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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 16 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ocak 2013 Divan Kurulu olağan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

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

kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat 

etmiş 4433 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Erdal Öney, 8732 sicil numaralı kulüp üyemiz Ömer 

Satın, 10756 sicil numaralı kulüp üyemiz Ergun Dilek ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için 

sizleri saygı duruşuna davet ediyorum.  

(Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugünkü gündemi okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan  

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Cibara’ya sporcu sağlığı, eğitim, 

performans ve sağlık değerlendirme projesi ile ilgili çalışmaları sebebiyle Divan Teşekkür Beratı 

verilmesi,  

4. 20-23 Aralık 2012 tarihlerinde Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 31. şampiyonluğunu 

kazanan yüzme takımı yönetici, antrenör ve sporcularına Divan Başarı Beratı verilmesi,  

5. Galatasaray Spor Kulübü amatör şubeleri ile ilgili bilgilendirme,  

6. Güncel olaylarla ilgili genel görüşme, 

7. Dilekler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri,  

Lütfen cep telefonlarınızı ya kapatınız, ya sessiz konuma alınız.  
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Gündeme geçmeden önce, sizi 3 konuda bilgilendirmek istiyorum. 2012 yılının malî, idarî ve sportif 

konularının görüşüleceği ve 2013 yılı kulüp bütçesinin ele alınacağı, Yıllık Olağan Malî Genel 

Kurulumuz 23-30 Mart 2013 Cumartesi günü yapılacaktır. Bilindiği gibi, daima ikinci toplantı tarihi 

esastır. Yani 30 Martta Malî Genel Kurulumuz var. Tüzüğümüzün 23. maddesi uyarınca, Şubat ayı 

sonuna kadar yıllık aidatlarını yatıran üyeler Genel Kurula katılabilmektedirler. Bu hususu tekrar 

hatırlatmakta yarar görüyorum.  

İkinci konu, geçen toplantıda arz etmiştim, 19 Ocak 2013 Cumartesi günü, yani önümüzdeki 

Cumartesi bir olağanüstü Divan Kurulu toplantısı düzenledik. Bu salonda yapılacak olan toplantıda 

Divan Kuruluna katılacak yeni üyelere beratlarını ve 2012 yılı içinde uluslararası başarılara imza atan, 

Türkiye şampiyonu olan değerli şampiyon sporcularımızı davet ederek kendilerine Divan Kurulu başarı 

beratlarını takdim edeceğiz, teşekkür edeceğiz. Toplantı sonunda, yeni Divan üyeleri ve şampiyon 

sporcularımızla beraber okulumuzun geleneksel Galatasaray pilavını yiyeceğiz. Bu toplantıya ait özel 

gündem, yeri, saati vs. diğer detayları, her zaman olduğu gibi, kuryeyle size gönderilmiştir. Vakti 

müsait olan değerli üyelerimizin katılmasını arzu ederiz.  

Son madde olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta yapmamız gereken toplantı, bildiğiniz gibi, 

kötü hava şartları dolayısıyla ertelendi. O ertelemeyi 4 ayrı gazetede, 2 televizyon kanalında ve bizim 

kulübümüzün resmî sitesinde yayınladık. Ayrıca da SMS mesajı göndererek, üyelerimizi zahmete 

sokmamaya gayret ettik. Bu meyanda, gündemimizde bir noktada değişiklik yaptık. Ertelenen toplantı 

gündeminde, futbol altyapısı, yani futbol akademisi ile ilgili bir bilgilendirme yapılacaktı. Ancak Futbol 

Direktörümüz Fatih Terim beni arayarak, futbolla ilgili mufassal bilgi vermeyi arzu ettiği için 

mümkünse Şubat ayına almamı rica etti. Bu itibarla, gündemde bir değişiklik yaptık. Bugün Yönetim 

Kurulu, amatör spor dalları ile ilgili, şubelerimizle ilgili bize bilgi verecek. Şubat ayında ise Fatih Terim 

Divan toplantısına katılarak bizi futbolla ilgili bütün veçheleriyle bilgilendirecek.  

Bugün hatalı bir televizyon yayını olmuş. Biraz önce üyeler bana haber verdi. Gazetecilerden bir 

tanesi, işte bugün Fatih Terim’in gelmesi bekleniyor diye hatalı bir haber yayınlamış. Herhâlde basın 

mensubu arkadaşlar gündemleri okumayı pek uygun bulmuyorlar veya gereksiz görüyorlar. Onun için, 

yalan yanlış laflar da edebiliyorlar.  

Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum.  

Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen ay 

uzun bir toplantı yaptık. Üyelerimiz çok çeşitli konularda söz aldılar. Zabıt 40 sayfa tuttu. Bu da aşağı 

yukarı 3 saatlik bir toplantıya denk gelir. 2.5 saati biraz geçer. Bu tutanakları hazırlanmış olduğu 

şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. Teşekkür ederim.  

Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurun efendim.  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Sayın Divan Kurulu Üyeleri ve İdare Heyeti,  

1. Bugün, şampiyon olan yüzücülerimize başarı beratı vereceğiz. Bu arkadaşların bu dereceleri elde 

edebilmek için ne kadar antrenman yaptıklarını, bunları ne kadar fedakârlıklarla elde ettiklerini 

bilemezsiniz. Yukarıda, bu dereceleri dedim, bu şampiyonluğu demedim, çünkü dereceler çok daha 

mühim. Dünya ve Avrupa derecelerine yaklaşıyor. Bu genç arkadaşlar günde en az 8-10 kilometre 

yüzüyor bu noktalara gelebilmek için. Sayın kardeşimiz Yılmaz Özüak’a çok teşekkür ediyorum, çünkü 

o alt yapıdan gelen gençlerle bu seviyeye çıktı. Taşıma suyla değil, ithal etmedi.  

2. İnanın, Avrupa yakasında da bir tesisimiz olmuş olsa, olimpiyatlarda rahatlıkla finallerde oluruz.  

3. Sayın Başkan, ihtiyacımız olan bu tesisi en kısa zamanda bize kazandırın ve tesisin adını da Aysal 

Tesisleri koyalım. Bütün iyi günler hepimizin olsun.  

Saygılarımla.  

3005 Kerim Uzuner  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Kerim ağabey yılların su topu kaptanı, yüzücü ağabeyimiz. Israrla üzerinde durduğu konuyu 

Başkana tekrar hatırlattığı bu yazıyı ben de Başkanın dikkatine sunuyorum. Hakikaten, Avrupa 

yakasında muhakkak yüzme ile ilgili bir tesisimizin olmasında yarar var. Umarız Yönetim Kurulu ve 

Başkan bir çözüm üretirler.  

Gündemimizin 3. maddesine geçiyorum, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 

Mehmet Cibara’ya sporcu sağlığı, eğitim, performans ve sağlık değerlendirme projesi ile ilgili 

çalışmaları sebebiyle Divan Teşekkür Beratı verilmesi. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Mehmet Cibara, Yönetim Kurulumuzun az tanınan, medyada pek görünmeyen, fakat aldığı 

görevleri bihakkın yerine getirme çabası içinde olan değerli bir arkadaşımız. Kendisi, voleybol 

şubemizden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi. Medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla, bu şubeyi 

başarıyla yönetmekte, önemli sportif sonuçlar alınmasında faydalı görevler yüklenmektedir. Ayrıca, 

Hasnun Galip Sokak’taki binamızı bütün unsurları ile restore ettirmiş ve Voleybol Akademisi’ni bu 

binaya taşımıştır. Son olarak da, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Murat Tuncer’in desteği 

ve kulübümüzün üyesi, spor ortopedisinin en önemli isimlerinden Prof. Mahmut Nedim Doral ve 

ekibinin katkısıyla önemli bir projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. 4 tabip profesör ve 10 uzman 

hekimin katıldığı bu projede, basketbol ve voleybol altyapısındaki toplam 190 sporcumuz sağlık ve 

çeşitli performans taramalarından geçirilmiştir. Bu vesileyle, altyapı antrenörleri, fizyoterapistler, 

kondisyonerler bilgilendirilmiş ve taranan 190 sporcumuzla ilgili tüm bilgiler düzenlenmiştir. Bu, 

kulübümüz için hakikaten önemli bir proje. Bu önemli projedeki katkısı sebebiyle Sayın Mehmet 
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Cibara’ya teşekkür borçluyuz. Kendisini Divan Kurulunun şükran plaketini takdim etmek üzere 

sahneye davet ediyorum.  

Şimdi yüzücüleri çağıracağız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulunun önemli görevlerinden bir tanesi de, kulübümüzle ilgili olarak kim faydalı, önemli bir 

iş yapıyorsa teşekkür etmeyi, sizlere tanıtmayı bir görev biliyoruz. Bu sporcularımız için de geçerli, 

yöneticilerimiz için de geçerli, Divan üyelerimiz için de geçerli.  

Şimdi gündemin 4. maddesine geçiyorum, 20-23 Aralık 2012 tarihlerinde Türkiye Kısa Kulvar Yüzme 

Şampiyonası’nda 31. şampiyonluğunu kazanan yüzme takımı yönetici, antrenör ve sporcularına Divan 

Başarı Beratı verilmesi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kasım ve Aralık ayları yüzme şubemiz için çok yoğun geçmiş. 22-25 Kasım arasında, Fransa’nın 

Chartres şehrinde Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yapılmış. Kulübümüzden 11 yüzücü 

katılmış, 7 yüzücümüz final ve yarı final yüzmüş. Bu yüzücülerimiz 32 Türkiye rekoru kırarak önemli 

bir başarı sağlamışlar.  

Bundan takriben 3 hafta sonra, 12-16 Aralık tarihleri arasında, İstanbul’da Dünya Kısa Kulvar Yüzme 

Şampiyonası yapıldı. Bizim kulübümüzden 12 yüzücümüz bu şampiyonaya katıldı, 4 sporcumuz final 

yüzme başarısını gösterdi ve yüzücülerimiz toplam 13 Türkiye rekoru kırdı. 4x100 metre serbest 

bayrak erkek yarışında tarihte ilk defa final yüzen Milli Takım’da yer alan tüm sporcular Galatasaray 

Kulübü’nün sporcularıydı. 

Son olarak, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 20-23 Aralık 2012 tarihinde yapıldı. 107 kulüpten 

888 sporcunun katıldığı Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na, biz Galatasaray Kulübü olarak 113 

sporcu ile katıldık. Bu sporcularımız şampiyonada 74 birincilik, 59 ikincilik, 53 üçüncülük kazanırken 

22 Türkiye rekorunu da kırmışlardır. Toplam 12 kategorinin 9’unda Türkiye şampiyonu olan 

yüzücülerimiz, açık yaş toplamda da 31. kez Türkiye şampiyonu olma başarısını göstermişlerdir. 

Kupalarını da buraya getirdik.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yüzme ile ilgili niye böyle detay verdiğimi belki düşünebilirsiniz. Peş peşe gelen 3 başarılı şampiyona 

bu şubemizin hakikaten başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak bazı internet mesajlarında, medyada 

çıkan bazı yazılarda bu şube ile ilgili rencide edici, utandırıcı ifadeleri okumak beni çok rahatsız ediyor. 

Demek ki, başarı ile ilgisi yok bu işin. Kişisel hesapları Galatasaray platformuna getirmeye hiçbirimizin 

hakkı yok. Bunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum.  

Eylül ayında yüzme şubesinde bir gizli kahraman olarak Ergun Gürsoy’u tanıtmıştım size. Ergun 

Gürsoy’un bu şube ile ilgili gereken tüm girişimlerde daima ismi var, icap ettiğinde maddi desteği var, 

manevi desteği var, ağabeyliği var. Ama onun dışında bir gizli kahraman daha var, bizim değerli 
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üyelerimizden Barış Dalan arkadaşımız. Bu arkadaşımız şimdiye kadar 30’un üzerinde sporcumuza, 

İstek Vakfı Okulları’nda % 75 ila % 100’e kadar burs sağlamış. Şimdiye kadar, 12 sporcumuz Yeditepe 

Üniversitesi’nde burslu olarak okumuşlar ve mezun olmuşlar. Şu anda da eğitimi devam eden 2 

sporcumuz var. Onun için, Barış Dalan’a da bir teşekkür borçluyuz. Barış Bey, buyurun.  

Şimdi şampiyon sporcularımızın beratlarını vermeye başlayacağız.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Şampiyon takımımızın idarî ve teknik kadrosuna beratlarını vermek üzere Divan Kurulu Başkanımız 

Sayın İrfan Aktar’ı davet ediyorum. Yılmaz Özüak, Yüzme Şubesi Koordinatörü. Evet, Dejan Pejinovic, 

teknik direktör. Hakan Kiper, antrenör. Memduha Denizer, antrenör. Fatih Kurt, antrenör.  

Evet şimdi de şampiyon sporcularımıza beratlarını vermek üzere Kulübümüz Başkanı Sayın Ünal 

Aysal’ı rica ediyoruz. Buse Günaydın, Nilüfer Kuru, Sude Özgen, İskender Başlakov, Arda Gürdal. Evet, 

Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Yönetim Kurulumuzun su sporlarından sorumlu 

üyesi Semih Haznedaroğlu’nu davet ediyoruz. Ömer Aslanoğlu, Doğa Çelik, Halim Lafçı, Emre 

Musluoğlu, Alpkan Örnek, Nezir Karap, Türker Ayar. Evet, Semih ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. 

Şimdi de kulübümüz Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Öztürk’ü kürsüye davet ediyorum. Kubilay Atay, 

Deniz Palalar, Kaan Özcan, Samet Alkan, Aksel Aytaç, Göktuğ Ergün, Ahmet Yılmaz.  

Sanıyorum başka kimse kalmadı. Onun için, toplu bir fotoğraf çektirmek üzere kürsü önüne 

buyurunuz. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli sporcularımıza teşekkür ediyoruz ve onları uğurluyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemin 5. maddesine geçiyorum, Galatasaray Spor Kulübü amatör şubeleriyle ilgili bilgilendirme. 

Buyurun efendim. Yönetim Kurulundan Sayın Semih Haznedaroğlu yapacak bilgilendirmeyi.  

Yönetim Kurulu Üyesi Semih Haznedaroğlu  

Sevgili Galatasaraylılar, Saygıdeğer Divan Heyeti Üyeleri, Kıymetli Dostlarım, Sayın Başkanım ve 

Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, Sayın Divan Kurulu Başkanı ve Riyaseti, 

Herkesi şahsım nezdinde, Yönetim Kurulu namına, biz yöneticiler namına selamlarım, saygılarımı 

sunarım. Sizlere bu konuşmamda, Galatasaray’ın futbol dışında, yani amiral gemisi dışında Türk 

sporuna yaptığı hizmetlerden bahsedeceğim. Yani amatör branşlarımızdan bahsedeceğim.  

Biz eski Galatasaraylılar hep söyleriz, Galatasaray sadece bir futbol kulübü değildir. Galatasaray bir 

spor kulübüdür ve bu spor kulübünün çok çeşitli branşları vardır. Dilim döndüğü kadar, sizleri 

sıkmadan, neticelere boğmadan, bu şubelerimiz hakkında, bu branşlarımız hakkında sizleri 

aydınlatmaya çalışacağım. Bu branşlardan bahsederken, belki bu konuların bir kısmını sizler de 
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biliyorsunuz. Hatta içimizde bazı Galatasaraylılar o kadar yakından takip ediyorlar ki, bu konuları belki 

benim şimdi anlatacağım kısımdan daha fazla biliyorlar. Ben mümkün mertebe, sizi özet olarak 

bilgilendirmeye çalışacağım.  

Amatör branşlar diyoruz, bu tabii eskiden kalmış bir deyim. Biliyorsunuz, eskiden de olimpiyatlar 

amatördü. Ama bugün olimpiyatlarda yapılan dereceler amatör olarak yapılacak dereceler değil. Bir 

bakıyorsunuz ki, bugün olimpiyatlarda şampiyon olan büyük sporcular normal hayatlarında, iş 

hayatlarında çok zengin olmuşlar. Yani artık ekonomik güç olmadan, yeterli destek olmadan o 

dereceler için gerekli çalışmaları yapabilmek ve başarılı olmak mümkün değil. Dolayısıyla, ben amatör 

branşlar derken biraz da yaşımın tesiri ile eskide kalarak hitap ediyorum.  

Size bahsedeceğim ilk konu basketbolla ilgili. Biliyorsunuz, basketbol profesyonel bir branş oldu artık. 

