yönlendirilmek 

durumunda. O bakımdan, yalnızca Galatasaray Kulübü olarak değil, Galatasaray Sportif A.Ş. 

olarak da bağlı bulunduğumuz kurallar ve kaideler çerçevesinde hareket ettiğimizin 

bilinmesini bir kere daha hatırlatmak ihtiyacını hissediyorum.  

Cengiz Akatlı kardeşimizin, voleybol, basketbol, atletizm bakımından, hatta futbolda, eskiden 

Galatasaray Lisesi’nden gelen gençler Galatasaray’a büyük katkı sağladığı hâlde  böyle bir 

başarıyı son zamanlarda göremiyoruz diye bir eleştirisi oldu. Evvela şunu bir hatırlamakta 

yarar var. Şartlar o kadar değişti ki, Galatasaray Lisesi değil, başka herhangi bir lisenin 

takımında oynayan birisinin artık bugünkü profesyonel seviyedeki sporcularla baş edecek 

hâlde olmadığını, zaman, zemin, ekonomik koşullar bakımından çok farklı seviyede imkânlara 

fizik ve de kondisyon olarak sahip olmayan sporcuların lise seviyesinde bu mücadelenin 

içinde olamayacağını kabul etmemiz lazım.  

Serhat Özalemdar kardeşimiz, kulübümüzün halkla ilişkiler departmanı var mı diye sordular. 

Personel alımları nasıl yapılıyor, bu konularda aydınlanmak istediklerini söylediler. Efendim, 

insan kaynakları, işe alım yönetmeliğimiz var. Bu konuda gerekli bilgileri oradan da almak 

mümkün. Kulübümüzün halkla ilişkiler departmanı da gayet tabii ki var. Bu konularda eğer 

bilgi almak isterlerse hem internetten, hem de doğrudan doğruya kulüpteki ilgili 

arkadaşlarımız kendilerine de yardımcı olabileceklerdir.  

İnan Kıraç’ın, Riva’daki arazimizin komşu bir parselinde kendisine yer aldığı ve orada bir okul 

yaptırmak istediği şeklinde bir duyumları olduğunu ifade ettiler. Bilebildiğim kadarıyla, daha 

evvelden de Galatasaray Eğitim Vakfı’nın Yönetim Kurulunda uzun zaman beraber çalıştığım 

İnan Kıraç Bey’in ne böyle bir tasavvuru, ne de böyle bir girişimi olduğunu zannetmiyorum 

efendim. Bu konuyu yine de kendisine de sormak suretiyle netleştirmek mümkün olabilir.  

Efendim, değerli konuşmacı Taner Aşkın Bey’in camiamızdaki derneklerle ilgili gündeme 

getirdiği konuyu, müsaade ederseniz, bugün hemen cevaplamak yerine, Yönetim Kurulu 

tarafından da güzelce değerlendirilip, bir dahaki şeyde bütün detaylarıyla birlikte, isteyen 

diğer üyelerimize de gerektiğinde yazılı olarak sunmak üzere Galatasaray ambleminin, 

Galatasaray markasının hangi koşullarda ve şartlarda nerede, nasıl kullanılması gerektiği 
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hususunda en ince teferruatına kadar hazırlanmış bir cevabı sunmak daha doğru olacak diye 

düşünüyorum. Tabii bizim Divan toplantılarına gelirken hangi konuşmacının, hangi konuda ne 

gibi bir detay soracağı hususunda ister istemez kesin bir hazırlığımız olmadığı için, hazırlıklı 

olmadığımız hususlarda peşin bir şey ifade etmenin yanlış anlamalara ve hatta hatalı 

sunumlara da sebep olabileceğini düşündüğüm için, bu ve bunun gibi, eğer eksik kalmış 

taraflarımız hakkında cevap verilmesi gereken hususlar varsa, Sayın Divan Başkanımızın her 

Divan toplantısından sonra hazırlattığı raporu inceden inceye, satır satır biz de güzelce etüt 

ettikten sonra, bir sonraki toplantıya detaylı olarak hazırlanmış bir şekilde sunacağımızı 

belirtmek istiyorum. Çünkü konuşmacıları ne kadar dikkatle, ne kadar çabuk dinleyerek 

notlar almaya çalışsak da, bu bir steno çabukluğunda olmuyor. O bakımdan, sorulan soruların 

hepsi neden cevaplanmıyor şeklindeki eleştiriyi bir sonraki toplantıda eksiklikleri kapatma 

çalışmamızda daha iyi yerine getirmiş olacağımızı zannediyorum.  

