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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 13.30’da, Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Ocak 2017 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

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

arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat eden 2857 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Konur Eken, 4391 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Talat Tuncalp, (Sessiz olabilir miyiz 

efendim, arkadaki arkadaşlar) 5040 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Özcan Özenbay, 6405 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Erdoğan Kotan, 7473 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Mazlum Göknel ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için saygı duruşuna davet 

ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz.  

Efendim bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Mehmet Bilen 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Son bir aylık süre içindeki yönetim faaliyetleri ile ilgili Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek’in 

açıklamaları, 

4. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız, toplantımıza geçmeden önce size arz etmek 

istediğim iki kısa konu var.  

Değerli Galatasaraylılar,  

14 Ocak 2017 Cumartesi günü, yani geçen Cumartesi, Galatasaray Lisesi’nde düzenlediğimiz 

bir olağanüstü Divan toplantısında, 2016 yılında ulusal ve uluslar arası müsabakalarda derece 

alan şampiyon sporcularımıza Divan Başarı Beratı vererek kurulumuzun teşekkürlerini değerli 

sporcularımıza sunduk. Emekleri, gayretleri ve Galatasaray’a hizmetleri için kendilerini 

onurlandırdık. Aynı toplantıda, 25 yıllık üyelik kıdemlerini dolduran 157 üyemize Divan 

beratlarını takdim ettik. Ben kendilerine yeni katıldıkları Divan Kurulumuzun kuruluş 

nedenlerini, çalışma düzenini, tüzüğün verdiği denetleme, dengeleme görevini, gerektiğinde 
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tüzük tadil taslağı hazırlama görevini izah ettim. Faydalı ve güzel bir toplantı oldu. Yeni Divan 

üyelerinin katılımı ile aktif üye sayımız 2.225’e ulaşmıştır. Bu da kaydı açık üye sayısının % 

24’üne tekabül etmektedir. Benzer bir toplantı yine Galatasaray Lisesi’nde, 21 Ocak 

Cumartesi günü yapılacaktır. Bu toplantıda, 2016 yılında üyeliği kesinleşen 289 yeni üyemize 

üyelik beratları takdim edilecek ve kulübümüzün yapısı, işleyiş şekli, kurulları ve benzeri 

bilgiler sunulacaktır. Bilvesile bilginize sunarım efendim.  

İkinci konu, kulüp çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme ile alakalı. 22 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü 

Genel Kurulda, Başkan ve Yönetim Kurulumuza çok önemli bir yetki verilmiştir. Bu yetkinin 

kullanılması için Başkan ve yöneticilerimiz önemli çalışmalar yapmaktalar. Bu çalışmaların 

Divan üyeleri ve Galatasaray kamuoyu ile yeterince paylaşılması gerekli ve faydalı olacaktır. 

Zira bu özel ve değişik vasıflı çalışmalarla ilgili, sosyal medya ve spor medyasında verilen 

eksik, bazen yanlış, bazen taraflı bilgiler üyelerin kafasını karıştırmaktadır. Bu nedenle, 

bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi, bu konuların Başkan tarafından kamuoyuna 

bildirilmesine ayrılmıştır. Tabii ki bu devam eden işlemleri zedelemeyecek şekilde 

duyurulması Başkanın takdirine kalmıştır. Bilvesile bilginize sunuyorum.  

Bazı üyelerimiz, Kasım-Aralık ayında yapılması düşünülen ve ifade edilen Tüzük Tadili 

Olağanüstü Genel Kurulunun akibeti ile ilgili bilgi sormaktalar. Mart ayındaki Olağan Yıllık 

Genel Kurulumuzla zamansal çakışmayı nasıl planlayacağımızı Yönetim Kurulumuzun 

kamuoyuna duyurması da üyeleri tatmin edecektir. Bu konuyu da bilginize sunuyorum.  

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

toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Toplantı tutanakları... Buyurun efendim. Bir 

yanlışlık mı var? Söz mü almak istiyorsunuz? Veririm. Buyurun efendim.  

Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Tutanakla ilgili küçük bir maruzatım var, özür diliyorum. Efendim, son toplantıda, benim 

konuşmamı takiben Sayın Divan Başkanı bir yorum yapmış. Yorum yapmaya hakkı var mı, yok 

mu, onu takdirinize bırakıyorum da, yorumda şöyle bir ifade kullanmış: “Tüzük tadilleri zırt 

pırt yapılmasın diye”. Sanki konuşmamda, tüzük tadilleri zırt pırt yapılsın diye ifade 

kullanmışım gibi bir algı yaratılıyor. Bir de bu ifadeyi hem Değerli Divanımıza, hem de Divan 

Başkanına pek yakıştıramadım. Müsaade ederseniz, bu ifadenin tutanaktan çıkarılmasını arz 

ediyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah efendim, biz de hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz. Yalnız oradaki ifadenin 

sebebi şudur. Bahsettiğiniz her türlü sınırlamanın kaldırılarak tüzük tadillerinin ufak bir 

katılımla yapılabilecek şekle gelmesini ifade etmiştiniz. Onun tüzük olarak ve Galatasaray 

yapısına aykırı, sakıncalı bir konu olduğunu ifade ettim. Onun için, bu konu böylece geçmiştir. 

Sizin talebiniz o istikamette. Peki, sizi rahatlatacaksa çıkaralım, arşive tutanak düzeltilerek 

kaldırılacaktır. 

Efendim, sayın üyenin hatırlatması ışığında, bir ifade düzeltilmesi ile geçmiş toplantının 

tutanaklarını oylarınıza sunacağım. 27 sayfa olarak bu tutanaklar düzenlendi, hazırlandı, 
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girişte size takdim edildi. Ayrıca elektronik posta ile gönderildi. Efendim, tutanakları 

hazırlanmış olduğu şekliyle, bahsedilen düzeltmenin yapılması kaydıyla oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir efendim.  

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Şu anda Divan 

Başkanlığına ulaşan, sadece Sayın Başkanın bana tevdi ettiği iki tane önemli yazı var. Bunlar 

belge. Onlarla ilgili de Sayın Başkan zannediyorum üçüncü gündem maddesindeki 

konuşmasında açıklamalar verecek. Ben de size o konuyla ilgili kısa bilgi verebilirim. Efendim, 

gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, son 1 aylık süre içindeki yönetim faaliyetleriyle ilgili 

Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek’in açıklamaları. Sayın Başkan, buyurun efendim, söz sizin. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Basın 

Mensupları,  

2017’nin bu ilk toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sözlerime 

başlamadan evvel, henüz intikal etmiş olduğumuz 2017 yılının ülkemize huzur getirmesini, 

ülkemize barış getirmesini, mutluluk getirmesini diliyorum. Değerli Galatasaraylı 

ağabeylerime, kardeşlerime, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Hepinize 2017 yılı hayırlı olsun 

efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Dolu dolu geçen bir yılı geride bıraktık. Yeni bir yıla başladık. Bu yeni yılda, geçmişten bu yıla 

sarkan Galatasaray’la ilgili olaylar hakkında, konular hakkında size bilgi aktarmak istiyorum. 