Ve Galatasaray basketbol takımı, medyadan seyrediyorsunuz, televizyondan seyrediyorsunuz, 

gazetelerden görüyorsunuz, hakikaten çok kuvvetli, hepimizin iftihar edebileceği bir takım. Yönetime 

geldikten sonra, Sayın Başkanın da özel ilgisi ve arzusu ile kalkınmakta olan basketbol branşına 

kuvvetli takviye yapılmıştır. Erkek A takımımız ve kız A takımımız, televizyonlardan seyrediyorsunuz, 

gazetelerden görüyorsunuz, her takımı yenebilecek güçte bir Galatasaray takımı var. Ve şampiyon 

olabilecek bir Galatasaray takımı var.  

Ben bundan 7-8 sene evveli hatırlıyorum. Basketbol takımımızdan bahsettiğimiz zaman -A takımından 

bahsediyorum- altıncılıklardan, yedinciliklerden, sekizinciliklerden bahsederken... Tabii ki bu 

memlekete basketbolu getiren Galatasaray’dır. Mazide çok büyük oyuncularımız var. Galatasaray 

tarihine, basketbol tarihine geçmiş Galatasaray takımları ve Galatasaray basketbol oyuncuları var. 

Ama bir ara bu duruma düştük. Ama şimdi Sayın Başkanın da bu konuya çok hassasiyet göstermesi 

dolayısıyla, -o da büyük bir faktör, açık açık söylemem lazım- şu anki basketbol takımımız bizim ondan 

her şeyi umut edebileceğimiz, her şeyi bekleyebileceğimiz bir seviyede. Gerek Türkiye’deki 

şampiyonalarda, maçlarda ve gerekse de uluslararası müsabakalarda büyük başarılar elde ediyorlar, 

önemli maçlar kazanıyorlar. Ancak şu anda baktığımız zaman basketbol takımı 5. durumda gözüküyor. 

Aldığım rapora göre, bazı önemli oyuncularımız önemli sakatlıklar geçirmiş. Bunlardan ikisi Henry 

Domercant ve Göksenin Köksal hemen hemen 5-6 aylık bir sakatlık dönemi geçiriyorlar. Milan 

Macvan, David Hawkıns, Boniface Ndong muhtelif sakatlıklar geçiriyorlar, fakat takıma faydalı olmaya 

çalışıyorlar. Ama bu sakatlıkların onların performanslarına ve basketbol takımının performansına etkili 

olduğunu söylüyorlar.  

Şimdi takdir edersiniz ki, tabii ki ligde iyi bir derece almamız lazım. Ama basketbolda önemli olan play-

off’tur. Geçen sene biz normal ligi şampiyon bitirdik, fakat maalesef play-off’ta yarı finalde elendik. 

Onun için gönül arzu eder ki, inşallah temennimiz, bu mükemmel takımımız bütün bu sakatlıkları ve 

terslikleri atlatıp play-off’ta bizi şampiyonluğa götürsün. Bunun için çok ümitliyiz.  
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Kız takımımızı da televizyondan ve gazetelerden takip ediyorsunuzdur, Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye 

Kupası şampiyonu oldular. Demek ki, o potansiyeli gösterebilecek bir takım. Yurt dışında ve yurt 

içinde önemli başarılar elde ediyorlar. Kız takımımızın da maalesef bir iki şanssızlığı oldu. Bunu belki 

sizlerden bilenler var. Alba Torens önemli bir basketbolcumuzdu. Önemli bir sakatlık geçirdi ve 10 

aydır sakatlığı devam ediyor. Nevriye Yılmaz da yine çok önemli bir basketbolcumuz ve o da sakatlık 

geçiriyor. Son olarak da, Sylvia Fowles diye önemli bir basketbolcumuzun maalesef babası vefat etti, 

Amerika’ya gitmek mecburiyetinde kaldı. Hatta son maçımızda, Fener’e karşı Türkiye Kupası maçında 

maalesef oynayamadı. Buna rağmen, takımımız Fener’i yendi ve şampiyon oldu. Ama tam dönmek 

üzereyken, annesi de bir felç olayı geçirmiş. Ailevi bir olay. Yani bu gibi sakatlıklar, bu gibi olaylar bir 

takımın performansını çok etkiliyor. Bunları mazeret olarak söylemiyorum, çünkü basketbol takımını 

yöneten arkadaşlar, bilhassa teknik direktör çok tecrübeli ve çok şampiyonluklar yaşamış bir teknik 

direktör. Dolayısıyla, hem yönetimimizin aldığı tedbirler neticesi, hem de ileriye dönük, bu sakatların 

iyileşmesi ile en iyi sonuca, şampiyonluğa ulaşacağımız kanaatindeyim.  

Basketbol takımı hakkında size söyleyeceğim genel olarak bu. Ama takip eden arkadaşlar bunların 

çoğunu zaten televizyondan ve basından biliyorlar. Ayrıca, tabii söylemeye lüzum var belki, altyapımız 

da oldukça kuvvetli ve yöneticiler, bu işle uğraşan arkadaşlar altyapı konusuna çok ehemmiyet 

veriyor. Genç erkekler, yıldız erkekler, genç kızlar, yıldız kızlar, hepsinin şampiyonaları var. Hepsi 

hummalı bir şekilde çalışma hâlindeler ve liglere bakıyorum, hepsi üst kademeleri, en üstü 

zorluyorlar. Demek ki, gerek yetiştiricilik olarak, gerekse de A takımları olarak, gerekse de kızlar 

olarak, oldukça mükemmel bir durumdayız diye düşünüyorum.  

Müsaade ederseniz... Özür dilerim, her şeye rağmen. Kürsüde çok bulundum, fakat insan ne de olsa 

sizlerin karşısında biraz heyecanlanıyor galiba, ağzım kurudu. Onun da etkisi olabilir. Ama zamanla 

açılırım.  

Bizim çok başarılı olduğumuz, yine basketbolla ilgili bir branşımız daha var. Esasında basketbol o da, 

tekerlekli sandalye basketbolu. Türkiye’de bu konuda uzun bir süredir hep başarı peşinde koşan bir 

branşımız. Türkiye şampiyonlukları var. Bu sene Avrupa’da 4. kez şampiyon olmayı hedeflemişler. 

Hatta Japonya’da yapılan dünya şampiyonasında da öyle bir kariyerleri var. Divan Kurulu üyelerimiz 

hatırlayacaklardır. Eksik olmasın, Divan Başkanımız bu gibi başarıları yakından takip ediyor ve Divanda 

onurlandırıyor. Dolayısıyla, basketbolla ilgili iftihar edeceğimiz tekerlekli sandalye basketbol 

takımımızı da sizlere arz ederim.  

Diğer bir branşımız ise voleybol. Demin, basketbolu Türkiye’ye getiren Galatasaray’dır diye bir iddiada 

bulundum. Voleybolu da Türkiye’ye getiren Galatasaray’dır ve şu anda salonda da kıymetli 

Galatasaraylıları görüyorum. Galatasaray’a çok büyük hizmetler yapan, mazinin şampiyon 

Galatasaraylılarının kıymetli oyuncuları var. Baba Oral var burada, Güngör Demirtaş var, Küçük 

Erdoğan var. Daha da belki görmediğim eski Galatasaraylılar var. Semih Haznedaroğlu da tabii 
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bunların yanında, hocalarımdır. Ben de 1958’le 1967 arasında 10 sene Galatasaray’da voleybol 

oynamıştım. Alkışlanacaklar, esas şampiyonlar orada. Milli oyuncularımız esas orada. Dolayısıyla, 

voleybolla ilişkimiz böyle bir şey. Galatasaray camiasının voleybol konusunda bir efkârıumumiyesi var. 

Dolayısıyla, bu branşı bırakamazsınız. Voleybol 5. olsun, 6. olsun, şu olsun, bu olsun diyemezsiniz. 

Bunları nazarıdikkate alan Sayın Başkan ve Yönetim Kurulunun tabii himmetleri var burada. Onların 

da teşvikleri ve motivasyonları olmazsa olması mümkün değil.  

Bir ara voleybola boş verildiği, yeterli desteğin temin edilmediği, âdeta Çatladıkapıspora bile yenilme 

durumunda olan voleybolda Mehmet Cibara arkadaşımızın -demin onere ettik, biliyorsunuz- büyük 

hizmetleri var, onu verdiler voleybolun başına. Gerek bizim ekonomik katkımız, gerek Mehmet 

Cibara’nın çalışmaları ve gerekse de voleybolla ilgili teknik kadronun çalışması... Tabii yönetimin ve 

Başkanın da ful desteği ile... Şu anda söyleyebilirim ki, aynen basketbol gibi voleybolda da, hem 

erkeklerde, hem kızlarda iftihar edebileceğimiz birinci sınıf takımlarımız var. Hatta ben size hemen bir 

örnek vereyim. Bundan bir ay evvel, Çarşamba günü Fener’i kupa finalinde yendik. Pazar günü 

Fener’le ligde karşılaştık, tekrar yendik. Ki Fener de şampiyon olan bir takım, çok şampiyonluklar 

kazana kazana gelmiş bir takım. Demek ki biz de o seviyeye çıktık kızlarda. Şimdi mücadele devam 

ediyor. Şu anda ligde ikinci durumdayız, ama çok iftihar edebileceğimiz ve Galatasaray formasını 

sırtında iftiharla taşıyabilecek bir takımımız var. Bu aynı şekilde erkek takımı için de söz konusu.  

Tabii voleybola şirketler, sanayi teşekkülleri girdi. Büyük para girdi. Bugün medya büyük ilgi 

gösteriyor, sponsorlar büyük ilgi gösteriyor. Dolayısıyla, çetin rakiplerimiz var. Ben hatırlarım, eskiden 

Darüşşafaka vardı, bizim çok büyük bir rakibimiz. Sonra bir aralık Fener oldu. Galatasaray-Fener 

maçları, Galatasaray-Darüşşafaka maçları... Belki bir takım daha vardır. Bir aralık tabii daha çeşitlendi, 

ama şu anda, hakikaten lokma aslanın ağzında. Çok iyi olmanız lazım ve iyi maçlar çıkarmanız lazım. 

Şimdi Kübalı bir smaçör de geldi. En son onu televizyondan seyrettim, herhâlde gücümüze güç 

katacak o da ve biri, ikiyi zorlayacağız. İnşallah biraz daha gayretle, önümüzdeki sene, bu sene de 

inşallah şampiyon oluruz, ama önümüzdeki sene, gerek kızlarda, gerek erkeklerde bizi iftihara sevk 

eden ve şampiyonluğa götüren bir branş hâline gelir. Zaten geldik yani. Voleybolun durumu da bu. 

Tabii eski voleybolcuyum, biraz da anlarım bu işlerden. Tabii bunun dışında, takımımız Avrupa’da da 

mücadele ediyor. Avrupa’da yaptığı mücadelelerde de çok başarılı oluyor. Dolayısıyla, hem Avrupa, 

hem burası, zannederim iftihar edeceğimiz bir durum olacak.  

Milli takımlarda oynayan çok sayıda burslu oyuncumuz var, gerek kız takımı, gerek erkek takımında. 

Tabii bir şey daha söyleyeyim. Zaten Mehmet arkadaşımız bu konuda onurlandırıldı, altyapıya çok 

ehemmiyet veriyor, tesise çok ehemmiyet veriyor. Sporcu yetiştirmek üzere birtakım tesisler yapıldı. 

Hatta o üyelerimizin, Divan üyelerimizin oturması için salon elden geçirildi. Ben yukarıdaki salonda 

vaktiyle antrenman yapardım. Gittim oraya baktım, gördüm, iftihar ettim. Uzun senelerden beri 

Galatasaray’da oynamış oyuncuların isimlerini orada teşhir ediyorlar. Bu tabii çok şükran edeceğimiz 
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bir şey, onları anıyoruz. Bu güzel bir şey, bunu da çok isabetli düşünmüşler. Tabii antrparantez, 

onların arasında ismimi görmek de ayrıca hoşuma gitti. Ben de insanım ve Galatasaray’a uzun süreler 

sporcu olarak hizmet etmekten dolayı iftihar ediyorum. Herhâlde buradaki arkadaşlar da aynı hisleri 

paylaşıyorlar. Voleyboldaki durumumuz bu.  

Futbolda inşallah çok çok iyiyiz, çok da iyi olacağız. Ama şu anda iki tane branş söyledim size. Bunlarla 

da iftihar etmemek için hiçbir sebep yok. Gerek basketbolla, gerek voleybolla. Başka bir branşa 

geçiyorum.  

Bizden evvelki yönetimlerin tayin ettiği arkadaşların da çok iyi çalışmaları neticesinde Galatasaray 

hakikaten su topunda bir hegemonya kurmuş. Bazı branşlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bazı 

branşlarda bizim yönetimimizin gelmesiyle çok şey değişti ve birtakım hegemonyalar kırıldı. Biz bu 

sefer hegemonya kurmaya çalışıyoruz. Ama su topu öyle değil. Su topunda hakikaten bundan evvel 

çalışmış arkadaşlara da burada teşekkür ediyorum. Zaten konuşmam olduğu her zaman onlara da 

sevgiler yolluyorum. Ama şu anki durum, şu an su topu ile ilgili arkadaşların ve tabii Yönetim 

Kurulumuzun ve Sayın Başkanın birtakım özel çıkmalarının da etkisiyle... Vakur Dağdeviren ve 

Mehmet Bilen arkadaşımız şu anda su topu ile ilgili ve orada çalışıyorlar. Su topu takımımız Türkiye’de 

uzun süreden beri şampiyon. Bu sene de şampiyon. Fakat kız takımı kurdular, onunla da 

şampiyonluğu yakaladılar. Baktım altyapı kurdular. Altyapıda da birtakım gençler, yıldızlar vs. yoğun 

bir su topu faaliyeti var. Diyeceksiniz ki, bu kadar faaliyete lüzum var mı? Aslında 60 senedir de bu 

memlekette su topunu Galatasaray götürüyor. Su topunun içinde var. Yani efkârıumumiyesi var. O 

şey çok önemli. Bir baskı unsuru oluyorlar. Fakat bu sene şöyle bir özel durum oldu. Bunu arkadaşlar 

çok güzel düşündüler.  

Şimdi efendim, Şampiyonlar Ligi’ne gittiğiniz zaman nasıl futbolda karşınıza Manchester United, Real 

Madrid, Barcelona çıkabilirse su topunun da buna paralel takımları Rusya’dan, Macaristan’dan, 

Hırvatistan’dan, İspanya’dan, İtalya’dan. Dünya şampiyonlukları ve olimpiyat kazanmış memleketler 

bunlar. Tabii bunların Şampiyonlar Ligi’nde oynayan birinci takımları da çok güçlüler. Şimdi, bizde 

maalesef doğru düzgün bir lig yok. Bir Galatasaray var bu işe yatırım yapan. Dolayısıyla, karşıdaki 

Macar takımı 15 takımlı çetin bir turnuvadan karşınıza geliyor. Ee, siz doğru düzgün maç 

yapmamışsınız. Türkiye’de şampiyon olmak o bakımdan daha kolay. O bakımdan, bunlar karşısında 

ezilmemek için arkadaşlar bir teklif getirdiler ve biz de birtakım yabancı oyuncular transfer edelim 

dediler. Gidip de bir Macar şampiyonunun karşısında 10 tane yemeyelim, bir Rus karşısında rezil 

olmayalım ve bizi ciddiye alsınlar. Hakikaten bu çalışmalar neticesinde -ki bu tarz biraz eleştiriye de 

sebep oldu- güzel bir takım yaptık. Amerikalı çok esaslı bir santrfor bulmuşlar. Ne bileyim, Macar 

bulmuşlar, Rus bulmuşlar. Neyse, onların detayına inmiyorum tabii. Nasıl futbol takımı Şampiyonlar 

Ligi’nde ilk 16’yı garantiledi, su topu tarihinde ilk defa ilk 16’yı garantiledik. Romen şampiyonunu 

yendik. Eskiden Avrupa şampiyonu olmuş Alman Spandau’yu burada yendik. 16’yı garantiledik. Bir iki 
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takıma mağlup olduk, Macara, vesaireye, fakat karşılarında iyi bir takım gördüler, hiçbir vakit rezil 

olmadık. 10-7 mağlup olduk, 12-9 mağlup olduk. Neticede, Galatasaray formasını ve ismini taşıyan 

takımımızı bunlar karşısında, bu seviyede tutmak durumundayız.  

Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Kalamış Tesisleri’ne, ben sporcu iken rüyamda görsem 

inanamayacağım -ki bundan 40 yıl evvelinden, 45 yıl evvelinden bahsediyorum- fevkalade bir tesis 

yapıldı. Kapalı yüzme havuzu yapıldı. Kalamış Tesisleri’mizin bu hâle getirilmesinde yine gerek 

Başkanımızın, gerek Yönetim Kurulunun, -tabii ben o yönetime mensup olduğum için, konuşurken de 

dikkatli konuşmak mecburiyetindeyim, sübjektifim- methetmek gibi olmasın, ama o tesisin bu 

etkinlikle, bu çabuklukla, -birtakım engellere rağmen, onları söylemiyorum- bu hâle getirilmesinde 

büyük rolü oldu. Birtakım yapılan güzel şeyleri zaman zaman söylemekte fayda var, çünkü bunları 

yapan kişilerin, bunlar için fedakârlık yapan kişilerin veyahut yönetimlerin veyahut heyetlerin bu işte 

biraz onore olması lazım, ileriye dönük hizmetler bakımından. Ben öyle düşünüyorum. Tabii böyle bir 

tesisimizin yanı sıra ayrıca Altunizade’de 50 metre bir tesisimiz var. Onu da yüzücüler kullanıyor. O da 

çok güzel bir tesis. Onu da bilahare bahsedeceğim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, 25 dakika oldu.  

Yönetim Kurulu Üyesi Semih Haznedaroğlu  

Bilmiyorum, güzel şeylerden bahsetmiyor muyum? Yani sıkıyorsam, hemen ineyim aşağıya. Bunlar 

pek öyle bilinmeyen şeyler. Yani bir camianın gücü bunlar. Bunları anlatma fırsatı yakalıyorum. Oğuz 

ağabey, sıkıldınız mı? Sıkıldınız mı?  

Oğuz İmregün  

Biraz. Çok fazla ayrıntıya giriyorsun.  

Yönetim Kurulu Üyesi Semih Haznedaroğlu  

Öyle mi? Peki ağabey, o zaman ayrıntıya girmeyeceğim. Daha süratli gideceğim.  

Şimdi elimdeki sıraya göre, judo diye bir branşımız var. Hiç birimizin haberi yok. Benim şahsen 

haberim yok. Tabii haberi olanlar var. Ali Demir isimli bir arkadaşımız rahmetli Kayhan Uras’la beraber 

-yad ediyoruz, Allah rahmet eylesin diyoruz- judo şubesini kurmuş ve Süper Lig kurulduğu zaman, 

bundan 4 yıl evvel, bizim judocular, elimdeki tablolara göre, Türkiye’de bayağı büyük başarılar elde 

etmişler. Judocularımız Türkiye’deki şampiyonlukların çoğunu kazanmışlar. Gerek Avrupa 

şampiyonluğunda, gerekse de Türkiye’de judo deyince Galatasaray markası ve Galatasaray Kulübü var 

orada. Bayanlarda 7 sikletin 5 sporcusu milli takımda. Erkeklerde 7 sikletin 5 sporcusu yine milli 

takımda. Judo bize oldukça yabancı, ama milli takımda Galatasaray temsil ediyor. Bu bilgiyi de sizlere 
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arz edeyim. Aslında judo ile ilgili söyleyeceğim, belki bekleyenler var. Fakat sıkılanlar var. Ben burada 

kesiyorum, özür dileyerek.  

Gelelim yüzmeye. Zaten çok bahsettiler yüzmeden. Yüzücülerimizi gördünüz. Şunu açıkça 

söyleyebilirim, yönetimimiz iş başına gelmeden evvel, yüzme sporunda hâkimiyet Fener’in elindeydi. 

Onu bir kere ters çevirdik. Yönetime geldiğimizden beri, iki tane Türkiye şampiyonası oldu. 2 değil, 

aslında 4 oldu. Çünkü, yazın 50 metrede Türkiye şampiyonası olur, kışın, Ocak ayında da kısa kulvar 

kış şampiyonası olur, 25 metrede. İki defa yaz şampiyonasında yüzücülerimiz şampiyon oldu. Kış 

şampiyonasında, kısa kulvarlarda 2 defa şampiyon olduk. Bir sürü rekor kırıldı. Olimpiyatlara yüzme 

takımında 6 kişi gitmişse, 4’ü Galatasaray’dan gitti.  

Hâkimiyet durumuna geleceğim. 12 tane kategori var yüzmede. İşte 13 yaşındakiler, 15 yaşındakiler, 

25 yaşında, yahut açık, büyükler, küçükler, bayanlar, vs. vs. Son Türkiye şampiyonasında 12 branşın 9 

branşını Galatasaray kazandı. Fenerbahçe 3 tane, yahut 2 tane aldı, bir tane de Enka aldı. Bu olay 

tamamen tersineydi. Bunun sebebi, birincisi, yönetimden gerekli destek. İkincisi, demin Ergun 

Gürsoy’dan bahsettiler, yine bahsediyorum. Barış Dalan’dan bahsettiler, yine bahsediyorum. Ve tabii 

Yılmaz Özüak da var. Birtakım genç antrenör arkadaşlar var. Yani işin ehli adamlar işin başında. Ayrıca 

da, tabii Yönetim Kurulumuz ve içeride bulunan üyelerin de gayretiyle gerekli destek sağlanıyor.  

Yüzme konusunu burada kesiyorum. Fakat müsaadenizle, bir şeyden daha bahsedeceğim. O da 

yelken şubesi. Bakın, ben bu işlerin içinde olan bir kişi olarak itiraf ediyorum. Bir yüzme, iki su topu, 

üç kürek. Yelken de var. Hiç de öyle değil. Yelkenin başında olan arkadaşlar, iki isim zikredeceğim. 

Birisi Melih Dilikoğlu, teknik. Diğeri de Emre Danişment arkadaşımız. Tabii ki yönetimin de desteğiyle, 

bu arkadaşlarımız çok şeyler yapmışlar. Galatasaray’ın yelken şubesi şu anda diğer rakiplerin yelken 

kulübü vs ne seviyedeyse o seviyede. Çeşitli Avrupa şampiyonlukları var. Orada da birtakım branşlar 

var. Ne var mesela? Optimist, RS:X, 420, Techno 293, U15 filan vs sınıflar var. Bu sınıflar, evet, çok 

fazla detay ama bilmekte de fayda var yani bu sınıfları. Ben de öğreniyorum. Bu sınıfların hepsinde 

faaliyet hâlindeler ve verdikleri raporda, Türkiye’de girdiğimiz her müsabakada -ki 30 tane yelkenli 

giriyor şampiyonaya- ilk üç arasında muhakkak bir varız diyorlar. İlk 3 arasında biz varız diyorlar. 

Arada Balkan şampiyonlukları var, Avrupa şampiyonluğu var. Böyle bir şube hâline gelmişler.  

Haluk Çalın, Can Pehlivan, Deniz Bağcı, Kaan Tuğlar, Simla Çilingiroğlu, Onur Cahit Biriz, Mehmet 

Duran Dinç, bunlar milli takımda. Bu isimleri söylüyorum, çünkü Divanda söylemeyeceğim de nerede 

onore edeceğim bu gençleri? Bunlar milli takımda yurdumuzu temsil ediyorlar. Sayın Başkanla 

yaptığımız temaslarda, onların tesislerini, binalarını mükemmelleştirmek bakımından, teknelerin suya 

girişini, çıkışını mükemmelleştirmek bakımından, Sayın Başkan bütün arzularına okey dedi, eksik 

olmasın. Hepsini yapalım dedi. Ayrıca bu arada, birtakım tekneler kazandırıldı. 5 adet Blue Blue marka 

optimist alınmış, 1 adet Evinrude motor, daha bir sürü şeyler, 55 bin TL’lik. Sonra Engin İmre diye bir 

arkadaş -onun da ismini zikredeceğim burada- 22 bin lira vermiş, 65 bin lira da kulübümüz tarafından 
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karşılanmış ve Mercedes Sprinter marka, 16 artı 1 kişilik bir otobüs alınmış şubeye. Yani siz 5 

veriyorsunuz, oradaki arkadaşlar becerileri yüzünden, gayretleri yüzünden yirmilik iş yapıyorlar. 

Bunları şimdi burada onore etmezsek, sıkılıyoruz diye ben bunlardan bahsetmezsem, niye ben 

buradayım? 

Burada bir şey daha söyleyeceğim. Kıymetli ağabeyimiz Sayın İnan Kıraç 130 bin euro değerinde, 

Azuree marka yetişkinler için büyük bir tekne mi diyeyim, yat mı diyeyim, ne diyeyim, şubeye hediye 

etti. O merasimde ben de bulundum orada. Çok güzel bir tekne. Arkadaşlar o tekneyi eğitim için 

kullanıyorlar. Bazen kiralıyorlar, parasını kazanıyorlar ve diğer yerlere harcıyorlar. Yani 130 bin 

euroluk bir tekne ve ben bunu tabii her yerde iftiharla söylüyorum. Çünkü inanıyorum ki, Sayın İnan 

Kıraç’tan başka sponsorluklar da gelecektir. Arkadaşlar orada kurdukları düzenle, yaptıkları 

çalışmalarla 47 optimist, 45 laser, 26 sörf, 12 yetişkinin yelkenle tanışması sağlanarak 140 kişiye 

yelken eğitimi veriyorlar. Bugün biliyorsunuz, yelken sporu, yat sporu çok popüler. Öğrenmek lazım. 

Orada bizlere de eğitim veriyorlar. Bunu da size müjdeliyorum. Hem kendi elemanlarını yetiştiriyorlar. 

Büyük bir faaliyet var orada, büyük bir okul kurmuşlar. Onun için, ben şahsen bu Melih Dilikoğlu’nu ve 

Emre Danişment’i alkışlıyorum. Kalbimle şükranlarımı belirtiyorum.  

Bunu da bitirdik. Çok az kaldı.  

Kürekten bahsediyorum. Kürekte de Fener hâkimiyeti vardı, geldiğimiz zaman. Bunu böyle bir politik 

filan şey için söylemiyorum. Ama neticede, bir kaderi değiştiriyorsunuz. Şampiyonluklara, şunlara, 

bunlara ambargo konmuş bir düzeni kaldırıyorsunuz, kendi düzeninizi koyuyorsunuz. Bu kolay bir olay 

değil. Niye kolay değil? Tekne bakımından kolay değil, çünkü adamın elinde bir sürü tekne var. Kaç 

tane yatırım yapmış. Eleman bakımından kolay değil, adamın elinde çok iyi elemanlar var. Sizin de 

eleman bulmanız ve eleman yetiştirmeniz lazım. Gerek yönetiminizin, bilhassa Sayın Başkanın 

kendisinin kürekçi olması dolayısıyla, bu kürekçilere çok özel çıkmalar yapıldı ve Empire firmasından 

15 adet yepyeni birinci sınıf tekne alındı. Çünkü adamın altında Mercedes varsa, sizin altınızda Fiat 

varsa olmaz. Onun için, bizim şu anda teknelerimiz böyle son model tekneler.  

Bakın, özet olarak söylüyorum. Son yapılan şampiyonalarda, 6 kategoride biz şampiyon olduk. 

Fenerbahçe 3 kategoride aldı. Biz 6 kategoride aldık ve biz Türkiye şampiyonu olduk kürekte. Ondan 

evvel de olmuştuk, fakat şampiyonluğumuz daha bir perçinlendi. Faruk arkadaşımız, Faruk Algur 

arkadaşımız var. Başlarında da kıymetli Emir Turgan arkadaşımız var. Tabii bu başarılarda muhakkak ki 

yönetimimizin büyük katkısı var, Başkanın büyük katkısı var. Ama Emir Turgan arkadaşımız da âdeta 

bu kürekçilerin, ama nasıl kürekçilerin biliyor musunuz, bir iki neslin duayeni gibi; çok sayıyorlar, çok 

seviyorlar ve bu işi iyi biliyor. Dolayısıyla da, iyi teşkilatlandı ve Başkanın verdiği paralar boşuna 

gitmedi.  
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Onu da biraz izah edeyim. Bu arada, bizim Küçükçekmece’de kürek tesislerimiz var. Biz geldiğimiz 

zaman, dolaştık, ettik, baktık, kürekçilerin yattıkları, kalktıkları, çalıştıkları yerler, iskele vesaire iyi 

değil. O konuda da birtakım yatırımlar yaptık. Çok güzel bir bina yapıldı, çok güzel iskele yapıldı. 

Burada da ismini zikrediyorum, Özer Gürkem arkadaşımızın -eski bir kürekçidir, çok kişi tanır onu- 

proje ve inşaat uygulamalarında fahri olarak çok emeği var. Çok gittiler, geldiler, gittiler, geldiler ve 

harika bir bina yapıldı orada. Harika şeyler yapıldı.  

Küreği de kısa kesiyorum sıkmamak için. Yelken tamam. Evet, 5 dakika daha müsaadenizle.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, toparlayalım. 

Yönetim Kurulu Üyesi Semih Haznedaroğlu  

Toparlıyoruz, 5 dakika kaldı. Efendim çok ihmal edilmiş, ben çok kötü durumda bulacağım 

zannediyorum, idim. Fakat bana gelen durumlara baktım, o kadar kötü değiliz, o da atletizm şubemiz. 

Biliyorsunuz hep konuşuruz biz. Efendim atletizm sporcuların, sporların, anasıdır, babasıdır, şusudur, 

busudur, ama Türkiye’de yok atletizm. Yahut çok az var. Veyahut arada çıkıyor, mesela olimpiyat 

şampiyonu, şu çıkardık, bunu çıkardık. Galatasarayın da mazisinde çok büyük atletler var. Rahmetli 

Cahit Önel’i hatırlıyorum. Karısını hatırlıyorum, Ayçan Önel, fakat sonradan yok oldular. Şimdi 

gördüğüm kadarıyla, atletizmde de büyük bir gayret var, çalışma var. Ve 24 tane atletimiz varmış. 

Türkiye’nin muhtelif yerlerinde, muhtelif yerlerde çalışıp, müsabakalara iştirak eden atletlerimiz var. 

Bir sürü branşta atletlerimiz var. Bilhassa altyapıda gençler, Avrupa şampiyonasına iştirak edebilmek 

için, birtakım barajlar konuyor. O barajları geçme durumunda olan, geçen çok sayıda atletimiz var. 

Yani bir şey söyleyeyim. Kısa kesmek istiyorum. Atletizme, şu yüzmeye verdiğimiz katkının, su topuna 

verdiğimiz katkının küreğe verdiğimiz katkının yarısını versek, atletizmde de number one olmamak 

elden değil yani, number one olacağız. Biraz yalnız, Yönetim Kurulumuzdan ve sayın başkanımızdan, 

atletizm konusunu objektife almayı temenni ediyorum. Çünkü atletizm Galatasaray için ve memleket 

için çok önemli bir şey, önümüzdeki olimpiyatlarda istemez miyiz, 2 tane olimpiyat şampiyonu 

çıkarmak? Çıkarılabiliyor. Dolayısıyla bu atletizm yani şu anki seviyesi, öyle sıfır filan değil, bayağı 

güzel faaliyetler var. Detaylı anlatamıyorum burada, anlatmayacağım yani, fakat buna biz biraz şey 

verebilirsek, omuz verebilirsek, bir takviye edebilirsek, atletizmde de büyük işler yapacağımız 

kanaatindeyim. Ay bu da mı var diyeceksiniz? Şimdi bizim briç takımımız var. Briç kafa sporu, orada da 

birtakım faaliyetler var. Orada da elde edilmiş birtakım şampiyonluklar var. Briç’te. Hatta en son 

maçlarında, Fenerbahçe galibiyeti var, onu da yazmışlar. Tabii burada detaylar var, şu şampiyonada 

şöyle olduk, bu şampiyonada böyle olduk, orada kızlar ve erkekler diye ayrılmıyor. Erkeklerle, 

hanımlar, beraber oynayabiliyorlar. Fakat uzun zamandan beri briç konusunda faaliyet gösteren bir 
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şubemiz var. Ve son olarak da talep üzerine satrança el attık, ama dedik ki kulüp bazında olmasın bu, 

okul bazında olsun. Ve arkadaşlarımız, Sinan Kalpakçıoğlu arkadaşımız, İş Bankası’na gitti, İş Bankası 

sponsormuş çünkü. Bu satranç konusunu, bilhassa gençler arasında, genç talebeler arasında 

yaygınlaştırmak üzere, kulübümüz bu işe de el atmış durumdadır. Efendim huzurlarınızı çok işgal 

ettim, kusura bakmayın, ama epey bilgiler verdim zannediyorum. Görüyorsunuz ki, Galatasaray 

boşuna büyük değil. Galatasaray çok iş yaptığı için, bu memlekete çok hizmet ettiği için, 100 seneyi 

aşkın, onun için büyük ve bizler de böyle bir camianın mensubu olmakta ne kadar şanslı olduğumuzu, 

insan bu anlarda çok idrak ediyor. Efendim hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlarım. Şimdi çok enterese 

olacağınız ve merak ettiğiniz, bizim Türk Telekom Arena’daki drenaj konusu ile ilgili belki de biraz da 

Sneijder’den bahseder. Sevgili Sedat Doğan’ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selamlarım efendim 

herkesi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Semih Haznedaroğlu’na açıklamaları için çok teşekkür ediyoruz. Bütün amatör 

şubelerle ilgili önemli bir özet sundu. Önümüzdeki Genel Kurulda hepimizin bilmesi gereken bazı 

şeyleri bize belirtti. Teşekkür ederiz. Sayın Sedat Doğan, buyurun.  

Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Vaktin de ilerlemesini gözönünde bulundurarak mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışacağım. Ama 

biliyorsunuz, en önemli branşımız olan futbolun oyunu icra ettiği alan bir parça kötü durumdaydı. 

Hatırladığınız gibi, 23 Ekim tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde Cluj’a karşı bir maç oynadık ve belki de 

sonucun lehimize olmasını etkileyecek bir yağmur sorunuyla ve drenaj sorunuyla karşı karşıya kaldık. 

Burada sporcu sağlığını son derece büyük tehlikeye sokacak bir saha şartı meydana geldi. 

Biliyorsunuz, biz de hızla incelemeleri başlattırdık. Değişik kuruluşlarla çalıştık, ama en önemlisi, 

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bir rapor hazırlatarak bu sahada neyin eksik olduğunu önce tespit 

etmek durumundaydık. Hızlı bir şekilde bu çalışma yapıldı. İTÜ, drenaj imalatında ciddi kusurlar 

olduğunu bize raporuyla tevsik ettikten sonra Yönetim Kurulumuz bütün sistemin yenilenmesi 

gerektiği konusunda karar aldı. Biliyorsunuz, biz bu kararı alırken kamuoyuna da bir bilgilendirmede 

bulunduk ve dedik ki, bir risk alıyoruz. O risk de Beşiktaş maçını -ki ligde oynadığımız en önemli 

derbilerden bir tanesi- stadımızda oynatamayabiliriz. Neden oynatamayabiliriz? Çünkü normal 

şartlarda 8-10 hafta içerisinde bitirilebilecek bir çalışma öngörülüyordu. Fakat maalesef 2013 yılının 

Temmuz ayında U20 Dünya Şampiyonası stadımızda oynanacağı için, 11 tane maç oynanacağı için 

maalesef daha uzun bir ara -yani bu Ocak ayının ve geçtiğimiz 2012 yılının Aralık ayından, ligin 

bitmesinden başlayarak, burada bulunan ara kadar, 6 haftalık kadar bir ara- 2014 yılının yazına kadar, 

yani 1.5 sene boyunca mevcut olmayacaktı. O sebeple, bu riski alarak çalışmaları başlattık.  
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Şimdi neler yaptık, bir göstermek istiyorum. Öncelikle şu gördüğünüz çim alanı özel makinelerle 

kazıldı. Daha sonra, çimin altında bulunan şu alan, 15 santim kalınlığındaki vejetasyon bölgesi 

kaldırıldı. Daha sonra, stadın ısıtma borularını görüyorsunuz, bu ısıtma boruları özel makinelerle 

söküldü. Bunlar sahanın bir tarafından öbür tarafına kadar devam eden borulardır. Bunlar dışarıya 

alındı. Hemen arkasından, burada gördüğünüz -45 santim kalınlığındadır bu- alt kum alanı kaldırıldı. 

Daha sonra, güney, kuzey yönü, burada sahanın tamamını görüyorsunuz ve 4 metrede bir aralıklı 

olarak drenaj tahliye boruları buradan geçiyor. Yine bu alanın altında, bu katmanda jeotekstil 

dediğimiz bir malzeme var. Bu jeotekstil malzemesi de bir çeşit keçe esasında, şurada gördüğünüz. 

Bunun kalitesinin de, İTÜ raporlarına göre, iyi olmadığı tespit edildi. Bu malzemeler de kaldırıldı. Bu 

örtü değiştirildi ve daha sonra, altta gördüğünüz gibi, bu yeni keçe alanı ve yeni drenaj borularının 

döşeneceği alan katmanı kumu serilmeye başlandı. Hemen bunun altında, sarı renkte gördüğünüz 

şunlar borulardır. Su bunların içine giriyor öncelikle ve oradan tahliyeye gidiyor. Bu gördüğünüz 

alanda 4 metrede bir borularımız var. Bunlar yeniden serildi. Daha sonra, boruların üstüne, kalibre 

çakıl dediğimiz bir malzemedir, şurada gördüğünüz, 15 santim kalınlığında, bu serildi. Çakıl 

katmanının üzerine burada gördüğünüz kum serildi. Elenmiş bir kumdur, kalibre bir kumdur, özel bir 

madenden çıkartılıp getirildi. Daha sonra, bu sistem boruları, görüyorsunuz burada, bunlar ısıtma 

borularımızdır, 36 saat boyunca bunlarda test yapıldı ve doğru çalışıp çalışmadıklarına bakıldı. Burada 

şu çok önemli tabii. Bütün katmanlar yapılırken, bu katmanların her birinde bir su analizi, su testi 

yapıldı. Bir katmanı serdiğiniz zaman, eğer çalışmazsa bunu tekrardan kaldırmanız çok zor. O sebeple, 

bunların hepsinin testleri yapıldı.  

Şunu da söylemek lazım. Çim örtünün daha yenileşebilmesi için bir önceki çimin içinde bulunan ya da 

üstünde bulunduğu bir toprak alan var, bu örtünün de % 10’u yeni toprakla karıştırıldı ve çimler 

serilmeye başlandı. Çimlerimiz Hollanda’nın Venlo bölgesinden geldi, soğutmalı tırlarla. 30 kadar tır 

geldi. 15 metre uzunluğunda ve 1.5 metre genişliğinde, burada gördüğünüz şu rulolar. Bunlar yine 

özel traktörler ve aletlerle yerleştirildi. Burada gördüğünüz alet, her ne kadar çimin üstüne basınç 

uyguluyor gibi görseniz de öyle değil. Çim katmanlarının birbirine şu şekilde kaynaması gerekiyor. O 

kaynamayı yapmak üzere bu alet bu şekilde bir baskı uygulayıp yana doğru itiyor ve bir önce serilmiş 

olan çim katmanı ile tekrardan uyumu sağlıyor. Birbirine kaynamasını sağlıyor. Yine kullanılmış olan 

traktörler saha zeminine özel lastiklerle basıyorlar ve gördüğünüz gibi, çok ufak iz bırakıyor bunlar. 

Alet çok büyük bir cüsseye sahip olmasına rağmen, ağırlığa sahip olmasına rağmen, bu traktör fazlaca 

bir baskı yapmadan sahayı yapmış oluyoruz. Son olarak, sahamız şu anda bu hâle geldi.  

Şimdi burada tabii teşekkür etmemiz gereken profesyonellerimiz var. Burada Hollandalı, Portekizli, 

Türk, İngiliz 30 kişilik bir ekip çalıştı. Normalde 8 saat çalışan bir ekip yerine 3 x 8, 24 saat bazında bir 

çalışma gerçekleştirildi. Bizim kulübümüzden de Yıldırım Ören, Mustafa Turgun ve Coşkun Peküstün 

hakikaten gecelerini gündüzlerine kattılar. Onlara da herhâlde bir alkış borçluyuz diye düşünüyorum.  
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Bir küçük bilgi verip bir merakı da gidermek istiyorum, çünkü bazı yazışma gruplarında bu konuya 

değinildi. Biz bu sahayı tekrardan yapmak için 550 bin euro civarında bir para harcadık. Normal 

şartlarda 1 milyon euro tutması gereken bir rakamdı. Neden rakam bu şekilde geriye geldi diye 

soracak olursak, bu saha SIS isimli, FİFA tarafından da akredite edilmiş, Real Madrid ve Shaktar 

Donetsk gibi, Ajax gibi kulüplerin de sahalarını yapan bir şirket tarafından yapılıyor. SIS, Türkiye’de 

daha önce Varyap Uzunlar’ın, yani sahamızı yapan, stadı yapan şirketin de alt taşeronu olan İlmek 

inşaat şirketini yakın bir süre önce satın aldı. İlmek şirketi bizim sahamızı daha önce yapan şirket, ama 

herkes zannediyor ki, SIS ismi şu anda şirketin ismi olduğu için sanki geçmişte de bu stat ilk 

yapıldığında SIS şirketinin kendisi yaptı zannediliyor bu sahayı. Hâlbuki öyle değil. Ama SIS şirketi, iyi 

niyet çerçevesinde, bu sahanın ilk yapımından kaynaklanan hataları kabul ederek, İlmek şirketinin de 

büyük hâkim ortağı olarak ve artık sahibi olarak, bizim bazı onlara ödettirmek istediğimiz hataları 

kabul ettiler ve o sebeple de biz 450 bin euro civarında daha düşük bir rakama bu sahayı bitirebildik. 

Şimdi tabii artık basınımız da rahatça görüyor, Beşiktaş maçı Türk Telekom Arena’da, 52.500 

seyircimizin önünde oynanacak.  

Son olarak, yine bazı yazışma gruplarında veya basında çıkan, Sneijder isimli futbolcunun transferine 

ilişkin bir iki şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, basında ve bazı yazışma gruplarında, neden 

Galatasaray transferi bitirmeden açıklama yapıyor, neden bu iş bu kadar speküle ediliyor ve buna 

müsaade ediyorsunuz gibi bazı eleştiriler var. Şimdi, bizim futbol branşımız bir A.Ş. altında faaliyet 

gösteriyor, biliyorsunuz. Bu şirketimiz de borsaya kote. Bu sebeple de, SPK mevzuatına tabi. Yani bir 

diğer deyişle, önemli bazı konular gündeme geldiğinde veya sözleşmeler imzalandığında Kamuyu 

Aydınlatma Platformu olarak adlandırılan ve SPK mevzuatına göre çalışan bir yere bizim yapmış 

olduğumuz önemli faaliyetleri bildirmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi, kulübümüz İnter kulübü ile bir 

anlaşma sağladı. Ama daha sporcu ile bir anlaşmaya varılmadı. Bu konuda da bilgi bekliyoruz. Ancak 

geçmişte normal kulüp çatısı altında faaliyet gösterirken, futbol branşımız transferleri bitirene kadar, 

imzalayana kadar saklayabilme imkânınız oluyordu. Ama artık böyle bir imkânımız kalmadı. Yaptığımız 

en ufak hareketi de bildirmek durumunda olduğumuzdan ve İnter kulübü ile de anlaşma imzalamış 

olduğumuzdan bu bilgiyi kamuoyuyla paylaştık. Öyle olunca da bu bayağı bir spekülasyon oldu. Bunu 

da sayın heyetinize arz etmek istedik, Yönetim Kurulu olarak. Ben teşekkür ediyorum, beni 

dinlediğiniz için. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Sedat Doğan’a açıklamaları için teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bazı şeyleri gözümüzde tecessüm ettirmemiz için bir hatırlatma yapıyorum. Ben bu saha yapılırken iki 

defa gittim, icap ederse size bilgi verebilmek için. Burada kullanılan veya çıkarılan ve yerine konan 



17 
 

malzeme 360 kamyon. Bu çok ciddi bir rakam. Yani ve bu kadar kısa sürede bu SIS firmasının bunu 

yapmış olması hakikaten olağanüstü bir başarı. En son gittiğimde, mesela o döşeme ısıtma boruları 

hazırlanıyordu. Firkete gibi, bir uçtan giriyor, öbür uçtan dönüyor ve 22.000 metre, yani 22 km 

tutuyor. Çok ciddi bir imalat var burada. Onun için, Yönetim Kurulunun da kararlılıkla bu işin üzerine 

gitmiş olması kulübümüz için önemli. Yoksa, efendim rapor aldık, bakalım, Spor Bakanlığı ne diyecek, 

bilmem, bir de müteahhitle konuşalım filan gibi şeylere girseniz, o düşünceye girerseniz, bunun sonu 

gelmez. Onun için, arkadaşlarımız doğrusunu yapmışlar, teşekkür ediyoruz.  

Şimdi efendim, gündemimizin 6. maddesine geçiyorum, güncel olaylarla ilgili genel görüşme. Söz 

almak isteyenler işaret buyursunlar. Sayın Hocam, buyurun. Hayrettin Kozak, gördüm. Turcan 

Bolayır’ı gördüm. Sayın Hocam, buyurunuz.  

Değerli Arkadaşlar,  

5 arkadaşımız söz almak için müracaat ettiler. Sırasıyla okuyorum: Sayın Prof. Oğuz İmregün, 

Hayrettin Kozak, Turcan Bolayır, Sami Çölgeçen ve Prof. Mehmet Helvacı. Lütfen konuşma sürelerini 

makul tutmalarını önemle rica ediyorum. Kendilerine belli süre içinde hatırlatırsam alınganlık 

göstermesinler. Sayın Hocam, buyurun. Taner Aşkın da mı söz istiyor? Evet. Etti 6. Sayın Hocam, 

buyurunuz.  

Prof. Dr.Oğuz İmregün 

Sayın Divan Başkanı, Divan Kurulu, Kulüp Başkanımız, Yönetim Kurulu ve Değerli Arkadaşlarım, 

Hepinizi hürmetle selamlarım. Bu arada, büyük bir Galatasaraylının adını anmak istiyorum rahmetle, 

Haldun Taner Hoca. Haldun Taner’in bir sözü vardı, onu tekrarlayacağım. “Her konuşmanın bir başı, 

bir ortası, bir de sonu vardır. Sonu başa yakın olanlar en güzelleridir.” Bunu kendime de uygulamaya 

çalışacağım.  

İkinci olarak, bu sefer üniversiteden hocamın bir lafı vardı, bana söylenmiş. Onu müsaadenizle 

tekrarlayacağım. “Çok alçak gönüllü olma, ciddiye alırlar.” derdi. Onun için, bu sözlerim Sayın 

Başkanımıza olacak. Burada biraz evvel değerli kardeşimiz, Sneijder’ı ne için haber yaptık diyor. Ona 

diyecek bir lafım yok. Gerekir mi, gerekmez mi? Ama Sayın Başkanımız geçen sene uçağına atladı, 

yanına kurmaylarını aldı, İspanya’ya 3 oyuncu almaya gitti. Alaylı, malaylı. Sonra, sonra olmadı, birisi 

geldi. Oynadı, oynamadı. Artık öğrendi, tecrübelendi, dersini almıştır diye düşündüm. Ama bu sefer 

Sneijder diye biri çıktı. Bilmiyorum, büyük bir oyuncuymuş. Olabilir. Öyle bir oyuncu ki, bu gibi 

oyuncular genellikle kapışılır daha önceden. Bu, 6 aydır ara transferi bekliyor. Bunu almayalım 

demiyorum, ben anlayamam bu işi. Fakat bu oyuncuyu almak için benim başkanım, Galatasaray 

camiasını temsil eden kişi kendi özel uçağıyla alayı vaala ile gitmez. Galatasaray gidebilir, birisi haber 

verebilir, birisini almak istiyorlar diye, olur, olmaz. Ama herhâlde bizzat Başkan, benim Başkanım 

gitmez, gidemez. Karşıdaki yıldızmış! Ne olursa olsun, o yıldızsa benim Başkanım güneştir. Ondan da 
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önemlisi, Galatasaray’ı temsil eder. Bu bakımdan, ben bu şekilde bu polemiklere, Başkanımın isminin, 

lakabın takılmasını, bu seviyede konuşmalar yapılmasını kabul etmiyorum, edemiyorum. Belirtmek 

istedim. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın İmregün’e teşekkür ederiz. Sayın Başkan herhâlde konuyu inceleyecek. Sayın 

Hayrettin Kozak, buyurun efendim.  

Hayrettin Kozak  

Sayın Başkanlarım, Değerli Galatasaraylılar,  

Oğuz ağabeyin başlangıçtaki güzel cümlesi, müteakiben de 8 dakikada kürsüden inişinden sonra 

kürsüye çıkmak zor. Ama bir şeyler söylememiz lazım. Bir diğer zorluk da, o kadar mutlu olaylar 

anlatıldı ki, birtakım sorunları dile getirmek cidden biraz ters olacak gibi, ama bir bakalım.  