Şimdilik bu kadarla iktifa ediyorum. Ama hazırlanacak Divan zabıtlarından sonra, gerekli eksik 

notların güzelce hazırlanmış cevaplarını bir sonraki toplantıda sizlere sunacağız efendim. 

Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın İkinci Başkana teşekkür ediyoruz. Cevaplanmamış konularla ilgili bir şey mi var 

efendim? Siz bir oturun şimdi, ben size söz veririm. Efendim, bilahare bazı konuları 

cevaplandırma taahhüdü verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim buyurunuz Sayın 

Dr., söz almak istediniz. Ha, bir dakika efendim, bir dakika. Siz oturun, Sayın Kemâl Onar söz 

istedi.  

Kemâl Onar  

Bakalım, okuyabilecek miyim? Bu da kayar mı buradan? Maşallah! Salon da bayağı dolu, ama 

nasıl olsa tutanaklara geçecek. Bir de, ben bugün belki bildiğiniz, belki bilmediğiniz bir 

rekortmeni söyleyeceğim. Bir de, bir satır da kendimden bahsedeceğim önce. Ama daha 

önce, hepinize yeni yılda sağlık, başarı, iyi kazanç ve mutluluklar diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sağ olun. 

Kemâl Onar  

Bülent ağabeyim, Bülent Eken ağabeyim, -yeni nesil, hele 25’ini yeni dolduranlar bilmezler- 

Galatasaray Kulübü’nde o kadar yıl oynadığının, kaptanlığının dışında, başka bir rekora daha 

sahiptir. Resmen takımın 11 yerinde de oynamıştır.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Kaleci dahil, doğru.  

Kemâl Onar  

Benim 3 yaş büyüğümdür. Ben de bugün Galatasaray’daki 80. yılımdayım. 1934 yılında, 8 

yaşında iken bu kulübe girdim. 1946 yılında, elime para geçtiği ve işe girdiğim tarihten sonra 

üye oldum. 1951 yılında yönetici oldum. Onu da İrfan, Semih, Yılmaz gayet iyi bilirler. Ve 
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ondan sonra 1998 yılında, son denetçilikle görevimi bitirdim sandım. Ama hiçbir 

Galatasaraylının Galatasaray’a karşı görevi bitmez. Onun için, siz Divan üyelerine de, bugün 

burada olmayanlar olsa bile, tutanaklara geçeceği için, bazı -deyişimi uygun bulursanız- 

öğütlerde bulunmak istiyorum.  

Son yıllarda geçirdiğim kalp ameliyatları ve haftada 3 gün, 4’er saat süren diyaliz tedavilerim 

dolayısıyla toplantılara pek katılamıyorum. Ama telefon etmek, ziyaretime gelmek lütfunda 

bulunan arkadaşlarımdan çeşitli eleştirel, sakıncalı buldukları şeyleri veya böyle olmalı mı 

diye serzenişlerini duyuyorum. Bunlar genellikle Divan toplantılarının günü, saati, konuşma 

süreleri ve yeri hakkında oluyor. Bunların da çoğuna, “Ee, siz niye bunları Divanda dile 

getirmiyorsunuz?” diyorum,  çünkü tutanakları mümkün olduğunca bilgisayardan okumaya 

çalışıyorum. Yoksa, kâğıttan okuyamıyorum. 20 punto yazdım, ama göremiyorum.  

2010 yılında kabul edilen ve hâlen yürürlükte olan tüzüğümüze göre, Kulüp Divanının 98, 99, 

100 ve 101. maddeleri sadece Divanı ilgilendiriyor. Yani Hazreti Ali, tövbe tövbe, Hz. 

Peygamber, Kur’an-ı Kerim’in birinci ayetinde “Oku!” demiş. Ama biz okumuyoruz, % 

99’umuz tüzüğümüzü bilmiyor. Kulüp Başkanımız da bilmiyor. Ama onun danışmanları var, 

ona söylemeleri lazım. Yanlışlar yapılıyor. Örneğin, kabul edilen tüzüğümüz, -ki kanuna 

dayandırılmıştır- üye kabulünde son kararın Genel Kurulca verilmesini öngörür. Ancak kanun 

“kabulü” demesine rağmen, tüzükte bu “denetlenir” gibi bir kelime ile geçiştirilmiş. Bu yıl da, 

bundan dolayı, 2011, 2012, 2013 yılında kulübe üye olmak için müracaat edip Sicil Kurulunca, 

Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş olanlar hâlen bu kulübe üye değildirler. Dikkatle 

bakmak isterseniz, evinizde tutanaklar varsa, oradaki tutanaklarda, Genel Kurul gündeminde 

üye kabulüne dair bir madde yoktur. Bu hukuken kulübün başına işler açabilir. Çünkü 

biliyorsunuz, 2011 yılında bir ibra edilmeme olayı var. Ondan sonrakilerde böyle bir olay yok, 

ama kulübe üye olmayan kişilerin Genel Kurula katılmaları dolayısıyla hukuki ihtilaf çıkabilir. 