Öncelikle, uzun yıllardır sürüncemede kalan, Galatasaray’ın kullandığı Ali Sami Yen Spor 

Kompleksi TT Arena ile ilgili, Galatasaray’ın hak etmiş olduğu intifa hakkı ile ilgili gelişmeler 

hakkında bilgi vereceğim. Sayın Divan Başkanına ilgili evrakları sundum. Geçtiğimiz Aralık 

ayında yaptığımız çalışmalar neticesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı intifa hakkının 

Galatasaray’a devredilmesi ile ilgili iradeyi oluşturmuş, bununla ilgili vekalet de dahil, 

İstanbul İl Spor Müdürlüğüne ve Valiliğe bunun tapuda tescil edilmesi konusunda bir mektup 

göndermişti. O mektubu ben Sayın Divan Başkanına verdim. Buna bağlı olarak, Galatasaray 

Spor Kulübü yetkilileri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile beraber Sarıyer tapusuna 

gittik, işlemi yapmak için. Tapu müdürü dedi ki, buna Başbakanlık oluru da gerekiyor. Niye 

gerekiyor? Dedi ki, 2012 yılında bir genelge çıktı, bu genelgeye bağlı olarak, bütün bu intifa 

hakkı tesisleri bir de Başbakanlık olurundan geçiyor, dedi. Dedim ki, ama bizim sözleşmemiz 

2011 yılına ait. Olsun efendim, dedi, 2012 yılında çıkmış, bir oradan olur alın, bu bir 

bürokrasidir, ama yapılması gerekir diye bize açıklama yaptı. Tabii biz hemen Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğüne geri döndük ve ilgili yazıyı oradan çıkarttık. Tamamen prosedürel bir şey, 

işin esasıyla ilgisi olmayan bir şey olmasına rağmen, bürokrasi bazen bu tip işlerde mania 

teşkil edebiliyor ve bugün itibarıyla yazı Başbakanlığa ulaştı. Başbakanlıkla konuştuk. 

Zannediyorum 1 veya 2 gün içinde, yazının tekrar İstanbul’a, tapu müdürlüğüne gelmesi 

suretiyle Galatasaray 6 yıldır beklediği intifa hakkını tapuya da şerh etmiş olacak. Bilgilerinize 

sunmak istedim. İlgili evrakları da Sayın Divan başkanına teslim ettim. İsteyen Divan üyeleri 

oradaki evrakları okuyarak gündemle ilgili daha fazla bilgi alır.  
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Yeri gelmişken, ben burada -konuyla ilgili biz yaklaşık 6-7 ayı bulan bir çalışma içindeydik- 

Sayın Spor Bakanımıza, Sayın Akif Çağatay Kılıç’a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca 

Spor Bakanlığı çalışanlarına, bütün birimlerine de teşekkürlerimi buradan gönderiyorum. 

Konuyla ilgili hassasiyetimizi anladılar, konunun Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu 

idrak ettiler ve bu konuda bize büyük destek verdiler.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yine Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena’da geçen yıl geliştirdiğimiz bir projemiz vardı. Bu 

proje, stadın intifa hakkının alınmasıyla ilişkili bir projeydi. Buraya 15 bin kişilik bir kapalı spor 

salonu yapılması söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanına bir taahhüdüm olarak, ben 

kendisine söylemiştim, buna izin vermesi için. Kendisi de konuya ilgi gösterdi. Bir proje 

yapmıştık, fakat bu projeyi tekrar daha fazla geliştirmek üzere, çok amaçlı bir salon olarak 

projelendirmiştik. Sponsorluk görüşmesini yaptığımız firmanın bazı istekleri oldu. Bu 

çerçevede, Amerika’da Columbia Üniversitesi ile beraber yaptığımız çalışma çerçevesinde, 

salonu daha aktif olabilecek, daha iyi hizmet edilebilecek bir şekilde geliştirdik. Yeni projemiz 

de bitti, bir iki gün içinde teslim alacağız. Sarıyer Belediyesi ile konuyla ilgili konuşmalarımız 

son derece pozitif. Onlar da hazır, projelerin gelmesini bekliyorlar. Zannediyorum bu ay 

içinde veya en geç Şubat ayı başında orada bir şantiye kurmak suretiyle, Galatasaray’a uzun 

yıllar hizmet edecek, kendisine ait bir spor salonunun inşasına başlayacağız. Bu bir kompleks 

olacak, çünkü içinde bir sürü aktiviteyi yapmak için mekânlar olacak, salon sporlarını yapmak 

için aktiviteler olacak. Bu konuyla da ilgili sizi bilgilendirmiş olayım. Önümüzdeki Divan 

toplantısında, size hem görsel olarak, hem de proje ile ilgili daha detaylı bilgi aktaracağım.  

Bu arada, salonun yapılmasını ben size şöyle anlatmıştım geçmişte. Dedim ki, Galatasaray bu 

salonu cebinden bir para harcayarak yapmayacak. Peki nasıl yapacak? Salonun isim hakkına 

bağlı olarak elde edeceği fonla bu salonu yapacak. Salonda sadece sportif aktiviteler 

olmayacak. Farklı etkinliklerin yapılması mümkün olduğu gibi, Galatasaray’a uzun süre gelir 

getirecek bazı mekânları da içerecek. Bu husus Galatasaray için çok önemli. Defalarca arz 

ettiğim gibi, Galatasaray yeni kaynaklar yaratmak mecburiyetinde olduğu için, bu projemiz 

de onlardan bir tanesidir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Diğer bir konu, üyelerimizin devamlı takip ettikleri konulardan bir tanesi de, geçmişle ilgili 

yapılan soruşturmaların akibeti. Sayın Divan Başkanına bununla ilgili de bir evrak sundum. Bu 

çalışmalarımız 1 yıla yakındır devam ediyor. Bu çalışmalara bağlı olarak, birinci faz yeni bitti. 

Birinci faz evraklar üzerindeki incelemeyi bitirdi. Daha detaylı bir çalışmaya girmek için de bir 

süre verdi. Dolayısıyla, üyelerimizin, Galatasaraylıların şunu bilmesi lazım. Biz ne diyorsak 

onu yapıyoruz. Çünkü sosyal medyada ve bazı yayın organlarında şunu görüyorum. Ya Başkan 

bunu söyledi, yapıyor, yapmıyor, hep bir polemik arayışı içinde. Basın vasıtasıyla veya başka 

organlar vasıtasıyla böyle bir polemik içine girmek istemiyorum. Ama kendi içimizde konuyla 

ilgili her türlü bilgiyi size aktarmak, her türlü detayı size vermek zorunda olduğumu da 

biliyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Sayın Divan Başkanım biraz önce bahsetti. Üyelerin bir bilgi kirliliği var şu anda piyasada. 

Nedir bu bilgi kirliliği? Biz Emlak Konut’la bir işbirliğine girdik. Sizden çok önemli bir yetki 

aldım. Bu yetkiyi değerlendirmek ve Galatasaray’ın geleceğini inşa etmek üzere bu yetkiyi 

kullanacağız. Ama anlaşılmaz bir şekilde, hiçbir yere koyamıyorum. Neresinden bakayım, 

değerlendireyim, ne demek istiyor, çok zorluyorum kendimi, fakat anlamıyorum. Yaptığım bir 

sürü toplantıda, Genel Kurulda, telefon edip veya yanıma gelip soran herkese en açık şekilde 

bütün detayları verdim. Yapılan sözleşmenin metnini de verdim. Bir ilkokul çocuğu okusa işi 

anlar, idrak eder. Genel Kurula gelenler dahi aynı şekilde bazı yorumlar yapıyor. Orada 

girdiğim taahhüdün, size anlattığım şeylerin hafızanızda olduğunu düşünüyorum. Lütfen 

basında çıkan yazıları, yapılan yorumları bir değerlendirin. Benim size anlattığımla, benim size 

girdiğim taahhütle benzerliği var mı, Allah aşkına?  