Şimdi efendim, hepimizin hatırlayacağı gibi, Ekim ayındaki Divan toplantımızda, Yönetim Kurulunun 

muhasip üyesi Adnan Nas iki konuşma yaptı burada. Divan üyelerini yakından ilgilendiren konuşmaya 

cevap için mikrofona gelmem toplantının o günkü düzenini bozmamak adına yersiz olur düşüncesiyle 

geriye bıraktım. Sonra toplantılar ertelendi filan, bugüne kısmetmiş.  

Şimdi bakın, birincisinde, Adnan Nas tüzüğümüzün emrettiği 87. maddenin iki bendinin bazı Divan 

üyeleri tarafından gündemin en sıkıcı maddesi olarak tanımlandığını ifade etmişti. Bu maddeler Divan 

üyelerinin Yönetim Kurullarının icraatını denetleyebilmelerini sağlayacak, olmazsa olmaz maddelerdi. 

Birazdan ona yine geleceğiz. 

 İkincisinde, yine Adnan Nas ilginç bir laf etti. “Divan gibi kurullara tamamen muhasebe esaslı bir 

raporlama yaparsanız, denetim şirketinin -yani bugünkü Akis firması- raporunu vermem gerekir. O 

raporu da bu Divan (sizler, ben, 1.750 kişi, onları kastediyor) 7 günde filan ancak çözebilir, 

anlayabilir.” buyurdu. Şimdi, bunu bu arkadaş söyledi. Kulüp Divanının insan profilini tanımadan sarf 

edilen sözler olarak tanımlıyorum bunu. Bu 1.750 kişi içinde, en az onun kariyeri seviyesinde, 

deneyimli, çok değerli insanlar bulunduğunu kendisine hatırlatıyorum ve bu sözlerini tekrar gözden 

geçirmeye davet ediyorum. Benden değil, o kariyerli insanlardan özür dilemesini istiyorum.  

Şimdi tüzüğün 87/14 maddesini bizim tüzüğümüzde yer alan şekliyle aynen okuyacağım. Okumamız 

lazım, çünkü hepimizin ve yönetimin bunu iyi hatırlaması lazım. Evvela Yönetim Kurulunun görevleri 

kapsamı içindeki 87. maddeyi okuyorum. “Kulübün ve kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu 

şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık 

ayları sonlarında o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ve özet yönetsel ve sportif faaliyet 

raporlarını en geç izleyen 2. ay yapılacak Divan Kurulu toplantısına yetişecek tarzda hazırlayarak 

sunmak gereklidir.” Bu yıl, yani geçmiş 2012 yılında sizlere, bizlere sadece Haziran sonu itibarıyla 6 
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aylık raporlar sunuldu. Bir sene geçti, sadece bir kez raporlar sunuldu. O toplantıda, raporlar hakkında 

da yorum yapan konuşmacılara, Adnan Nas Beyefendi yukarıda söylediğim sözlerle hitap etti. 

Tüm yıl boyunca Divana tek kez rapor sunulmuş olması çok ciddi anlamda yönetimin tüzüğe aykırı bir 

tutumudur. Buna hemen karşılığında, tüzüğün “Divan Kurulunun Görevleri” maddesine, yani 

hepimize sorumluluk veren maddeye geldiğimiz zaman, tüzük maddesi 99/5, “Yönetim Kurulunca 3 

ayda bir verilecek çalışma raporu ile bağımsız denetimin ilgili döneme ait denetim raporu özetini, 

konsolide hesap vaziyetini, Denetim Kurulu raporuyla birlikte incelemek, gerekirse görüşünü 

bildirmek” şeklindedir. Yönetimin zorunlu görevi yılda 4 kez rapor sunmak  iken sadece bir kez 

vermiştir. Bizim de Divan üyeleri olarak sorumluluğumuz bunları takip etmektir. Aramızda kaç kişi 

sordu, onu da biz kendimize soralım. Bu tüzüğün hazırlanması sırasında denetim konuları için 

üzerinde titizlikle durduğumuz bu maddelerde bugün maalesef bu durumdayız.   

Yönetim tarafından yapılan konuşmalarda anlatılan mutlu olaylar arasında hiç rakam ifade edilmedi 

farkındaysanız. Memnuniyetle izlediğimiz, hakikaten bazıları % 100 çok başarılı olaylar yanında bazı 

rakamsal verilerin de yer alması gerekir. Rakamlar bizim geleceğimizdir. Onu da bilmemiz lazım.  

Sayın Başkan konuşmalarında, keza son GS TV canlı yayınında “Galatasaray’da hiçbir şey gizli kalmaz. 

Her şey çok açık ve seçiktir. Biz kritik edilmekten çekinmeyiz.” diyor. Beni yıllardır bilirsiniz. Bir 

kısmınız benim konuşmalarımdan bıkmıştır, bir çoğunuz  ise beni benimser, sever. Ama ben yine de 

ısrarcı olarak olayları takip ederim ve takip ettiklerimi bu kürsüden sizlere sunarım. Severek veya 

sevmeyerek, lütfeder ve beni dinlersiniz. Ben bu sene Sinan Kalpakçıoğlu’ndan üç kez bilgi istedim. 

Bakın, neler istemişim. 28 Eylül 2012’de, 2012 yılının 6 aylık konsolide bilançosu, borç alacak tabloları 

raporlarda eksik olduğu için istedim. Bu bir. 5 Kasım 2012’de, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 

31.08.2012 gelir gider tablolarını istedim. Ne zaman istiyorum? 5 Kasımda, yani aradan 3 ay geçtikten 

sonra. Bu iki. Aralık 2012’de 2010 ve 2011 Malî Genel Kurul imzalı hazirunlarını istiyorum. Bu 

tamamen bir çalışma için, hiçbir kimsenin işine yarayacak bir şey de değil. Bu da üç.  

Sayın Üyeler,  

Bu üç talebim de Başkan ve Yönetim Kurulunun talimatı ile olduğu bana belirtilerek Sinan 

Kalpakçıoğlu tarafından refüze edildi. Yani bir anlamda bana sansür uygulandı. Bunu sizin takdirinize 

bırakıyorum. Bakın, en yakın rakibimizin bir Divan Kurulu üyesi, 40 yıllık Divan Kurulu üyesi -ben de 

şahsen tanıyorum kendisini- Divanda Başkan ve yönetimi eleştirdi diye Disiplin Kuruluna verilmişti. Bu 

basında da yer aldı. Eğer bizim kulübümüzde de bu yol açıldıysa, müteakip etapta Başkan ve Yönetim 

Kurulu bu yola gider. Eğer söyleyeceklerimizden, aldığımız bilgileri size sunuşumuzdan veya 

anlatışımızdan rahatsız olurlarsa bunu yaşar mıyız diye soruyorum.  

Şimdi basit bir şekilde, hızlı bir şekilde birkaç rakama bakacağız, Galatasaray’a ne kadar para girmiş, 

ne çıkmış, çok özet, ne almış bu giren çıkanla. 1 Ocak 2011 ile başlıyoruz, çünkü elimizdeki 2011 yılı 

faaliyet raporunun rakamsal kısmı 1 Ocak - 31 Aralık dönemini kapsıyor ve tüm paraları Türk Ticaret 
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Kanunu’nun yasal para birimi olan ve bizim kulübümüzün de, Türk kulüplerinin de kullandığı, bizi 

denetleyen şirketlerin de kullandığı TL olarak ifade ediliyor. 2011’de 12 ayın geliri 629 milyon TL, -

bunların hepsinin bilgi kaynağı 2011 Faaliyet Raporu, sayfa 214- gideri 420 milyon TL’dir. Yine aynı 

sayfada var. 2012 yılı ile ilgili olarak elimizde sadece ilk 6 aylık raporlar bulunuyor.Ondan sonra rapor 

filan yok, bilgi de verilmiyor. 6 aya bakıyoruz, 213 milyon TL gelir, 210 milyon TL gider. Bu bilgi de 

denetim şirketinin KAP’a verdiği 30.06.2012 tarihli rapordan alınıyor. Sonuç olarak, Galatasaray 18 

aylık süreçte toplam olarak 843 milyon TL gelir elde etmiş. Mükemmel bir rakam bu. Aynı zamanda, 

konsolide bilançoda, Galatasaray Kulübü’nün 208 milyon TL kâr ettiğini görüyoruz.  

Şimdi 2012 Temmuz sonrasında, yine AKİS denetim şirketinin konsolide raporunun  41.sayfa, 24.21 

maddelerinde, rapor bağlandıktan sonra gelişen olaylar faslında, sermaye artışından kaynaklanan fon 

girişi olarak, Galatasaray Kulübü’ne 270 milyon TL fon girişi olduğu ifade ediliyor. Sonuç, bu rakam 

2011 ve 2012’nin 6 aylık dönemi gelir toplamı olan 843  milyon TL’ye eklenince, 1.1 milyar TL 

Galatasaray Kulübü’nün belirttiğim süreçte geliri var. Karşılığında 631 milyon TL gider var. Yani çok 

ciddi bir gelir fazlası var.  

Gelelim borç-alacak farklarına. Yönetimin göreve geldiği 18 Mayıstan başlatıyorum şimdi bunu, borç 

karşılaştırmasını. Bu tarihte  Galatasaray Kulübü’nün borç-alacak farkı 514 milyon TL. 30 Haziran 2012  

itibarıyla ise 406 milyon TL’ye düşmüş. Evet, borç ödemişiz. Ama 100 milyon veya 120 milyon dolar 

değil. TL olarak 108.5 milyon TL borç ödemiş Galatasaray Kulübü. Galatasaray Spor Kulübü’nün 

Denetim Kurulu Başkanı Mete İkiz tarafından size sunulan 30 Haziran 2012 denetim raporunun 5. 

sayfasında bu rakamlar aynen bu şekilde yer alıyor. 108.5 milyon TL de düştükten sonra 522 milyon 

TL gelir fazlası kalıyor. Bu rakamlardan sonraki dönem verileri elimizde değil. Mutlaka bunun bir 

geleceği var. Yönetim Kurulu Genel Kuruldan önce eğer lütfedip  gönderirse takip eden rakamları 

göreceğiz, Genel Kurulda bunun detayını konuşacağız. Fakat böylesine dev bir  gelir-gider para 

hareketi, dikkat edin, Galatasaray’ın tarihinde böyle rakamlar yok, ne gelir olarak, ne gider olarak. 

Ama yıl bazında alın, ama 18 ay bazında, yok böyle rakamlar. Olağanüstü rakamlar. Birazdan 

nedenlerine kısaca değineceğiz, ama böyle bir geliri sağlayan yönetimin ancak eli öpülür. Bu böyledir.  

Para geldi, ama nasıl kullanıldıya da bakmamız lazım. Paranın nasıl geldiğini de inceleyeceğiz, çünkü 

çok önemli sebepleri var. Şimdi bakınız, bu kadar paranın girdiği ve borçlarımızı ödedik dediğimiz 

dönemde, 2012 yılının ilk aylarında enteresan bir şekilde Denizbank’tan 34 milyon TL, Tekstil ve 

Anadolu bankalarından da 10 milyon 500 bin dolar yine kredi alıyoruz. Böylesine gelir sağlayan ve 

borç ödeme hâlinde olan bir kurum acaba neden bu kredilere ihtiyaç duyuyor, ben anlayamadım. 

Mutlaka bir cevabı vardır.  

Dedeman Oteli’nde yapılan Divan toplantısında, değerli kardeşim Sedat Doğan, Galatasaray’ın süreç 

içinde, yani o tarihe kadar yapmış olduğu sabit yatırımların bir listesini ekranda sundu. Hatırlayın, 

toplamı 22.7 milyon TL’dir. İçinde en büyük gider, Kalamış havuz binasının 8.5 milyonudur. Onun 
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dışında da kayda değer bir yatırım yoktur. O 8.5 milyonluk Kalamış binasına gelince, Semih 

Haznedaroğlu ağabeyime bir uyarıda bulunacağım. Bunu tümüyle kendi yönetimine mal ederse çok 

büyük haksızlık eder. Bu inşaat Adnan Polat döneminde başlamıştır, grobetonu hepsi bitmiştir. 

Devamını bu yönetim getirmiştir. Zaten zorunlu idi bu. Sağ olsunlar, geldiler, çalıştılar, bitirdiler ve şu 

anda hizmete açıldı. Onun için teşekkürü borç biliyorum.  

Şimdi benim burada vurgulamak istediğim, bunca gelirin arasında yapılan sabit yatırım, -aksi varsa 

hemen söyleyecekler şimdi, ben buradayım- 22.7 milyon TL’dir. Yani 1.1 milyar TL geliri olan bir 

sistem 18 ayda sadece 22.7 milyon TL’lik bir sabit yatırım yapmış. Şimdi, yukarıdaki rakamlara 

bakınca...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Kozak, 15 dakikanız doldu. Toparlayın yavaş yavaş.  

Hayrettin Kozak  

Vallahi sihirbaz olsam toparlayamam, ama gayret edeceğim Sayın Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Gayret edelim, sizden sonra söz alan 4 kişi var.  

Hayrettin Kozak  

Bakalım, siz ne zaman dolarsa kesersiniz efendim. Öyle söyleyelim, çünkü Galatasaray’ın zannederim 

çok önemli konularını dile getiriyoruz.  

Bu rakamlara bakınca, Galatasaray’ın tarihinin en büyük gelirini sağladığı, bunun yanında en yüksek 

giderini yaptığı 18 ayı konuşuyoruz. İki faktör çok önemli, bunu önemle göz önünde tutmamız lazım. 

Futboldaki başarı, 2011 yılı lig şampiyonluğu ve devamında Şampiyonlar Ligi’nde ilk 16’ya giriş, hem 

parasal getirisi itibarıyla ciddi bir getiridir, hem de yan etkileri dolayısıyla çok ciddi bir getiri 

sağlamıştır. Bunun detayları bellidir. Çok daha önemli olan, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin hisse satışı ve 

sermaye artışının getirisidir. Bu iki faktör, devamlılığı, kalıcılığı asla garanti olmayan gelirlerdir. Ne lig 

şampiyonluğumuz, ne Avrupa şampiyonluğumuz, ne sermaye artışı ve hisse satışı, kalıcı ve devamlı 

olmayan gelirlerdir. Az önce söylediğim rakamın içinde bunların çok büyük payı vardır. Biz bugün bu 

yönetimin ve tabii Galatasaray’ımızın geleceğini düşünüyorsak, bu gelirlerin her zaman olmayacağını 

göz önünde tutarak önlemlerimizi buna göre almak durumundayız. 

Şimdi Sayın Başkanın 31 Mart 2012’de, yani geçen seneki Malî Genel Kurulda, bize dönem içinde 

tamamlayacağını ifade ettiği faaliyetleri size hızlı hızlı okuyacağım.  

1. Seyrantepe’ye 10.160 seyirci kapasiteli Basketbol Arena yapılması; 

2. Yine Seyrantepe’ye 1.500 kişilik konser ve gösteri salonu yapılması; 

3. Kıbrıs Karpaz’da Galatasaray’a tahsis edilmiş 93 dönemin projelendirilmesi;  
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4. Tenis branşı için İstanbul Tenis Kulübü ve Galatasaray tenis akademileri kuruluşu ile temasa 

geçilerek Spor Bakanlığının da desteklerinin sağlanmış olduğu ve bu tesisin yapılacağı;  

5. Florya’nın Arena’ya, yani stadımıza yakın bir yeni bölgeye taşınması ve diğer tüm spor 

aktivitelerinin de oraya yerleşmesi; 

6. Yılların meselesi olduğunu bildiğiniz 100 dönüm Büyükçekmece arazisinin durumu; 

7. Tüm sporcuların, yalnız bugün sunumu yapılan sadece belli altyapı sporcularının değil, tüm 

sporcuların sağlık merkezinin tamamlanmak üzere olduğu; 

8. Mecidiyeköy arsasının kısa sürede değerlendirilmesi. 

Bütün bunlar Sayın Başkanın sizlere, bizlere, Genel Kurula ifade ettiği, Genel Kurul zabıtlarında var 

olan taahhütlerdir. Bunların hiçbiri yapılmamıştır. Çivi dahi çakılmamıştır, bunu bilelim. Şimdi dürüst 

olmak gerekirse, hareketli bir dönem geçiriyoruz. Hakikaten sayfalar dolu. Başkan anlatıyor, hepsi, 

tamam, bugün de anlatıldı. Yalnız sakin olalım, bugün  itibarıyla 21 ay geçmiş, ciddi, kapsamlı, proje 

olarak bu kadar devasa bir gelir sağlanmışken ne yapılmıştır? Ben sizlere de, yönetime de soruyorum. 