Nitekim, ben haber gönderip yanlıştır dememe rağmen, bu yıl da -bu ayın 29’unda 

zannediyorum- üye kabul töreni yapılacakmış. Tören, tören güzel de, kabulü yapılsın, ondan 

sonra. Yani Genel Kurul hangi tarihte yapılacaksa, o tarihteki gündeme bir madde konsun, 

ondan sonra da bu üyeler kulübe kabul edilsin ve gündeme de sade bunlar değil, 2 yıl 

öncekiler de konsun.  

Ben, biraz önce söylediğim gibi, kulüp olaylarından hiçbir zaman kopmadım, kopamadım. 

Sağlığımın elverdiği sürece, ki haftada 4 gün, günde 4 saat, yaşar gibi oluyorum, diyalizden 

sonra maalesef kendimde olamıyorum. Geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayları tutanaklarında ilginç 

şeyler okudum. Yürürlükte olan tüzük konusu hakkında görüşmeler olmuş, yeni bir Tüzük 

Komisyonu için bir seçim yapılmış. Ancak bu bozuk dediğimiz tüzüğü yapan kişilere yine 

havale edilmiş. Ben bir yanlış yaptıysam, yanlışımı göremem. Ve daha acısı, hepiniz belki 

hukukçu değilsiniz, hatta belki siz hukukçu değilsiniz, ama demiş ki orada konuşan kişi, 

profesör, “tüzüğü, anayasayı hukukçulardan başkası okuyamaz” demiş. Bu lafı kendiniz 

değerlendirin. Hukukçu olmayan bir tüzük okuyamaz mı? Değerlendiremez mi? Anayasa 

yapmak için iki senedir çalışıyorlar. Evvela hukukçular mı bir araya geldi? Türkiye’nin bütün 

sivil toplum kuruluşlarından, odalarından, her yerden bilgiler alındı, çok güzel öneriler geldi. 

Sonunda hukukçular bir araya geldiler ve olmadı. Gri oldu çünkü arkası. Oysa, merhum 
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Medeni Hukuk Profesörü Selim Kanetti tüzük hakkında çok güzel bir laf söylemişti bana, 30 

sene evvel. O lafı size buradan okumak istiyorum. “Yaşam deneylerinden kaynaklanmayan 

metinler, ne kadar süslü olurlarsa olsunlar, cansız ve boş bir metin olmaktan ileriye 

gidemezler. Hukuk düzeni, tüzüğümüzün...” Şurasını okur musunuz lütfen? Kırmızıları.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Baştan beri mi okuyayım, Kemâl ağabey?  

Kemâl Onar  

Evet, orayı.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

“Hukuk düzeni, tüzüğümüzün, yönetmeliklerimizin dış çerçevesini çizer. Bu çerçevenin içine 

kendi yaşamımızdan kaynaklanan bir içerik, bir başka deyişle, kendi resmimizi yerleştiririz. 

Hukuk düzeni ihtiyaçların ne olduğunu göstermez, ancak ihtiyaçlar belirlendikten sonra, 

bunlara cevap verecek çözümlerin mantıksal bir biçimde ortaya konulmasına yardımcı olur.” 

Kırmızılar bu kadar, diğerini okuyayım mı?  

Kemâl Onar  

Okuyun, bitsin bari, ben de geleceğime.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Tüzük bizim anayasamızdır. Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da, 3 yıldan beri 

bütün sivil toplum kuruluşlarından, odalardan öneri ve bilgi alındıktan sonra, şimdi yeniden 

yazılmaya çalışılmaktadır. Anayasalar o ülkede, o toplumda yaşayanlar tarafından önerilir ve 

yazılır. Hukuk bunun dış sınırlarını çizer ve gereken yerlerde madde yazılımlarını yapar. 