Herkesin, bunu anlamak istemeyenlerin dahi anlaması için, tekrar affınıza sığınarak sizlere 

anlatmak istiyorum. Biz Emlak Konut’la ne yapıyoruz? Biz Emlak Konut’la şunu yapıyoruz. 

Aynı, hepimizin bir arsası olabilir. Bu arsayı, imar durumunu takiben siz inşa edersiniz, 

yaparsınız, satarsınız, size ait bir yerdir. Veya sizin bu inşaatı yapma kabiliyetiniz yoksa, bir 

müteahhit firma ile anlaşırsınız, kat karşılığı şeklinde bu arsanın yapılması ve buradan istihsal 

olunacak gayrimenkullerin kendi aranızda paylaşılması konusunda. İsterseniz gayrimenkulleri 

uhdenizde tutarsınız, isterseniz bunları kiraya verirsiniz, isterseniz de bunları satarsınız. Bu 

tamamen sizin takdirinize kalmış bir şey. Bizim Emlak Konut’la yaptığımız anlaşma, bu kabil 

bir anlaşmadır. Bu bir arsa satışı değildir. Arsayı sattığınız zaman ne oluyor? Tapuya gidip 

devri veriyorsunuz, parayı da alıp cebinize koyuyorsunuz, sen sağ, ben selamet. Allah 

aşkınıza, biz böyle bir şey mi yapıyoruz? Yahut da bugüne kadar benim size anlattığımdan, 

Sayın Genel Kurula yaptığım sunumdan böyle bir anlam mı çıkıyor?  

Tekrar affınıza sığınarak anlatmak istiyorum. Emlak Konut, bizim bu arsalarımızın 

geliştirilmesi için projeler yapacak ve bunları ihale edecek. Bu projelerin bitmesini müteakip, 

inşaatların bitmesinin akabinde, bu inşaatların bu süreç içinde satılması, kâr edilmesi söz 

konusudur. Bizim Emlak Konut’la yaptığımız anlaşma, bu projelerin hitama ermesiyle beraber 

ortaya çıkacak hasılatın, kârlılığın bölüşülmesi projesidir. % 80’i Galatasaray’a aittir bu 

kârlılığın, % 20’si de geliştirmeci olan Emlak Konut’a aittir. Emlak Konut bunun taahhüdü 

içindedir. Yer yarılsa, bu inşaatlar yapılacak, bu inşaatlardan istihsal edilecek kârlılık 

Galatasaray ile Emlak Konut arasında bölüşülecek. Hangi oranla? % 80 Galatasaray’ın, % 20 

Emlak Konut’un. Hiç kimse, hiç kimse bunu tahrif ederek, bunu yanlış yorumlayarak 

Galatasaray’ı, Galatasaray’ın yönetimini yıpratma çabasında olmasın.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Zor günlerden geçtiğimiz malum, hepinize ifade ettim. Florya ve Riva arsaları bizim son 

kurşunumuz. Bu son kurşunu atarken, Genel Kurulda da size söyledim, öyle büyük bir 

sorumluluğun altına giriyorum ki... Bugüne kadar bir sürü yönetim gelmiş, hiç kimse bunu 

oluşturamamış, yapamamış. Keşke 10 sene, 20 sene, 30 sene evvel yapılsaydı da, Galatasaray 

bugünkü mali tabloyla karşı karşıya kalmasaydı. Ben girdiğim taahhüdün farkındayım. 

Herkesin şunu bilmesi lazım. Ben Emlak Konut’a Galatasaray’ın herhangi bir arsasını 

satmadım. Bugünkü Yönetim Kurulu böyle bir satış yapma durumunda değildir. Böyle bir olay 



6 
 

söz konusu değildir. Burada yapılan olay, aynı anlattığım tablo çerçevesinde. Galatasaray’a 

orta vadede getireceği rakam, bugünkü değerler itibarıyla baktığımız zaman, yaklaşık 1.5 

milyar TL civarındadır. Zaman içinde değer artışlarına bağlı olarak bu rakam artabilir. Onun 

için yapılan yorumları esefle kınıyorum. Bunların ne maksatla yapıldığı konusunu da sizin 

takdirlerinize bırakıyorum. Siz yorumlarsınız. Ayrıca bu konuya destek veren, bu konunun 

Galatasaray’ın lehine oluşması için gayretlerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın 

Başbakana, Sayın Maliye Bakanına ve Emlak Konut çalışanlarına, yönetimine buradan da bir 

teşekkürü borç biliyorum.  

Şimdi biz Emlak Konutla bu projeleri yapıyoruz. Peki, niçin yapıyoruz? Galatasaray’ın mali 

yapısındaki bozukluğun hepimiz farkındayız. Öyle bir hâle gelmiş ki, senede 120 milyon TL 

civarında, yaklaşık 30 milyon, 40 milyon dolar civarında faiz ve kur farkı ödeyen bir yapı 

hâline gelmişiz. Bu yapı sürekli geliyor. Değerli yönetimler, değerli başkanlar, geçmişteki 

yönetim kurulları şöyle bir şeyin içindeler. Kendileriyle defalarca konuştum, divanlarda ve 

genel kurullarda dinledik. Deniyor ki, ya arkadaş, Galatasaray bir mali darboğaza girmiş, bu 

mali darboğazdan çıkamıyor bir türlü ve her sene bu artarak devam ediyor. Şöyle bir 

konuşma, şöyle bir tarz usul olmuş. Diyorlar ki, ya kardeşim, niye bizi tenkit ediyorsunuz, ben 

bu kadar borçla aldım. Kaç para borçla aldım? İşte 100 lira borçla aldım, 100 lira borçla 

devrediyorum, benim suçum ne? Yok arkadaş, öyle bir şey yok. Sen eğer 100 lira borçla 

aldıysan, senin bir sonraki yönetime borçsuz devretmeyi hedeflemen lazım. Yani Pisa Kulesi 

gibi yamulmuş bir temel üzerine bir kat daha attığın zaman ne yapmış oluyorsun? Bir kat 

daha at, iki kat daha at. Yerçekimi kanunu var, bir müddet sonra devrilir. Onun için, bugün 

yaptığımız bu faaliyet, Galatasaray’ın bir borç sarmalı içinde, bir faiz sarmalı içinde ileriye 

doğru gitmesinin mümkün olmaması sonucunda ortaya çıkmıştır. Onun için, bir çalışma 

başlattık. 