Bana göre, ciddiye alınır hiçbir proje yapılmamıştır.  

Şimdi, Sayın Başkanın GS TV’deki son konuşması çok ses getirdi. Orada gazeteciler pek çok soru 

sordular Başkana. 

Sayın Oğuz İmregün Hocam, siz bir yerde yanılıyor olabilirsiniz. Başkan İtalya’ya transfer için gitmedi. 

Kendisi açıkladı zaten, onu anlatacağım. Sayın Başkan oraya altyapı imkânlarını değerlendirmek 

amacıyla gitti, Milan ve İnter’in. Aynen okuyorum o konuşmasından, “yurtdışında altyapı tesisleri 

olduğunu ve aynı yolu bizim de izlememizde fayda gördüğü için, her iki kulübün de bu imkânlarını 

incelemeye, görüşmeye gittiğini” ifade etti Başkan. Sizler de, dinleyenler de duydu.  

Şimdi size şunu söyleyeyim. Ben şaşırdım. Bir defa, bu gidilen şehirlerin ikisi de bizim teknik 

direktörümüz Fatih Terim’in avucunun içi gibi bildiği yerler. Umarım Başkan kendisine danışarak 

gitmiştir oralara. Herhâlde birtakım tavsiyeler almıştır kendisinden diye düşünüyorum. Ama şunu 

biliyorum, bu iki takımın da Milano dışında altyapı tesisi dünyada yoktur. Örnek olarak alacağımız iki 

takıma bakalım. İnter’in bu sezon 35 kişilik kadrosunda 25’i yabancıdır. 10 tane İtalyan vardır, 5 tane 

altyapı oyuncusu vardır. Bu altyapı oyuncularının hiçbiri İtalyan liglerinde daha oynamamıştır. 

Milan’ın 32 kişilik kadrosunda 18 yabancı, 14 İtalyan, 3 altyapıdan gelme oyuncusu vardır. Biz bunları 

örnek almaya gidiyoruz, yola çıkıyoruz.  

Bunun yanında, Galatasaray’ımıza bakalım. 26 kişilik kadro, 9 yabancı, 17 Türk, 5 adedi altyapıdan. Biz 

daha iyi durumdayız gibi geliyor bana. Yani böylesine bir incelemeye Başkan hakikaten alt yapı 

incelemesi için gitmişse biraz zayıf bilgilerle hareket etmiş diye düşünüyorum. Ama Sneijder’ı 

görüşmek üzere gittiyse, Oğuz Hocamın dediği gibi, o zaman herhâlde bir bildiği vardır Başkanın 

diyorum.  
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Şimdi Fatih Terim’le ilgili iki, üç kelime söyleyeceğim, müsaade ederseniz. Sayın Başkan, GS TV canlı 

yayınında gazetecilerin hepsinin ayrı ayrı Fatih Terim’le ilgili sorduğu sorular üzerine şunları söyledi. 

“Fatih Terim gerçek bir profesyonel. Bunun aksini kimse söyleyemez. Katılmamak mümkün mü? 

Hayır. Kulüpten maaş alıyor mu? Alıyor. Bir kontratı var mı? Var. Galatasaray yönetimi ile ilgili her 

kararı alacak organ benim. Herkese saygım var, ama onların da bana aynı saygıyı duymalarını isterim. 

Yeşil saha dışındaki kararları ben alırım, ben uygularım. Bana hiç kimse yanında şu oturacak, bu 

oturacak diyemez. Beni kimse yönetemez.” diyor Başkan. Bunların hepsi doğru, tamam da, bu 

söylenenlerin hepsi Fatih Hocaya yönelik. Hepimiz biliyoruz, basın da biliyor Fatih Hocaya yönelik 

olduğunu. 

 Ben Fatih Hocanın göreve geldiğinden bu yana, Başkana sadece saygı dolu kelimelerle ve hep 

Başkanım diye hitap ettiğini biliyorum. Ayrıca hiçbir surette medyaya yönetim, özellikle Başkan 

aleyhinde tek bir kelime söylediğini ne okudum, ne işittim, ne izledim. Eğer izleyeniniz varsa, söylesin. 

Şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Başkanım, siz bunu gazeteci arkadaşların sorusuna cevap vermek 

suretiyle değil,  “Bu bizim dahili bir sorunumuzdur, iç meselemizdir. Ben teknik direktörümle herhangi 

bir meselem olsa kendim hallederim, ki hiçbir meselemiz yoktur.” diyerek aşacak kadar zeka dolu bir 

insansınız. Siz bunu yapmadığınız takdirde, onlar bununla oynamaya başlarlar. Nasıl oynamışlar? 

Bakın, söyledikleriniz bir gazete tarafından nasıl suistimal edilmiş, aynen size okuyorum:  “Büyük 

patron masaya yumruğunu vurdu”. Sayın Başkanı kastediyor. Manşet, bir gazetenin sürmanşeti: 

“Sneijder’ı da alırım, oynatacak hocayı da.’’ Ben Başkanın bunu söylediğine inanmıyorum. Ama böyle 

yüz göz olursak bunu yaparlar. Bu manşeti, sürmanşeti atarlar gazetelerine.  

Çok zorlu bir lig ikinci devresine giriyoruz. Bize Fatih Hoca lazım. Fatih Hocanın sevilen, sevilmeyen 

birçok tarafı vardır. Ama herkes bilmeli ki, Fatih Hoca gelmiş, bir cenaze bulmuş ve o cenazeyi 

diriltmiş. 11 tane adam almış, takıma monte etmiş. Geçen seneyi şampiyonlukla bitirmiş, bu sene de 

birinci devreyi en yakın rakibine 3 puan farkla, birincilikle bitirmiş, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk 16’ya 

girmiş. Rahat bırakalım kendisini, şu 4 ayını bitirsin. Ondan sonra otururlar Başkanla, beraber ileriye 

dönük proje mi, yoksa final mi, konuşurlar, karar verirler. Ama Fatih Hocayla oynamayalım, moralini 

bozmayalım diye düşünüyorum.  

Son söyleyeceğim sorum var. Bunları cevaplandırılması için Divan Başkanlığı vasıtasıyla Sayın Başkan 

ve yönetime sunuyorum. Hemen hızlı hızlı okuyorum ve bitiriyorum.  

Birinci soru Galatasaray Adası’yla ilgili. Kulübümüz Genel Kurulunun sözleşmenin iptali yönünde almış 

olduğu karar gereği, kiracı aleyhine açılmış olan tahliye davasının kulübümüz lehine sonuçlanması 

hâlinde yönetimimizin alacağı karar nedir, nasıl bir prosedür uygulanacaktır?  

Duyumlarımız şu. Yönetim, işletmeciyle bazı görüşmeler yapıyor, makul bir fiyatla anlaşma ihtimalimiz 

vardır diye bir sürü dedikodular var. Bunları netleştirmemiz lazım, çünkü müteakip celse yaklaşıyor. 

Bu arkadaş 2006’dan 2013’ün başına kadar tam 7 yıldır orayı çalıştırıyor. Söylenen şu, “Yahu adam 
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dünyanın yatırımını yaptı, 13 milyon civarında bir rakam bu.” Tamam, yatırımını yaptı. Kimse 

sormuyor, 8 yıl boyunca 400 bin dolar/yıl gibi miniskül bir kira ile işlettiği koca Galatasaray Adası’nda, 

acaba bu süreçte, yani bu 7-8 yılda ne kadar ciro yaptı bu adam, hiç düşündünüz mü? Kapıdan giriş 

adetleri her gün kaydediliyor orada. Alın onu, ortalama hepiniz bir rakam düşünün, çarpın bakalım, 7x 

360’la, nasıl bir rakam çıkıyor, görün. Adam çok yatırım yaptı diye o zaman dersiniz diye 

düşünüyorum. Kimse bunu sormuyor. Bu olmaz. Adam bizim üstümüzden dünyanın parasını 

kazanıyor. Açıkça söylüyorum. Biz orada mutluyuz, mutsuzuz, herkesin kişisel görüşüdür. Ama bir 

Genel Kurul kararı vardır. Biz bunu merak ediyoruz Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu.  

İkinci soru, Sportif A.Ş.’nin sermaye artırımı. Bu şirketimizin 13 Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu 

toplantısında,- yani Sportif A.Ş.’nin- sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 55.7 milyon 

TL’ye çıkartılmasına ve bu artışa izin için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar 

verilmiştir. Bu başvurudan 80 güne yakın zaman geçmiştir. Hâlâ bir cevap çıkmamış olmasının sebebi 

nedir? Siz de merak ediyorsunuz bunu, çünkü çok ciddi bir gelişme. Biz daha önce de sermaye artırımı 

yaptık. Hiç böyle bekleme olmadı. Olumsuz bir cevap hâlinde -inşallah olmaz- şirketimizin uğrayacağı 

herhangi bir zarar var mıdır? Bunu öğrenmek istiyoruz.  

Üçüncü soru, yeniden yapılanma ve profesyonelleşme ile ilgili proje. Deloitte firmasının yapmış 

olduğu bu proje kapsamında kaç adet idarî, sportif profesyonel yönetici ve danışman istihdam 

edilmiştir ve bu kadronun şirkete ve kulübe yıllık brüt ücret maliyeti nedir?   

Yeniden yapılanma sistemi için, bunun ayrılmaz bir parçası tüzüğün değişmesiydi. O rafa kalktı. Nasıl 

hareket edildi, bilmiyorum. Ama herkesin merak ettiği şu var. Bu ilave gelen personel, danışman, her 

seviyedeki üst kademe yetkilisinin kulübe toplam brüt maliyeti nedir? Bakınız kişi kişi sormuyorum. 

Ama Galatasaray camiası, böylesine büyük bir değişimin gereği olarak istihdam edilen ve bütün 

kulübü teslim edeceğimiz profesyoneller bunlar. Başkanımızın geçen akşamki televizyon konuşmasını 

dinlediniz. Yönetim Kurulu bir yerde out, bir anlamda by-pass âdeta. Yani tepede sadece ara sıra 

bakacak, kontrol edecek. Bütün işi bu arkadaşlar yapacak, yaptıracak. Görelim bakalım, nedir. 

CV’lerini, özelliklerini bilmiyoruz, zamanla tanıyacağız.  

Başkanım biraz aştım, beni affedin. İyi günler dilerim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bitirdik. Sağ ol. Teşekkür ederim.  

Değerli Arkadaşlar,  

Kulübümüzün demokrasi içinde yönetilmesinde en önemli özelliklerden bir tanesi, vazgeçilmez bir 

özelliğimiz, check in - balance sistemi. Demokrasi başka türlü olmuyor. Yani denetleme ve dengeleme 

sistemi. Onun için, Yönetim Kurulu tabii ki Genel Kurulun seçtiği tam yetkili ve sorumlu 

arkadaşlarımızdır. Ama bazı üyelerimiz böyle görürler, bazı üyelerimiz başka türlü görürler. 
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Malumunuz, bu görüşmelerin neticesi de Genel Kurulda sonuçlanır. Şimdi Sayın Kozak’ın getirdiği bazı 

konular var, sualler var. Yönetim Kurulu arzu ederse, gerekli doküman varsa cevaplandırır. Bunun 

takdiri kendilerine ait.  

Ancak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mart ayındaki Divan toplantımız 31 Aralık 2012 raporunun 

çıkmasından sonra yapılacak. Yani bizim Mart ayı toplantılarımız önemlidir. Yani bir yılın kesin 

rakamlarına göre hazırlanmış rapor elimizdedir. O raporu ilgilileri incelerler, soracaklarını sorarlar. 

Çünkü o toplantımızdan takriben 15 gün sonra da Genel Kurulumuz vardır. Bilvesile arz ettim. 

Efendim, Sayın Turcan Bolayır, buyurun efendim.  

Turcan Bolayır 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu, Saygıdeğer Divan Üyeleri, 

Büyüklerim, Talebelerim,  

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ben çok kısa konuşacağım. Oğuz ağabeyimin Sneijder ile ilgili, ki bu 

aktüel bir şey olduğu için değinmek lazım. Maliyeti de çok yüksek. Galatasaray Kulübü istediği 

futbolcuyu alabilir. Sayın Ünal Aysal Bey, Başkanımız bir pasta çileğinden bahsetti. Herhâlde o olması 

lazım. Kendisine burada teşekkür etmemiz lazım. Ancak ben tabii futbol otoritesi değilim. Biraz top 

oynadık zamanında, biraz da bu güncel şeyleri medyadan çok iyi takip ederim. Hatta yabancı basından 

da takip ederim. Şimdi Sneijder ile ilgili bir mevzu var. Geçenlerde, hepiniz bilirsiniz, bir Fransız kanalı 

var, orada bir spor programında bir forum vardı, o forumda muhtelif transfer olaylarından 

bahsediliyordu. Bilmiyorum, dikkatinizi çekti mi, Sneijder’i takip eden iki tane İngiliz takımı var. Birisi 

Tottenham, diğeri Liverpool. Hatta Liverpool’a söz de verildiğini söylediler. Bilemiyorum, fazlasını 

bilemiyorum.  

Şimdi finans bakımından hesabını yapalım Sneijder’ın. Ben tabii kendime göre bir hesap yaptım. 

Yanlışım varsa, Sedat Doğan kardeşim -ki o da benim rahleitedrisimden geçti zamanında- bazı 

şeylerimi nedense atlayarak geçti geçen şeyde, ama kendisine kırılmadım, inşallah bu sözlerimi biraz 

dikkatli olarak dinler. Şimdi 5.5 milyon euro bizim paramızla, eğer yanlışım varsa, lütfen düzeltirsiniz. 

4 senelik, 5 senelik kontrat ne eder? 22 milyon euro. Her ay pardon maç başına 4 maç çıkarsa, 25 bin 

dolardan, yahut eurodan ne eder? 200 bin euro mu eder? 4 sene, 5 sene bunun üzerine çıkın, bu tabii 

5 milyon, 4 milyon euroya tekabül ediyor. Yani o şu anda ne oldu? 5.5 milyon, 10 milyon euro 

kendisinin cebinde. Bir de kulübüne veriyoruz. Bilmiyorum, 12 milyon euro mudur, nedir. 27 milyon 

euro. Ee, maşallah. O adam tamamıyla tekaüt olur. Sakatlanacağım diye, bilmem ne edeceğim diye 

toplara da girerse hiç şaşırmayın. Nice futbolcular geldi, geçti, ama hiçbiri bir rahmetli Metin Oktay 

olamadı. Olamaz da. Galatasaray takımında yüreğiyle oynayacak, tamamıyla sarı kırmızı renklere aşık 

olacak adamlar gelip oynamalı. Bunları Fenerbahçe de yapıyor, diğer büyük takımlar da yapıyor. İşte 

Beşiktaş’ta gördük. Quaresma diye bir adam vardı. Bunu 20 milyon euroya getirdiler yanılmıyorsam. 
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Ne oldu? Bir Arap takımına gitti. 1.5 sene sonra tekrar döner gelir. Bu maalesef bir gün zaten bitecek, 

çünkü hiçbir takım altyapıdan üretmediği takdirde bir gün iflas eder, teslim bayrağını açar. Sayın Ünal 

Aysal Beyefendi gibi, diğer bazı Galatasaray’a aşık olan, yahut kulüplerine aşık olan insanlar da 

gelmeyebilir. Onun için, bu işleri çok dikkatli hareketle takip etmekte yarar vardır.  

Ben bir konuda yine konuşmak istiyorum. Bu ürün satışlarıyla gelen bu meblağın, yani totali ürün 

satışlarımızdan, store’larda satılan maddelerle, mamul maddelerle karşılanabileceğini ben 

zannetmiyorum, çünkü 25- 30 milyon euroluk ürün satacağımızı katiyen tahmin etmiyorum. İnşallah 

yanılırım.  

Diğer bir husus var. Bir tribün anarşisi var, onu kesip atamadık. Galatasaray’a yakışmıyor. Diğer 

takımlar yapabilir, ama bizim takımlarımız ölmüş annelerine, babalarına küfrettiği zaman 

vicdanlarımızın sızladığını hissediyorum. Buna kim kesin bir sonuç verirse, inşallah bir yasa çıkar da 

bunu kökünden hallederiz. Ben kızımla maça gidemiyorum. Kesinlikle maçlara gitmiyorum artık, 

bıraktım ve Digitürk’ten seyrediyorum.  