Olağanüstü Tüzük Genel Kurulunda, Yönetim Kurulunun bütün üyelerince imzalanmış bir 

önerge ile, genelde başkanlık divanlarına verilen redaksiyon görevinin bu kez düzeltme 

yetkisi de eklenerek 15 kişilik bir komisyona verilmesi istenmiş ve herhâlde Genel Kurulun 

zaaf gösterdiği bir ana rastlayarak bu önerge ve daha sonra düzeltme ve redaksiyonlu taslak 

tüzük olarak kabul edilmiş. Sonucunda, iki örnek vereyim. Genel Kurul Başkanlık Divanı 

Başkanı gibi kakafonik bir anlatım ile Yönetim Kurulu istifa ederse kalan sürenin 

tamamlanması, başkan istifa ederse yeniden bir 3 sene için seçilmesi gibi bir durum ortaya 

çıkmış ve günlerce tartışılmıştır.  

Diğerlerini okuyayım mı ağabey?  

Kemâl Onar  

Yok, artık bu da kalsın sizde. Gördüğünüz gibi, 80 sene, artı, gözler de görmeyince, burada 

fazla hitap edilemiyor. Ama Yönetim Kuruluna da bazı söylemek istediklerim vardı. Not 

etmeseler bile ben bunları kendilerine veririm, buradan alırlar.  

Şu anda, yani gözlerim görmediği hâlde söz almaktaki amacım, sizlere bunun Divan toplantısı 

olduğunu, en son konuşmacının Kulüp Başkanı olamayacağını, eğer herhangi bir Divan üyesi 

son konuşmacı olmak için Divan Başkanından talepte bulunursa, o konuşma hakkını 

kullanabileceğini belirtmek içindi.  
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Bir de, iki seneye yakındır bir efsane lafı dolaşıp duruyor. Efsane, tabii sonunda “Efsane 

Sedat” oldu. Şimdi Bülent ağabey de o stadyumda bozuk bir düzen ve organizasyon içinde 

efsane diye çağrıldı. Rahmetli Reha kardeşimle beraber kupalarını aldılar. Değil mi Bülent 

ağabey? Ama bakın, Türkçeyi en iyi yazanlardan birisi ne yazmış şurada efsane için.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî 

hikâye, söylence. İkinci mecazi anlamı, gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye ve benzeri. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ndan bir örnek var: “Hamdi’nin hayatına dair uydurulmuş 

efsanelerdenn birisi de onun müthiş bir aşk yüzünden bu hâle geldiğidir.”  

Kemâl Onar 

Gördüğünüz gibi, bunların hiçbirinin gerçekle ilgisi yok. Ama iki senedir stadyumda yapılan 

törenlerdeki hakikaten Galatasaray’ın önemli şampiyonluklarında rolü olmuş şampiyonları 

yok mu sayacağız? Bu efsane lafını da biraz doğrultsun. Ben bunu Sayın Başkanla 

konuşmuştum ve Başkan bu söylediğimi kabul etmişti. Sonra bir gün, halkla ilişkiler işine 

bakan Sara Koral arkadaşımız, -arkadaşımız değil, rahmetli Şakir ağabeyin kızıdır, elimizde 

büyüdü- Nisan ayında bana telefon etti ve “Bu hafta Sivasspor Kulübü ile şampiyonluk maçı 

var. Ondan evvel size ödül vereceğiz.” dedi. Ben, “Nasıl? Yani beni efsane diye mi 

çağıracaksınız?” derken, birisi telefonu kaptı, “Ağabey, siz onu Başkana da söylemişsiniz, ama 

ben kabul etmedim.” dedi. “Şimdi toplantıdan çağırıyorlar.” diye telefonu da öyle bırakıp, 

terbiyesizlik edip gitti. Bunu da huzurunuzda söylemiş olayım. Onun adı da “Efsane Sedat” 

kalsın.  

Teşekkür ederim dinlediğiniz için, sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, teşekkür ederiz. Evet, Sayın Dr. Ahmet Özdoğan, söz almakta ısrarlı mısınız 

efendim?  

Prof.Dr. Ahmet Özdoğan 

Hayır efendim, sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz.  

Prof.Dr. Ahmet Özdoğan  

Bir dakika, benim söz alma nedenim Kemâl ağabeyin söylediği şeydi, çünkü yeni üyeler 

katıldı. Divan Kurulumuzun ayrı bir kurul olduğunu belirtmek içindi. Kemâl ağabey onu 

belirtti. Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sağ olun, biz de teşekkür ediyoruz.  

Değerli Üyeler,  

3 saat 10 dakika süren toplantımızı kapatıyoruz. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum.  
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

Emir Turgan (5259)      Ahmet Yolalan (6701) 

 Başkan Yardımcısı          Başkan Yardımcısı 

 

 

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

         Sekreter          Sekreter  

 