Sizlere daha evvel bahsetmiştim. Galatasaray’ın mali kriterleri ile ilgili bir düzenleme yapıp 

bunu gerektiğinde tüzüğe koymak veyahut da başka unsurlar varsa onları da deneyerek, 

Galatasaray’ı yönetmeye talip olacak kişilerin buna sadık kalarak bu çalışmaları yapmasını 

sağlamak üzere bir çalışma içinde olduğumuzu tarafınıza söylemiştim. Bunun için bir 

komisyon kurmuştuk. Bu komisyon çok verimli çalışmalar yaptı ve bu çalışmalarda sonuca 

çok yaklaştık. Çok kısa sürede bilgi vererek, bunun Galatasaray’ın bir etiği, bir değeri, bir 

tüzük maddesi olarak gündeme gelmesi için çalışıyorum. Ben huzurunuzda o arkadaşlara 

teşekkür ediyorum, çok verimli bir çalışma yaptılar. Bu mali kriterlerin amacı ne? Niye böyle 

bir kriter yapma ihtiyacını hissettik?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu mali kriterlerin esası şu. Tabii manzume, bir yazılım şekli var ama esası şu. Ben diyorum ki, 

-benim yönetimimden başlamak üzere- arkadaş, sen Galatasaray Spor Kulübü’nü yönetmeye 

adaysan veya hâlen yönetimdeysen, bugünkü geldiğimiz zorluk ortada, bundan sonra 

yapacağın çalışmalarda, denk bütçe esasına uy. Hiçbir şekilde Galatasaray’ı borçlandırıp, her 

ne suretle olursa olsun, denk bütçeyi saptırıp, sonunda da ortaya çıkan borcu Galatasaray’ın 

sırtına sarıp gidemezsin. Denk bütçeyi yap, Genel Kuruldan denk bütçeyi geçir. En fazla % 3-5 

gibi bir sapma tolere edilebilir. Farklı sebepler olabilir, enflasyon veyahut da kur farkı gibi. 
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Ama hiçbir şekilde, yapmış olduğun bütçenin dışına çıkmak suretiyle Galatasaray’ın sırtına 

borç sarıp gidemezsin. Sarmışsan da cebinden ödersin. Bu manada bir çalışma. Onun için, 

şimdi size bir soru sormak istiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Böyle bir çalışmayı tasvip ediyor musunuz? Ediyorsanız ellerinizi kaldırın. Böyle bir çalışmaya 

karşıysanız da ellerinizi kaldırın. Ben size çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın her zaman 

istişarede önünü açmış, her zaman Galatasaray’a yön göstermiş Divan Kuruluna bu konudaki 

tasvibinden  dolayı da çok teşekkür ediyorum.  

Hepinize sağlıklı bir 2017 yılı diliyorum ve başarılarla dolu bir yılın bizim olması için dua 

ediyorum. Hoşçakalın, teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkana açıklamaları için biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanın ifade ettiği 

gibi, bana iki tane ayrı belge sundu. Bir tanesi, üst hakkının tescili ile ilgili, Ankara’dan, 

Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen talimat yazısı ve onunla ilgili yetki belgesi. Yani bu 

tapuyu takip edecek, düzenleyecek kişiyi tespit etmiş Bakanlık. Sadece burada Gençlik ve 

Spor Bakanlığı İl Müdürlüğünün bir hatırlatma şeyi var. Başkan onu da ifade etti, burada da 

açıklamış. 2012/15 sayılı genelgeye istinaden, Başbakanlıktan izin alınacaktır. Estağfurullah, 

buyurun, buyurun efendim. Onun için, bu yetki belgesi ile bir tereddüt olmaması lazım. 

Buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Ben affınıza sığınarak tekrar kürsüye geldim. Arkadaşlarım ikaz ettiler, çünkü basında çokça 

telaffuz edilen ve tenkit gören konulardan bir tanesi, 508 milyon TL’ye bu arsaların satıldığı 

şeklinde. Bunun açıklamasını belki daha önce yapmıştım, ama tekrar etmekte fayda var.  

Değerli Galatasaraylılar,  

508 milyon TL bizim arsalarımızın ekspertiz değeridir. Bu sözleşmenin içinde olmasının gereği 

var. 508 milyon TL bizim arsalarımızın Emlak Konut’a satış bedeli değil, çünkü bu bir satış 

değil. Buradan Galatasaray’ın cebine girecek parayı demin telaffuz ettim. Orta vadede, 

buraların geliştirilmesine bağlı olarak, yapılıp satılmasını müteakip 1.5 milyar TL’ye yakın para 

alacağız. Buradaki 508 milyon TL, sadece arsaların bugünkü hâliyle ekspertizinin yapılması 

sonucunda ortaya çıkan değerdir. Emlak Konut da diyor ki, bu ekspertiz değerlerine bağlı 

olarak, Galatasaray’ın geliri hiçbir şekilde bu değerin altında olamaz. İfade budur. Beklenen 

rakam bunun 3 misline yakın bir rakamdır. Bunu bilginize sunuyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, ilave açıklama için biz de teşekkür ederiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Başkanın verdiği ikinci bilgi de, sosyal medyada sık sık yazılan, çizilen, efendim kulüpte bir 

kısım suistimaller olduğu, bunu niye araştırmıyorsunuz vs. gibi bir kısım görüşmeler olmuş idi. 

Bunun üzerine de, Yönetim Kurulu ve Başkan karar verip bir uluslararası şirkete bu işi tevdi 

etmişlerdir. Bana verdiği yazıda ifade edilen şey şu. Bu işin birinci araştırma bölümü bitmiş, 
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ikinci araştırma bölümüne başlanacak. Ancak takdir edersiniz ki, bunlar gizli belgelerdir, yani 

açıklanması uygun olmayan, çünkü bu tür araştırmalar da özel olarak yaptırılan şeyler. Ancak 

ben sizlerin adınıza bunu okudum. Konu usulüne uygun şekilde takip edilmektedir.  

Efendim, şimdi gündemin dördüncü maddesi, güncel konular ve dileklerle ilgilidir. Söz almak 

isteyen arkadaşlarımız işaret buyursunlar. Efendim, yüksek sesle, isim. Efendim, daha önce 

arkadaşlarıma isimlerini yazdıran Sami Çölgeçen, İbrahim Köknar, Ayhan Özmızrak ve Taner 

Aşkın’a ilaveten... Okuyacağım efendim, okuyacağım. Efendim, Tunç Üner, Naci Ekşi, Turcan 

Bolayır, Hüsamettin Kavi ve Ferit Volkan. Okumadığım, ismini zikretmediğim kimse kaldı mı? 

Celal Emon. Tamam mıyız? Peki efendim. Sayın Sami Çölgeçen, buyurun efendim. 

Sami Çölgeçen 

Sayın Başkan, Sayın Divan Başkanı, Değerli Dostlarım,  

Bugün basketbol konuşmak için buraya geldim. Bundan bir-iki Divan toplantısı evvel, bir 

tuzaktan bahsetmiştim. Euroleague’e girdik, bu bize bir tuzaktır, demiştim. Tuzakmış derken 

de şunu kastetmiştim. 3 milyon dolarlık basketbol bütçemiz Euroleague’e yetmeyecek denilip 

bu bütçe artırılacak, ama 20 milyon dolarlara da çıkamayacak ve paralar da çöpe gidecek 

demiştim. Nitekim aşağı yukarı öyle oldu. Ben demiştim demek son derece ukalaca ve 

sevimsiz bir laftır. Bunu da söylemek istemezdim, ama mecbur kaldım, bundan sonra 

söyleyeceklerime bu bir temel teşkil etsin diye.  