Geçen konuşmalarımda, kısa keseceğim, formayı yırtan futbolcumuzdan bahsetmiştim. Bu 

futbolcumuza ne ceza verildi, ne oldu? Sırtı mı sıvazlandı? Buna birisi, lütfen bir kişi, Sayın 

Abdurrahim Albayrak da burada, eğer cevap verebilirse çok rahatlayacağım. Çünkü umursamaz hâlleri 

devam ediyor. Geçenlerde bir maç vardı, o maçta yine hakemin üzerine gitti. Bir sürü hareketler 

yapıyor, hiç yakışmıyor. Demek ki gerekli zılgıtı yememiş, o nasihatları alamamış, veyahut kapasitesi 

bu kadar, veyahut kafa bu kadar çalışıyor.  

Neticede şuna geliyorum. Sneijder futbolcu olarak gelse dahi bu sefer takımda bazı kıskançlıklar da 

çıkabilir. Tabii ben bu fikrimi söylüyorum. Kendi obsesyonum benim bu, düşünce tarzım. Onun 

arkasında oynayan 3 tane çok yetenekli futbolcu var. Bunlara da epey vara verdik. Selçuk İnan belki 

parasız geldi, ama Melo denilen birisi var. Zaten ben Melo’yu birkaç defa da tenkit ettim. İyi futbolcu 

olabilir, ama karakterini biraz daha rendelemesi lazım. Hâlâ aynı şekilde. Yine o da o maçta, bundan 

evvelki bir maçta yine aynı hareketi yaptı. Kendisi kalecinin önünde, Muslera’nın önünde koşuyor 

hakeme laf yetiştirmeye. Hakemin affedersiniz şeyine çarpmış top, hakem oyundadır, sen hakemle ne 

uğraşıyorsun, işine baksana. Orada hakemler seyirciden korktuğu için kırmızı kart vermediler. Ben 

hakem olsam 10 tane kırmızı kart veririm.  

Burada Sneijder geldiği zaman Fatih Terim Hocanın belki sistemi de değişecek, çünkü bu forvet 

arkasında oynuyor, orta sahanın önünde oynayan bir tip. Orada oynayan Burak vardı, ondan sonra 

Umut vardı. Bunlar ne olacaklar? Frikiklerden gol atacağız diye Sneijder... Efendim kesiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Bolayır, bu detayları biz teknik direktöre bırakalım.  
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Turcan Bolayır 

Kesiyorum beyefendi, bir dakika, noktalıyorum, bitiriyorum. Hayrettin Kozak Bey benden 3 kat fazla 

konuştu. Benim de konuşma hakkım vardır, iki dakika müsaade edin lütfen.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Gayet tabii efendim. 

Turcan Bolayır  

Bu camiada konuşmayı en fazla hak eden adamlardan biri de benim herhâlde. Hayatını Galatasaray’a 

vermiş bir adamım ben. Beni böyle kesmeye de hiç kimsenin hakkı yok. İki dakika rica ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, sizi futbolla ilgili gereksiz detaylara girmemeniz için ikaz ettim.  

Turcan Bolayır  

Burada frikik atarken Selçuk İnan mı gidecek?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bir dakika Sayın Bolayır, ben size gereksiz detaylara girmemeniz için hatırlatma yaptım. Konuşmanızı 

kesmeniz sizin takdirinizdir. Teşekkür ederiz. Sayın Sami Çölgeçen, buyurun efendim.  

Sami Çölgeçen 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sesim duyuluyor inşallah. Geçen seferki toplantıda da içime uhde 

oldu. Bundan bahsetmeyecektim ama artık dayanamıyorum. Bu Engin Baytar’ın forma yırtması... 

Engin Baytar, öyle mi? Oldu mu efendim? Peki. Bu Engin Baytar Galatasaray formasını, bu Galatasaray 

formasıdır, Allah kahretsin diye yırtmadı. Bu bir sporcudur. Nabzı atıyor 180. İnsiyaki olarak bir 

hareket yaptı. Bunu uzatmanın manası yok. Bu bir.  

İkinci mevzu. Derin diye bir kız var. Derin Hanım 11 yaşında. Yüzücüler mükâfatlarını aldıktan sonra 

bir hocaya, hocanın bir tanesine bu Derin’i tanıyıp tanımadığını sordum. 11 yaşında, Türkiye 

şampiyonu, Türkiye rekortmeni ve 2020 olimpiyatlarına hazırlanan bir kızımız. “Tanımaz mıyım, gayet 

iyi tanıyorum.” dedi. Bu Derin’in babası Abdullah Zaimoğlu. Büyükbabası karşımda duruyor, Rasim 

Zaimoğlu, kulüp Divan üyemiz ve Derin Enka’da yüzüyor. Hocaya, “Peki, bu Derin’i ister misin?” 

dedim, “İstemez miyim, bayılırım.” dedi. Şimdi amatör şubelerde yüzmeden sorumlu sayın kardeşimiz 

orada oturuyor. Büyükbabası orada, Yılmaz Özüak kardeşim de arkalarda bir yerde. Lütfen koridora 

çıksınlar, bu süper şampiyonu alsınlar, Galatasaray’a getirsinler.  

İkinci mevzu, İstanbul Tenis Kulübü. Biliyorsunuz, bir hevesle ortaya çıktık, fakat devlet bize orayı 

uygun görmedi, vermedi. Bize vermediği gibi, Büyük Kulüp de orayı almak istedi, onlara da 

vermediler. Niye vermediler, ne tasavvurları var, bilemiyorum. Şu anda Gençlik Spor Genel 
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Müdürlüğü uhdesinde. Senede aşağı yukarı 400 milyon lira zarar ederek çalışan yahut çalışamayan bir 

yer hâlinde. Biz eğer teniste bir hamle yapmakta samimi isek, buraya gitmenin bir yolu daha var gibi 

geliyor bana. O yol da şudur. Yeni bir müracaat yaparız, tenis takımımızı kurarız ve orada devletten 

bize antrenman için saha vermesini isteriz. İlave olarak da, arkadaki yüzme havuzunun da Avrupa 

tarafında bir Galatasaray minik yüzme okulu kurmak için muayyen saatlerde tahsisini isteriz. Buna 

hayır diyemezler. Yavaş yavaş oraya gireriz, bayrağımız da dikilir. Hatta üyelerimiz de, halka açık 

olduğu için, gidip orada tavlalarını da oynayabilirler. Yavaş yavaş oraya nüfuz edip de facto olarak ele 

geçirebiliriz. Ama bunun için bir irade lazım.  

Üçüncü mevzu da, dayanamıyorum, yani konuşmadan olmuyor, tabii Sneijder. Sneijder çok önemli bir 

futbolcu. Ben de birkaç defa seyrettim. Futboldan anladığım kadarıyla, hem defansif özelliği, hem 

forvet özelliği mükemmel bir oyuncu. Herkes takımında görmek ister, ama hangi paraya görmek 

ister? Avrupa’da her takım görmek ister ama bir türlü göremiyor, çünkü parası büyük. İkincisi, 

Galatasaray Spor Kulübü çok büyük bir kulüp. UEFA kupası var, 52 bin kişilik stadı var, kaleci 

antrenörü Taffarel, hocası bugün Avrupa’nın sayılı hocalarından Fatih Terim, yardımcısı Milan’da 

oynamış bir adam. Senelerin kulübü. 5- 6 defa Şampiyonlar Ligi’nde oynamış, şimdi de oynamaya 

hâlen devam ediyor. Ee, bu beyefendinin arkasından bu kadar koşmasak da olur yani. Gelmezse 

gelmesin kardeşim. Belki biz vazgeçtik, Sneijder’i almıyoruz dersek, yarın bir transfere gittiğimiz 

zaman, bu Galatasaray Kulübü çok ciddi, bunlarla başka türlü konuşalım diyebilirler, derler. Benim 

maruzatım bundan ibaret. Saygılarımı sunarım efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Sami Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz. Sayın Prof. Mehmet Helvacı, buyurun efendim.  

Prof. Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, 

Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İki tane husus hakkında konuşmak için huzurlarınızdayım. Çok kısa 

konuşacağım. Bir tanesi, bir soru ve bir cevap talebi olacak. İkincisi de, sizi de rahatsız ettiğini 

düşündüğüm, benim kulağımı çok tırmalayan, daha evvel de üzerinde konuştuğum bir hususu bir kez 

daha tekrar edeceğim. Bunu duyduğum her zaman da yine müsaadenize sığınarak tekrar etmeye 

devam edeceğim.  

Sorum şu. Geçtiğimiz günlerde, Kalamış’ta bir yıkım hadisesi yaşanmak üzereydi, atlatıldı. Bununla 

ilgili Yönetim Kurulumuzdan bunun önü ve arkası ile ilgili kısa bir bilgi; niye oldu, niçin durduruldu, 

bundan sonra böyle bir ihtimal yeniden var mıdır, yok mudur, bunu öğrenmek istiyorum. Bir de tabii 

bu konuyla ilgili bizlere yansıyan, hiç hoşumuza gitmeyen, eğer böyle bir şey varsa ayrıntısını bilmek 
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istediğimiz, bu konuda Galatasaraylıların şikâyetleri olduğuna dair duyumdur. Bu konuda Yönetim 

Kurulundan bizi aydınlatmalarını rica ediyorum.  

Benim kulağımı tırmalayan, sizi rahatsız eden şeyle ilgili de, belki kalıcı olmasını sağlamak için önce 

sizlere bir soru sormak istiyorum. Türkiye’deki bütün takımların taraftarları Galatasaray’ın 

kurucusunun adını bilirler. Ama biz de dahil olmak üzere birçoğumuz diğer takımların kurucusunun 

adını bilmeyiz. Neden bilirler, bütün takımların taraftarları Galatasaray’ın kurucusunun adını? Çünkü 

Galatasaray eşsiz bir kulüp olduğu için, kurucusunun adını stadyumuna vermiştir, Ali Sami Yen 

demiştir. O nedenle de, hem bizler, hem bütün ülkedeki taraftarlar Galatasaray’ın kurucusunu 

unutamazlar, unutmazlar. Galatasaray çok büyüktür, eşsizdir. Eşsiz olduğu için bunu tüzüğüne de 

yazmıştır. 135. maddemiz bunu tüzük hükmü hâline getirmiştir. Der ki, Galatasaray nerede futbol 

oynarsa orası Ali Sami Yen’dir. Değişirse stadyum, değiştiği yer de Ali Sami Yen’dir. İşte bizler bu 

gerçeği hiç unutmadan, stadımızın ismini her andığımızda, söylemek zor geliyor olsa bile, uzun geliyor 

olsa bile, lütfen onun adına Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena diyelim. Sadece ticari 

kısmını söylediğimiz takdirde, uzun zamanda geçtiğimiz günlerde yaşadığımız hadiseleri de 

hatırlayarak, bunun bize ne gibi sıkıntılar açabileceğini unutmayalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Prof. Mehmet Helvacı kardeşimizin üzerinde durduğu husus hakikaten çok önemli. Dikkat edin, 

diğer kulüplerin kurucularıyla ilgili hiçbir bilgi, isim, bir şey yok. Ama bizim kulübümüzün kurucusu 

belli ve pek çok kişi bana soruyor, Divan toplantısı niye Galatasaray Lisesi’nde yapılıyor diye. Biz bu 

çatı altında kurulmuş, büyük bir kültür kurumundan gelen bir kulübüz. Bizim belli geleneklerimiz var 

ve bu geleneklerimize bağlı kalmamızda da kesinlikle yarar var. Sayın Helvacı’ya teşekkür ediyorum. 

Sayın Taner Aşkın, buyurun efendim.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Kulüp Başkanımız, Sayın Divan Kurulu Üyelerimiz,  

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Geçen Divan toplantısında konuşmam bir hayli uzun oldu. 

Bugün inadına kısa olacak ve bazı şeyleri çok kısa bir iki sual içerisinde toplamaya çalışacağım. 

Toplantı başlamadan önce, Sayın Başkan bana bir latifede bulundu. Benim asla öyle bir niyetim yok 

Sayın Başkanım, siz bu konuda müsterih olun. Sadece şunu söyleyeyim. Galatasaray’ın menfaatleri 

doğrultusunda inanmadığım her ne olursa olsun, sizi bu konuda bir dost olarak, bir arkadaş olarak, bir 

kardeş olarak ikaz etmek zorundayım. Beni böyle kabul edin ve lütfen yanlış anlamayın. Teşekkür 

ediyorum.  

Sayın Başkanım, sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Biraz evvel Hayri kardeşimizin yapmış olduğu 

tenkitlerde, tenkitlerde demeyeyim, izahatta çok ciddi bir konu var, malî konularla ilgili. Bakın, 
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şampiyon olursunuz, bir olursunuz, iki olursunuz, olamazsınız, kazanırsınız, kazanamazsınız; bunların 

hepsi sporun içerisinde olan şeyler. Ama özellikle Sayın Başkanın stratejisinde güçlü olmak, kuvvetli 

olmak, malî konularda çok yukarılara gitmek, çıtayı yükseltmek var. Eğer bunu yapacaksanız, ki 

Başkana benim bu konuda herhangi söyleyecek bir şeyim olamaz. İyi bir iş adamı, bu konuda ciddi bir 

kariyer sahibi. Ben sadece ikaz etmek durumundayım. Eğer böyle bir şeyiniz varsa, malî konularınızı, 

malî yapılarınızı çok ciddi anlamda denetlemek, kontrol etmek ve o şekilde yönetmek zorundasınız. 

Bu bir şirket değil, yanlış anlaşılmasın. Burası normal şartlarda bir tüzel kuruluş, fakat kamuya mal 

olmuş bir kuruluş. Burayı kendi şirketiniz gibi yönetirken, birtakım tasarrufları, özellikle sporda, 

özellikle Türkiye spor kamuoyunda kullanırken çok dikkat etmek zorunda olduğumuzu unutmayalım.  

Şimdi burada birtakım hadiseler var. Bakın, burada Hayri Beyin söyledikleri çok haklı. Belli süre 

içerisinde kulübe giren bir para var, ödenen borç var, birtakım da yatırımlar var. Ama geri kalan 

harcamalar nerede? Geri kalan kısım nerede? Bunların şu anda hiçbir şekilde, sizin etrafınızdakiler 

tarafından size aksettirildiği gibi olmadığını bizler bilerek size bir ikazda bulunmaya çalışıyoruz. Lütfen 

burada şeffaflığı öne çıkarın Sayın Başkan. Bakın, Galatasaray’da olmazsa olmayacak yegâne şey 

şeffaflığın üstünün örtülmeye çalışılmasıdır. Buna hiçbir Galatasaraylının hiçbir şekilde tahammülü 

olmadığını siz de zaman içinde gördünüz ve görmektesiniz. Bunun böyle olacağını da asla 

unutmamanızı rica ediyorum.  

Sayın Başkanım, bakın, ben hep bir şeyler söylüyorum. Danışmanlarınızla ilgili konuşuyorum. Özellikle 

Bay Bruno hakkında konuşuyorum. Bir beyanatınızda, 31.12 itibarıyla Bay Bruno’nun kulüple olan 

alakası bitmiştir diyorsunuz. Kura çekiminde Bay Bruno orada oluyor ve Bay Bruno kulübümüzü 

temsilen orada bulunan Sayın Lütfü Arıboğan’ın yanında hiçbir Yönetim Kurulu üyesi olmadan, hiçbir 

teknik ekip elemanı olmadan, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak kaydıyla, kimsenin 

orada o kariyerde olmadığını, o düşüncede olmadığını, kendini bir üstün zeka veya bir üstün insan 

olarak orada sarf ettiği sözlerle kamuoyuna bir mesaj veriyor. Şimdi yeni bir olay çıkıyor, Sneijder 

olayı çıkıyor ve yine Bruno İtalya’da. Siz demeseniz de ben biliyorum, Bruno yine İtalya’da. Sayın 

Başkan, hiçbir şeyi gizlemeye gerek yok. Siz kiminle isterseniz çalışırsınız. Biz söylüyoruz, diyoruz ki, 

yanlış çalıştığınız, olmaması gereken insanlar var.  