Şimdi, Galatasaray’ın maddi durumu ortada. Muazzam bir borç yükü altındayız. Yönetim 

Kurulu ve Sayın Başkan, bundan bir şekilde sıyrılmak için çırpınıyor. Türkiye’nin durumu da 

ortada. İçeride ve dışarıda düşmanlarla çarpışıyoruz. Neredeyse harp hâlindeyiz. Ekonomimiz 

de fevkalade kötüye gidiyor. Şimdi bu ahval ve şerait altında, sırf federasyon izin verdi diye, 

öbek öbek dolarları Amerikalılara akıtmak akıl kârı mıdır, yoksa akıl tutulması mı? Bu sanki 

bakkala borcunu ödeyememişken, yüklü bir borç dururken, yandaki süpermarketten veyahut 

mezeciden havyar almaya benziyor. Bırakalım bu tarzı. Yeşil Giresunspor -galiba ismi öyleydi-, 

Küçükçekmece bilmem ne inşaat, Uşak Sportif gibi basketbol geçmişi olmayan, geleceği de 

şüpheli, altyapıları bile şüpheli, ticari takımlar yapadursun, biz Galatasaray olarak, radikal bir 

karar alalım, radikal bir karar almayı düşünelim. Bu karar nedir? Gelecek yıldan itibaren, 

yalnız Türk oyuncularla oynama kararını alalım.  

Şimdi, bunun getirileri nelerdir diye ben kendime göre sıraladım. Evvelemirde, ödemeler 

Türk lirası olur, enflasyon derdimiz kalkar ortadan. 3 aydır basketbolcular paralarını alamıyor 

lafları kalkar. Galatasaray’ın ödeyeceği paralar Türkiye’de kalacağı için, Türkiye ekonomisine 

katkıdır. Kısa vadede, Galatasaray, Türk Milli Takımı hâline kaçınılmaz bir şekilde gelir, çünkü 

bütün Türk oyuncular, iyi Türk oyuncular diğer takımlarda 5 dakika bench’te oturmaktansa, 

oynamak isterler. Çünkü sporcu oynamak ister, coşkuyu ister, seyirciyi ister. Bir misal, değerli 

rakibimiz Fenerbahçe’nin Melih Mahmutoğlu diye bir oyuncusu var. İki defadır All Star 

müsabakalarında üçlük atış şampiyonu oluyor, ama 5 dakika süre alamıyor Fenerbahçe’de. O 

bile bize gelebilir, çünkü basketbolcu, sporcu oynamak ister. Dolayısıyla, Galatasaray 

basketbol takımı kısa dönem içinde Türk Milli Basketbol Takımı hâline dönüşür. Bu 

kaçınılmazdır. Federasyon açık açık söylemese bile, Allah razı olsun Galatasaray’dan, bizim 

için işlevsel bir takım yaptı, der. Tamamı Türk oyunculardan oluşmuş bir Galatasaray’a karşı 
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rakiplerimizin alacağı galibiyetler, ağızlarında buruk bir tad bırakacaktır. Tarafsız seyirciler 

mutlaka ve mutlaka, Milli Takım şekline dönüşmüş bir Galatasaray’ın taraftarı hâline 

geleceklerdir. Son olarak da, zaten bizim tüzüğümüzün ana maddesi, bizim kuruluş 

sebebimiz, yabancı takımlara muzaffer olmak, onlara karşı oynamaksa, Galatasaray basket 

takımı, her parkeye çıktığı anda tüzüğümüzün bu birinci maddesine uygun bir hareket tarzı 

sergilemiş olacaktır.  

Peki, bunun mahzuru ne olacaktır? Yani her şeyin bir nimet, külfet analizi var. Mahzurunu da 

söyleyeyim. Bu sistem yürüdükçe, yani her takıma, basketbolda çok üstün olan Amerika’dan 

beşer, altışar tane adam geldikçe, evet, şampiyon olamayacağız. Olamayacağız ama kendi 

kendimize soralım, son 25 sene içinde kaç defa şampiyon olduk? Benim maruzatım bundan 

ibarettir. Çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz, kendi fikirlerini ifade etti. Başkan ve yönetim 

değerlendirir. Sayın Ayhan Özmızrak, buyurun efendim. 

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Geçenlerde Suudi Arabistan’da yaptığımız hazırlık maçından yola 

çıkmak istiyorum. Hoş, daha önce, biz Galatasaray olarak, dönem arası maçlarını dünya 

markalarıyla yapardık. Emirates Cup’ta filan oynardık, şimdi Suudi Arabistan’da lig 6. olan bir 

takımla oynadık. Ne getirdi, ne götürdü, onu yönetim bilir. Hangi derde deva oldu, hangi 

sıkıntımıza şifa oldu, onu bilemiyorum. Ama orada hiç olmazsa 3 tane genç takımdan 

oyuncuyu gördük. Ümit vadettiler mi? Bana göre hayır. Esas sıkıntı da o zaten. Geçen ayki 

Divan toplantısında, Sayın Sami Çölgeçen altyapı izlenimlerini, gözlemlerini, saptamalarını 

bizimle paylaşmıştı ve altyapı sahipsiz, demişti. Kimseden ses çıkmadı. Ne yönetimden ses 

çıktı, ne Divan Başkanından.  

Niye Divan Başkanından diyorum? Çünkü tam 4 sene önce, Şubat 2013’te, Divan 

toplantısında bir konuğumuz vardı. Hepimiz söylediklerini ayakta alkışladık. Ne içimizden biri, 

ne yönetimden biri, bunun muhatabı biz değiliz, demedi. Şöyle söyledi o konuşmacı: “Benim 

bu seferki gelişim, bir fazla şampiyonluk veya bir eksik şampiyonluk değil, benli veya bensiz 

Galatasaray altyapısının, Galatasaray akademisinin ömür boyu en doğru şekilde idare 

etmesidir, sistemin oturmasıdır. Bu sistemin kişilerle kaim olmamasıdır. Bu sistemi size 

anlatmaktaki sebebim de şudur. Bu sisteme kimse sahip çıkmazsa, Divan Kurulu sahip 

çıkacaktır. Bundan eminim ben. Benim Galatasaray’da aldığım terbiye, benim Galatasaray’da 

geçirdiğim yıllar -ki başka kulüpte geçirmedim- bana bunu öğretti. Onun için, en önemli 

organlardan bir tanesi olan Divan Kuruluna bizatihi altyapıyı ve Galatasaray’ın geleceğini 

ifade etmek istememin sebebi budur.” Bu sözler Fatih Terim’e ait. Hiçbirimiz itiraz etmedik. 

Ya bu emanetin sahibi biz değiliz, bizim ne yetkimiz var, demedik. Ama hiçbir şey de 

yapmıyoruz. Sonuç, sahipsiz mi olduğunu tartıştığımız, ama verimsiz olduğu kesin olan bir 

altyapımız var. Bir bunu söylemek istedim.  
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İkinci değineceğim nokta, 22 Ekim’de yapılan Olağanüstü Genel Kurulla yönetimimize 

olağanüstünün de fevkinde yetkiler verdik ve bu yetkileri hemen hemen oy birliği ile verdik. 