Bakın, Bruno olayı çok ciddi bir olay. Galatasaray, Bruno olayında... Sadece Brunonun almış olduğu 

geri ödenen paralarla alakalı demiyorum. Kaybedilen mahkemeyle ilgili demiyorum. Bir Ribery’yi de 

üstüne koyarsanız yaklaşık 20 milyon euroya yakın zarara sokulmuştur Galatasaray. Ben soruyorum, o 

dönemin genel sekreteri şimdi yine genel sekreterlik görevi yapıyor. Kendisine tebliğ edilen evrakları 

aldığı hâlde almadım diyen, “kızdım, yırttım” diyen insanla siz beraber çalışıyorsunuz. Sizin takdiriniz, 

söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bunlarla ilgili bütün belgeler var, bunlar kulüpte de var. Biraz incelerseniz 

göreceksiniz. Ama o insanlar eğer Galatasaray’a bu zararı getirmişlerse, bundan sonra o insanların 

orada olmaması lazım Sayın Başkan.  
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Bir diğer konuya geliyorum. Bugüne kadar ben futbolla alakalı hiçbir şey söylemedim. Biraz evvel, 

Semih Haznedaroğlu kardeşimiz çok güzel bir tablo çizdi, teşekkür ediyoruz. Galatasaray’a her yapılan 

şey, her başarı Galatasaray için muhakkak bir değerdir. Bunu samimiyetle itiraf ediyorum, ki inşallah 

bundan sonra da devam eder, arkası gelir. Hepimiz bu konuda son derece hassasız ve son derece 

seviniyoruz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Ama bakın, sportif konulara gelince, özellikle futbolda, -

biliyorsunuz, futbol Galatasaray’ın hem aynası, hem de vitrini- burada hata yapmamak lazım. Bence, 

şöyle söyleyeyim, bir yere kadar gelinmiş. Bugün burada Hayri kardeşimizin çıkarttığı bir manşet var, 

Fanatik gazetesinin manşeti bu. Bu manşeti sabah ben de okudum. Doğrusunu isterseniz, hemen 

siteden bir yalanlama, ne bileyim, böyle bir şey yok diye bir haber aradım, ama bulamadım. Üzüldüm 

doğrusunu isterseniz. Eğer aslı yoksa bunu derhal kamuoyuna açıklamakta fayda var. İtalyanların bir 

atasözü var Sayın Başkan. Sizin de İtalyanlarla çok temasınız var, muhakkak ki biliyorsunuz. 

“Tahterevallinin üstünde havada duranlar neşelerini tahterevallinin altında oturanların ağırlığına 

borçludur.” diye bir İtalyan atasözü var. Hatırlıyorsunuz, değil mi Sayın Başkanım? Lütfen bunu 

unutmayın. Eğer sizin bir başarınız varsa, inanın, herkesin bir başarısı var.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biz de Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyoruz, hatırlatmaları ve ikazları için. Efendim, Yönetim 

Kurulundan söz almak isteyen var mı? Sayın Başkan, buyurun efendim, söz sizin.  

Kulüp Başkanı Ünal Aysal 

Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Başkanım,  

Hepinizin yorgun olduğunun farkındayım. Vaadimi tutacağım ve kısa keseceğim. Ancak bazı 

noktalarda ufak tefek aydınlatmalar getirmenin zaruri olduğuna inandığım için çıktım huzurunuza.  

Sayın Hocam İmregün’den başlamak istiyorum. Doğrudur, geçen sene maalesef basına yakalandım 

İspanya’ya giderken. 3 oyuncu yerine 1 oyuncu ile döndük. Ama o oyuncumuz da, şansımıza çok 

başarılı çıktı. Geçen seneyi bize kazandıran oyunculardan bir tanesiydi. Bu sene katiyetle samimi 

olarak söyleyeyim, Galatasaray Televizyonu’nda da anlattığım gibi, oyuncu transferi için yapılan bir 

seyahat değildi. Kimseye de haber verilmeden yapılmıştı. Aşağı yukarı 15-20 gün evvel tespit edilmiş 

bir öğle yemeğiydi ve arkadaşların da bahsettiği, çok gönülden inandığımız altyapı projelerimiz için 

başkalarının deneyimlerini öğrenmek içindi. Bu seyahatimin devamını da bu ayın sonunda Almanya’ya 

yapacağım. Almanya’da iki ayrı kulüple randevum var. Onların da altyapı tesislerini göreceğim ve 

özellikle bu konudaki çalışmalarını inceleyeceğim.  

Bildiğiniz gibi, Galatasaray’da bizim oldukça büyük bir projemiz var. Florya’yı taşımak istiyoruz. Hayri 

Kozak kardeşim biraz evvel bahsetti, gecikiyorlar, patinaj yapıyorlar dedi. Çok büyük bir proje. 200-

300 dönüm araziyi alıp üstüne hemen tesisleri kurmanız ve sistemi oturtmanız o kadar da kolay değil. 
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Biraz zamana ihtiyacımız var. Biz mucizeler yapmaya çalışıyoruz. Ben işbaşına geleli aşağı yukarı 18 ay 

oldu. 18 ayda bu kadarını yapabildik. Başarısız sayılır mıyız? Bu zaten sizin takdirinize bağlı.  

Birkaç noktaya daha açıklık getirmek istiyorum. Hayri kardeşim, gelir-gider hesabı bizde TL üzerinden 

yapılır dedi. Doğrudur, bütün her şey bu şekilde çıkıyor. Ancak geldiğimiz dönemdeki Türk lirası/dolar 

kuruyla bugünkü dolar kurları çok farklı. O konuya bir iki defa daha açıklık getirmeye çalıştım, ama 

galiba net olmamış. Galatasaray’ın borçlarının büyük bir kısmı, özellikle banka borçları, sporculara 

olan borçlar, bunların hepsi yabancı para cinsinden, yani döviz cinsinden. Devraldığımız zamandaki 

dolar/Türk lirası kuru 1.51 civarında mıdır, öyle bir şey olması lazım. Herhâlde araştıracağız, 

netleştireceğiz, ama şu anda hatırıma geleni söylüyorum. Bugün 1.80’deyiz. Yani o zamanki düşük 

Türk lirası rakamı 1.51’e bölündüğü vakit böyle. 1.80’e bölünseydi, bugünkü rakamlarla çok daha 

değişik. Yani biz 100 milyon TL borç ödedik deniyor. Aslında ben 100 milyon dolar borç ödedik 

diyorum. 120 milyon dolar. Bu farklılık, olaya bakış şeklinden geliyor. Gerçekte Galatasaray’ın borçları 

ağırlıklı olarak döviz cinsindendir. Onun için, ben bütün hesaplarımı ve açıklamalarımı döviz bazında 

yapıyorum ve bunun da realist bir davranış olduğuna inanıyorum. Ama salt muhasebe yönünden 

bakarsanız, Hayri’nin söylediği doğrudur.  

Yeni yatırımlar için henüz çivi çakılmamış dendi. Az evvel arz ettim, 18 ay geçti, yapabildiğimiz bu 

kadar. Önceliğimiz, yeni yatırımlardan ziyade, yeni yatırımların planlaması devam ederken, 

borçlarımızı ödemek, mahcup olmamak ve kulübü şu anda geldiğimiz dönemden, farklı, taraftarı 

olduğumuzu daha gururla ifade edebileceğimiz bir camia hâline getirmekti. Bunu da galiba bir nebze 

yapabildik zannediyorum bu geçtiğimiz 18 aylık kısa süre içinde. Ama yatırımlar için katiyetle 

söyleyeyim, önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde, bu yatırımların tamamının yapılması lazım. 

Galatasaray’ımızın 107-108 senelik geçmişine baktığınız vakit, hangi yatırımları yapmışız, önümüzdeki 

dönemde hangi yatırımları yapacağız, inşallah önümüzdeki dönemde, bunu çok daha net olarak 

görürüz ve sizlere de mahcup olmayız. 

Bu arada, gazetecilerin de daha çok ilgilendiği iki tane konumuz vardı. Bir tanesi Fatih Hocayla olan 

ilişkiler, bir tanesi de Sneijder olayı. Onlara biraz açıklık getirmek istiyorum.  

Fatih Hocamızla, Galatasaray Başkanı olarak veyahut da hem Yönetim Kurulu olsun, hem de 

profesyonel elemanlarımız arasında olsun, hiç kimse ile benim ne geçmişte, ne de bugün herhangi bir 

sürtüşmem olmadı, bugün de yok. Fatih Hocamızla da ben çok sık temas hâlindeyim. Basının 

söylentileri bizi çok sık bir arada görmediklerinden kaynaklanıyor. Geçenlerdeki televizyon 

konuşmasındaki ifadeler Fatih Hocaya değil, açık ve seçik, net olarak benim bütün profesyonellere 

olan ifadelerimdi. Ben kendi işimde nasıl davranıyorsam Galatasaray’ı yönetirken de aynı hassasiyetle 

ve aynı disiplin içinde davranmaya çalışıyorum. Bunu televizyonda biraz fazla net bir şekilde ifade 

ettiysem ve bundan başka bazı alıntılar çıktıysa, huzurunuzda tekrarlıyorum, bunlar tamamen yanlış. 

Ama her halükârda, hangi müessese olursa olsun, emir kumanda zinciri diye bir sistem var. Biz bu 
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emir kumanda zincirini sağlam ve ayakta tutmazsak hiçbir şekilde başarıya ulaşamayız. Burada 

herkese saygım var. Ama herkesin de bana saygısı olması gerektiğini ben o günkü televizyon 

konuşmamda açıklamaya çalıştım. Sadece bundan ibaret.  

Efendim, şunu da ekleyeyim. Fatih Hocamızla sadece ilişkilerimizin iyi olduğunu söyleyerek 

geçiştirmek istemiyorum. Fatih Hocanın camiamıza son derece yararlı ve faydalı bir eleman olduğunu 

da tekrar teyit etmek istiyorum. Ben bir yönetici olarak, menfaatlerini gözeten bir yönetici olarak, 

kulübümüze, camiamıza yararlı bir elemanın arkasından başka bir hareket yapsam ben kendi ayağıma 

kurşun sıkmış olurum. Benim menfaatlerime de karşı bu. Camianın menfaatlarına karşı olan her şey 

benim menfaatlerime de karşı. Bunu da burada açıklamak isterim.  

Burada bir iki not daha var, aceleyle almıştım. Evet, Sneijder’in maliyeti yanlış kalmış hocam 

hatırınızda. Bize olan maliyeti öyle senelik 5.5 milyon euro filan değil. Bunun daha altında. Transfer 

maliyeti de, şu anda İnter’le yapmış olduğumuz anlaşma şöyle. İnter’in 15 milyona aldığı oyuncu için 

biz 7.5 milyon euroya anlaştık. Transfer maliyeti de bu. Ama tekrar etmek istiyorum, İnter’le aramızda 

yapılan bu anlaşma şu anda sadece bu işin birinci kısmı. İkinci kısmı oyuncu ile olan anlaşmadır. Ama 

biz oyuncunun peşinden filan koşmuyoruz. Anlaşmamızı yaptık, oyuncuya da teklifimizi verdik. 

Oyuncu kendi hesabını yapıyor. Basının bu kadar ilgilenmesi, transfer sezonunda başka olaylar veya 

başka haberler olmamasından kaynaklanıyor. Bizim bunda bir kabahatimiz yok. Farkındaysanız, 

Galatasaray TV’de bu olayın ilk işaretlerini verdiğimden bugüne hiçbir beyanatım olmadı. Bugün 

gazetede arkadaşımın göstermiş olduğu, Taner Aşkın’ın göstermiş olduğu haberle de hiçbir ilgim yok. 

Böyle bir beyanatım olmadı ve olmaz. Bu işte ne sistemimize uyar, ne de benim tavrıma uyar bu 

davranış. Ama bununla ilgili olarak tekrar içini rahatlatayım Taner Aşkın kardeşimin. Biz internetten 

bunun açıklamasını yaptık ve böyle bir ifadenin olmadığını, böyle bir mülakatın olmadığını belirttik. Şu 

anda bakarsanız, galatasaray.org’da bulursunuz.  

Taner Aşkın’ın bir başka sözü şeffaflıkla ilgiliydi. Yani bana söylenecek en son sözün bu olması lazım 

herhâlde. Şeffaflığı ilk geldiğim günden beri savunan ve bu olmadığı takdirde başarıyı 

yakalayamayacağımızı söyleyen benim. Zaten bunun için de, bizim normal iç Denetim Kurulumuzun 

dışında, permanent yani devamlı bir iç denetici sisteminin kurulmasını, bunun dışında bir de 

beynelmilel KPMG’nin Türkiye şubesi Akis’i devreye soktuk. Bütün bunlar hesaplarımızın, 

kitaplarımızın doğru dürüst araştırılması, soruşturulması ve uyarılmamız içindi. Bu sizlerden çok, biz 

yönetimin menfaatlerini korumak içindi. Samimiyetle söyleyeyim, çünkü yanlış yaparsak, bundan 

çıkacak neticelere de biz katlanmak zorunda kalırız. Benim için şeffaflık ve denetim evvela bir 

savunma mekanizmasıdır. Ondan sonra, sizlere bilgi olarak gayet tabii ne gerekirse bunlar verilecek. 

Ama ben şahsen Hayri kardeşimi üzdüğüm için de şu anda üzüldüm. Sinan Kalpakçıoğlu’na veya 

herhangi bir kimseye, hiçbir yöneticimize veyahut da hiçbir Divan Kurulu üyesine, şu bilgiyi verin, şu 

bilgiyi vermeyin diye böyle bir telkinde katiyetle bulunmadım ve bulunmam. Bulunmayacağım da. 
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Bunda içiniz rahat olsun. Yani yarın bunun da hesabını soracağım, böyle bir şey nasıl olmuş diye. Ama 

biz zaten bu bilgileri devamlı olarak Divan Kurulumuza arz ediyoruz ve Divan Kurulu üyeleri de 

genelde gelip bu bilgileri Divan Başkanlığından alıyorlar. Belki buna dönük bir şey olabilir. Yani iş 

dozunun yüklü olmasından dolayı böyle bir sorun yaşanmış olabilir. Ama dikkatle inceleyeceğimden 

ve olayın takipçisi olacağımdan bir endişeniz olmasın.  

Bunun dışında galiba fazla da bir şey kalmamış. Ama Mehmet Helvacı kardeşimin Kalamış’la ilgili 

sorduğu bilgiler var. Onu da arz edeyim Kalamış yıkımla ilgili. Sıradan bir belediye işlemi bu, ama 

üstesinden geldik. Proje alt organlar tarafından onaylandı. Yarın saat 5’te ben Sayın Belediye 

Başkanını bizzat ziyaret ediyorum. Belediye Başkanının da onayını aldıktan sonra, biz buradaki 

inşaatımıza devam edeceğiz. Ciddi bir sorun yok, içiniz rahat etsin.  

Bruno konusu... İsterseniz Bruno ile bağlayalım olayı. Bruno, burada, Genel Kurulun önünde bir sene 

evvel açıkladığım sebeplerle bir seneliğine angaje edilmişti. Bruno’yu ben şahsen ne evvelden tanırım, 

ne de istikbale dönük bir projem var Bruno ile. Ama Bruno’nun bizden 2.5 milyon euroluk iki tane 

anlaşma dolayısıyla mahkemelere yapılmış müracaatları ve kazanmak üzere olduğu bir davası vardı. 

Biz bunlardan bir tanesini 250 bin euroya hallettik, bir tanesini de, diğer 2.5 milyon euroyu da ayda 10 

bin dolarlık, euro değil, 10 bin dolarlık bir danışmanlık anlaşması ile çözdük. Böylece biz 2.5 milyon 

euro yerine 120 bin dolar ödeyerek bu arkadaşın elinden her türlü belgeleri alıp bu konuyla ilgisini 

kestik ve kulübün üstündeki 5 milyon euroluk bir yükü böylece kaldırmış olduk. Kendisinin görevi 

Aralık sonunda bitti. Devam etmek istedi, ama ben devam etmemize lüzum olmadığı kanaatinde 

olduğumu söyledim ve olayı kapattım.  

Kura çekiminde Bruno neden vardı? Çünkü Bruno, artık bu kontratı biteceği için, “Mesleğimde devam 

etmek istiyorum. Orada bir görüntü vermeme müsaade eder misiniz?” dedi. Sadece orada yaptığımız 

favör, “arkadaşımızın yanında git otur, ama konuşma” kelimesiydi. Ve gitti, bir görüntü verdi, resimde 

göründü. Adam onu nasıl değerlendirir, bilmiyorum. Ama bizim için olay kapandı. Sneijder 

transferinde de katiyetle ve katiyetle Bruno en ufak bir şekilde ne bilgi sahibidir, ne de böyle bir 

işleme karışmıştır. Bilgilerinize sunarım efendim. Hoşçakalın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ederiz. İki saat kırk dakika süren faydalı bir toplantı 

yaptık. Şubat ayında görüşmek üzere efendim.  
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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 