Bu yetkilerin içinde, daha önceki yönetimlerin el atıp cıs diye çektiği Riva’nın yanı sıra, pek 

dile getirilmesi cesaret bile edilemeyen Florya da vardı. Onun da yetkisini verdik, 

değerlendirilsin, artık bu iş bir yola girsin diye. Burada neredeyse oy birliği çıkarken, iki tane 

ana saik vardı. Bir tanesi, Galatasaray kamuoyu ve Genel Kurul üyeleri, denizin bitmekte 

olduğunu artık çok iyi biliyorlardı, başka çaremiz yoktu. Ama diğer taraftan da, sayın 

yönetimin iyi ve işini bilir, işine sahip, hata yapmayacağına olan inancından dolayı bu kadar 

büyük bir destek vermiştik. O zaman da kafada -dikkatinizi çekmek isterim- bir iki küçük, yahu 

bunlar da yapılacak iş mi denilen hata vardı. Mesela biraz önce Başkanımın söylediği, bu 

geçmiş yılların incelenmesi ile ilgili konuda imza atanlardan biri benim. Ama o talebi 

verdiğimiz an, Başkanım şunu diyebilirdi. “Çocuklar, ben ibra olmuş hiçbir yönetimle ilgili 

böyle bir çalışmayı yaptırmam. Alın bu dosyayı geri, bu benim için kapanmıştır.” deme 

hakkına sahipti. Hayır demedi, inceleteceğim dedi. Hâlâ daha birinci fazı... Bir hızla gidiyor 

ama o hıza kaplumbağa dersek, kaplumbağaya hakaret etmiş olacağız diye düşünüyorum.  

İkinci nokta, transferlerle ilgiliydi. Yani Ahmet alındı, Mert alındı değil, yapılan işin, yaptırılan 

işin gerçek ederinin bulunması ile ilgiliydi soru. Yoksa bir oyuncu alınır, sakatlanır veya iyi 

çıkmayabilir. Her transfer iyi çıkmaz, ama rayiç diye bir şey varken, biz hangi ölçülerle 

hareket ediyorduk? Örneğin, Cavanda. Trabzonspor başından atmak için üstüne para 

vermeye razı iken, biz adamlara Milli Piyango bileti gibi çıktık. Bir de üstüne tonla, kucak 

dolusu para verdik. Onu çok daha iyi şartlarla, sene sonu satın alma opsiyonu ile kiralamamız 

da mümkün olabilirdi veya daha düşük bedelle bonservis alınabilirdi. Kesin alınırdı. Kadro dışı 

kalmış, Trabzon’un kovmak için elinden geleni yaptığı, kontratı olduğu için bağlı olduğu 

birisiydi. Üstüne, tamam, iyi oyuncu filan ama Tolga Ciğerci’ye verdiğimiz para, Almanya’da 

aldığı paranın kaç katı? Tabii ki aynı paraya gelmeyecek, ama bir oran olması lazım. Aldığının 

5 katından fazla para verdik, tek gelsin diye. Biraz fazla bonkör olmamızı gerektirecek bir 

maddi yapımız da yoktu.  

Bütün bunlara rağmen, biz hemen hemen oy birliği ile Başkanımıza o desteği verdik. 

Güveniyorum, bu hataları bir daha yapmayacaksın, dedik. Yeni bir oyuncu aldık, Rodrigues. 

Oyunculuğunu tartışmıyorum, hayatında gördüğü en büyük bonservis bedeli 500 bin euro. 

Biz verdik 3.5 milyon euro. 26 yaşında, 4.5 senelik de sözleşme yaptık. Adam Türkiye’den, 

hem Galatasaray’dan emekli olacak, hem de prim yatırırsa Bağ-Kur’dan, SGK’dan emekli 

olacak. Yani bu hâle geldik.  

Sayın Başkanım, söylemek istediğim şu. Size güvenimiz ve desteğimiz tam. Ama böyle küçük 

şeylerle kafamızda soru işaretleri oluşturmayın. Yaptığınız işlerde, ederi nedir, rayici nedir, 

bunlara biraz daha dikkat edelim lütfen. Bu zorlu yolda yürürken, bu tür nedenlerle başka 

fikirlere yol açacak zeminleri hazırlamayalım. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ayhan Özmızrak’a teşekkür ederiz. Bir hatırlatma yaptı, Divan Başkanı ile ilgili. 

Evet, Sayın Fatih Terim buradaki konuşmasında bu ifadeleri kullandı. Ancak hepimiz şunu iyi 

hatırlayalım. Galatasaray Kulübü’nü yönetmek için en üst kurulumuz, Genel Kurulumuz, 
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Başkan ve Yönetim Kurulunu seçer. Divan Başkanını, Divan kendi içinden seçer. Onun için, 

Divanın iştigal mevzuları ile yönetimin iştigal mevzularını birbirine karıştırmamak lazım. 

Kulüpte iki yönetim olmaz. Kulübün tek yöneticisi Başkan ve Yönetim Kuruludur. Biz check-in, 

balance, dengeleme, denetleme sistemini işletiriz ve konuları takip ederiz. Bilvesile ifade 

ettim efendim. Efendim,üçüncü konuşmacı Sayın Taner Aşkın. 

Taner Aşkın 

Saygıdeğer Galatasaraylılar,  

Yepyeni bir yıla girdik. Bu yılın tüm insanlık âlemine, ülkemize, camiamıza sağlık, huzur, 

mutluluk ve barış getirmesi temennilerimle söze başlıyorum.  

Galatasaray Divanının Sayın Başkanı, Kulüp Yönetimimizin Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhterem Hanımefendiler, Muhterem Beyefendiler, Saygıdeğer 

Divan Kurulu Üyeleri,  

Huzurlarınızda sözlerime başlamadan önce, çok önemli bir şeye değinmek istiyorum. Evet, 

biraz evvel Sayın Başkanım bir şey söyledi. Yönetimin bütün mesuliyetle, Galatasaray’ın tek 

selahiyet sahibi olduğu hepimizin malumu. Biz Divanda, Başkanın da dediği gibi, denetleme 

ve tavsiye niteliğinde bir görev yapmaktayız, Divan Kurulu olarak. Ama ben hemen şunu 

belirteyim. Biraz evvel Sayın Ayhan arkadaşımız da söyledi. Bazı şeylerin, ufak da olsa, ciddi 

anlamda üstüne eğilmemiz lazım. Sayın Başkan, lütfen yanlış anlamayın, ama özellikle 

üzerinde durmak istediğim, bilhassa üzerinde durmak istediğim, sizin de değindiğiniz bir konu 

var. Önce oradan başlayayım isterseniz. Esasında sırayla oraya gelecektim, ama isterseniz 

önce oradan başlayayım.  

Bu sayın arkadaşlarımızın vermiş olduğu ve biraz evvel sizin Sayın Divan Başkanımıza tevdi 

etmiş olduğunuz eskilerin incelenmesi ile ilgili olan konumda bakınız ne tereddüt var. Uzun 

bir süre açıklanması mümkün olmayan, birtakım gizli muhteviyatı ihtiva eden, ama herkesin 

merakını daha çok o noktaya zorlayan bir durum söz konusu. Bu şu demek. Anlaşılan da o. 

Kibarca da olsa, ikaz etmek zorundayız. Bu belgenin süresi uzadığı sürece... Bu süresiz değil. 

Elinizde belgenin bir kısmı var, birinci kısım diye değerlendirdiğiniz bir kısım. Bunun ikinci, 

üçüncü kısmı, benim bildiğim kadarıyla, son döneme ait, yani sizden evvelki iki döneme ait. 

Bir iki konunun daha incelenmesi var. Değişecek bir şey yok, benim bildiğim kadarıyla. Ama 

bu bilgiler şu anda sizde. Bu süre uzadığı sürece... Bakın, ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. 

Acaba bilerek mi uzatılıyor, zorunluluktan mı uzatılıyor, yoksa herhangi bir şey beklenerek mi 

uzatılıyor? Şimdi burası çok önemli. Böyle düşünürsek, bunun bir koz olduğu düşünülebilir. 

Bakın, ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. Siz iyi niyetle davranıyorsunuz, ama kamuoyu 

algılamada bunu böyle yapıyor. Bu takım insanlar, bizler de dahil olmak kaydıyla, acaba diye 

büyük bir istifhamla karşı karşıyayız. Lütfen sizden rica ediyorum, bu belgenin, elinizdeki 

belgenin neticesinin en kısa zamanda, en çabuk zamanda alınmasına azami gayreti sarf 

etmelisiniz. Bu olmazsa olmaz, şu andaki en başta gelen bir husus yönetim için.  

Şimdi bir başka şeye daha geliyorum. Galatasaray’ımızın içinde bulunduğu durum belli. 

Anlattığınız her şey için çok teşekkür ediyoruz. Kısmen de olsa aydınlandık. Ama bazı şeyleri 

tam anlamıyla paylaşalım. Sayın Başkanım, şunu söyleyeyim. Biz size itimat ettik, size 

güvendik, yönetiminizle beraber sizi Başkan seçtik. Yönetiminizi de Yönetim Kurulu olarak 
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seçtik. Ve göreve devam ediyorsunuz. Bu bir emanet. Bugün siz varsınız, yarın başkaları var. 

Şimdi, bir şey beni çok rahatsız etti. Bunu söylemek zorundayım. Siz Galatasaray Başkanı 

olarak yapmış olduğunuz bir röportajda, nasıl “Şimdi paranın kokusunu aldılar. Artık bundan 

sonra beni tutmazlar, beni sevmezler, beni buradan gönderirler.” Diyebiliyorsunuz? Eğer 

böyle bir şey demedinizse, çıkıp bunu tekzip etmeniz lazım. Söyledinizse, son derece yanlış. 

Sizden sonra bu göreve talip olacak insanlar Galatasaray camiasının saygıdeğer üyeleri, 

hiçbirisi 40 harami değil. Kimse böyle bir şey beklemiyor. Böyle bir şey söylemeye hakkınız 

yok Sayın Başkan, asla yok. Kusura bakmayın, benim bir Galatasaraylı olarak bunu kabul etme 

şansım da yok. Kendi adıma da konuşuyorum, genel anlamda da söylüyorum. Böyle bir itham 

olamaz. Çok affedersiniz, yani bu konu çok hassas bir konu. Doğrusunu isterseniz, bir, 

özellikle Galatasaray Başkanı olarak, sonra da şahsiyetiniz olarak, sizden ben asla böyle bir 

şey beklemezdim. Onu da söylemek zorundayım.  

Bir şey daha. Benim söyleyeceklerimin arasında var. Şimdi, biraz evvel bir şeyden bahsettiniz. 

Galatasaray’da bir tüzük olayı var. Bu tüzük olayı benim de içerisinde olduğum bir heyet 

tarafından, aşağı yukarı 2.5-3 seneye yakın bir süreç içerisinde çalışıldı, hazırlandı ve Divana 

bir taslak teslim edildi. O taslakla ilgili, hatta ben zatıalinizle birkaç kere de özel görüştük. 

Oralarda da bazı tavsiyelerim oldu size. Bunun uzatılmaması, kanunlarda da zorunlu olan 

değişikliklerin yapılarak bir an evvel gündeme getirilmesi lazımdı. Ama sonradan Galatasaray 

etiği diye bir şey çıktı. Tabii onunla da ilgili bir iki grup çalıştı. İşte, acaba Mali Kongreye kadar 

sığar mı, sığmaz mı, zaman şu mu, bu mu falan diye birtakım aşamalardan geçtiğini 

görüyoruz.  

Sayın Başkan, söylediğinizi biraz evvel oyladınız. Ona % 100 varız. Hiçbir Galatasaray üyesinin 

Galatasaray’ın kuruşuna halel gelmesini isteyeceğini düşünemiyorum. Asla düşünemiyorum. 

Ama bazı şeyler var ki, bunlar zaten şu anda bizim tüzüğümüzde var. Bazı şeyler de var ki, 

bunları tüzüğe de koysanız, bakın altını çiziyorum, -hukukçu arkadaşlarımız var, yanılıyorsam 

beni ikaz etsinler- bunu mahkemeye götürmek zorundasınız. Mahkeme kararı olmadan böyle 

bir şeyi yapamazsınız. Ben yaşadım bu olayı. Bunu mahkemeye götürmezseniz, o sadece 

tüzükte laf olarak kalır. Bu net. Onun için, kimseye bu konuda işte şunu da yapalım, bunu da 

yapalım falan demek doğru değil, benim kanaatime göre. Çünkü arkadan muhakkak hukuksal 

bir karara ihtiyacınız var. O olmadığı sürece, bunun olması mümkün değil.  

Bir başka konuya daha geliyorum. Bende konular bugün biraz fazla oldu. Kusura bakmayın, 

biraz zamanınızı alıyorum ama söylemem gereken birtakım şeyler bunlar, muhakkak olmalı. 

Sayın Başkan, bizden bir yetki aldınız. Şu ana kadar tüm camia olarak yönetiminizin ve sizin 

arkanızda duruyoruz, asla bir tereddüt yok. Bu yetki şu anda hangi safhada? Nerede? Biraz 

evvel söylediniz. Ama açıkça bir şey söyleyeyim. Daha projelendirme safhası var. Ondan 

sonra, işte plan değişiklikleri, plan tadilatları safhası var. Benim şahsi görüşüm, yani bizim 

önümüzde daha bir senelik bir sürece ihtiyacımız var. Ama bir gerçek var. Galatasaray’ın 

borçları var. Galatasaray’ın bugün içinde bulunduğu mali durum var. Sizin elinizde de bir 

anlaşma var. Bu anlaşmayı discount etmeniz mümkün mü? Mümkün. Galatasaray’ın ali 

menfaatleri açısından bunun zararı olabileceğini düşünerek etmeyebilir misiniz? Evet, haklı 

olabilirsiniz. Ama ben bir şey söyleyeyim. Hazır bir nakit akış planınız var mı şu anda? Bakın, 
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altını çizerek söylüyorum. Bu nakit akış planı hususunda ben Genel Krulda da ısrarla durdum. 

Orada tabelada ortaya çıkan, öyle böyle bir nakit akışı vardı. O nakit akış tablosunun da reel 

olmadığını, anlaşma imzalandıktan sonra reel bir nakit akış tablosunun bizlere takdim 

edilmesi gerektiğini söyledim. Bu şu an içimizde bulunduğumuz durumun en açık, en net 

safhasıdır. Biz eğer önümüzdeki seneyi veya ondan sonraki seneyi, ülkenin bugünde içinde 

bulunduğu durumu da nazarıitibara alarak değerlendiremiyorsak şayet, onu bir şekilde 

göremiyorsak, o zaman -şöyle söyleyeyim- her şey hayal olur, her şey yıkılır.  

Bundan sonra bir konuya daha geçiyorum, otel konusu. Sayın Başkan, öncelikle yetki 

almadınız, ama sonradan Genel Kurul o yetkiyi size verdi. Bir otel projesine başladınız ve otel 

projesi hakkında da bir yere kadar bizleri tenvir ettiniz, otel projesi ortaya çıktı. Şu anda da 

devam ediyor. İlk söylediğiniz rakamlara göre, sponsorların yapacağı, sponsorluk kısmı hariç 

9-10 milyon dolar civarında bir rakama bu otel baliğ olacaktı. Sayın Başkan, şimdi soruyorum. 

Şu anda bu otele harcadığınız rakam nedir? Bir. İki, bu otel ne zaman biter? Üç, bu otelin 

bundan sonra içerisine yapılacak olan ve otelin tamamlanması için gerekecek olan meblağ 

nedir? Dört, bir şey daha söylüyorum. Verdiğiniz söze istinaden söylüyorum Sayın Başkan. 

Eylül 2016’da burayı bitireceğim, dediniz. Öyle oldu, böyle oldu. Ne olduysa oldu. Ama Eylül 

2016’dan itibaren bugüne kadar geçen 4 ay içerisinde, bırakın oraya yapılacak masrafları, 

bırakın o miktarın üstüne gelecek faizleri, o otel 4 aylık süre içerisinde Galatasaray’a -sizin 

söylediğinize göre söylüyorum, 5 milyon dolar yıllık gelir üzerinden gidiyorum- 1 milyon 250 

bin dolarlık bir nakit akışını getiremedi. Ve hâlâ da, hâlâ da ciddi anlamda tereddüdüm var. 

Ben yine açıkça söyleyeyim. Siz başka şey söyleyebilirsiniz. Burada münakaşa da olmasın 

istiyorum. O otel en erken bir sene içerisinde aktif hâle gelebilir ve bir şeyler getirmeye 

başlayabilir. O zamana kadar bu otelin maliyeti de yaklaşık 18-19 milyon ve hatta belki de 20 

milyon doları bulur.  

Sayın Başkan, öncelikle bu konuya hiç değinmediğiniz için, bilhassa biraz da açarak 

söylüyorum, çünkü siz hep verdiğiniz sözlerin arkasında durduğunuzu söylüyorsunuz. Ben 

şöyle söyleyeyim. Belki unutmuş olabilirsiniz, belki bugün için bunu gündeme getirmek 

istememiş olabilirsiniz. Ama ben hatırlatmayı bir görev olarak gördüğüm için arz ediyorum. 

Beni bağışlayın.  

Bir konuya daha geliyorum. Sportif ve son konu. En son seyrettiğim 2-3 maça göre, 

Galatasaray futbol takımında bir tutarsızlık var. Bu tutarsızlıklardan bir tanesi şu. Bakın, 

paraydı, puldu, şuydu, buydu, beni hiç alakadar etmiyor. Başarının ruhu beraberlikten geçer. 

Başarının ruhu dayanışmadan geçer. Başarının ruhu paylaşmadan geçer. En son maçı 

söylüyorum. Herkesin belki nazarıdikkatini celbetti veya etmedi. 70. veya 70 küsuruncu 

dakikada takım kaptanı sahadan çıkıyor. Kolluğu çıkarıyor, yerine giren arkadaşa veriyor. 

Olabilir. O anda takımın ikinci kaptanı, yani kolluğu devralacak ikinci kaptanı ile kaptan göz 

göze gelmekten çekiniyorlar. İkisi birbirinin neredeyse tersine bakıyor. Şimdi böyle bir yerde 

bunun olmaması lazım. Bu, burada bir eksikliği gösteriyor. Ama hemen bir nokta ileri 

gidiyorum. Onun sebebi var mı? Evet, var. Bizim Sportif A.Ş.’deki yönetici arkadaşımız eğer 

kalkıp da, biz Hocayla yıl sonuna kadar beraber gideceğiz, ondan sonra oturup konuşacağız, 

derse şayet, işte böyle şeyler olur. Onu ne oyuncu takar, ne diğer antrenörler takar, ne de 
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kamuoyunda Galatasaray’ın geleceği ile ilgili -sportif geleceğinden bahsediyorum- bir prestij 

olabilir. Eldeki marka çok büyük, bu tip şeyler, özellikle bu tip şeyler bizim markamızın değer 

kaybına sebep oluyor.  

Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saygılar 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Taner Aşkın’ın sualler dolu konuşmasını dinledik. Kendisine teşekkür 

ediyoruz. Sayın İbrahim Göknar.  

İbrahim Göknar 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Her şeyden önce, yeni yılın tüm Galatasaray camiasına hayırlı, uğurlu olmasını, başarılı, mutlu 

ve sağlıklı geçmesini temenni ediyorum.  

Sayın Başkan da sunumunda değindiler stat intifa hakkı konusuna. Ben bu konuşmadan bu 

işin bittiğini anlıyorum. Bir Divan üyesi, bir Galatasaraylı olarak, stat intifa hakkı ve Emlak 

Konut’la yaptıkları nihai protokol için gönülden teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik 

ediyorum. Taner Bey’in endişelerine elbette katılıyorum, ancak biz o endişelerdeki 

konuşmaları en azından benim Divanda bulunduğum bir yıl içinde çok yaptık ve hepsinden 

sonra bu 22 Ekim kararını verdik. Ben bu kürsüden bahsetmiştim. Eğer biz bu projelere onay 

kararını vermeseydik Galatasaray’ımız kayyuma gidiyordu. Bu gerçeği de benim görüşüm 

olarak belirtmiştim veya yabancı bir ortak arayışı içine girmeliyiz demiştim. Bunun bir başka 

ifadesi de, Galatasaray’ın satışı demek oluyordu. Onun için, elbette belki hatalar, yanlışlar, 

geç kalmalar olabilir. Fakat bu çukurdan çıkmak için, artık lütfen geriye dönmeyelim ve her 

zaman söylemeye çalıştığım gibi, bu anlamda destek olmaya çalışalım.  

Efendim, yine Başkanın ifadesinden yola çıkarak, şunu herkes şöyle bilsin lütfen. Bütün 

Galatasaray taraftarları ve Galatasaray camiası, bu Divan kurulunda olan üyeler, özür dilerim, 

aptal insanlar değil. Herkes aslında neyin ne olduğunun farkında. Sayın Başkanım, çok 

endişelenmenize gerek yok. Evet, maalesef her camiada olduğu gibi, Galatasaray’da da 

Brütüs’lüğe soyunmak isteyen birçok zatı muhterem olabilir. Ama burada başaramazlar. Sizin 

de o şekilde gelip kürsüden kamuoyuna herhangi bir açıklama detayı yapmanıza pek gerek 

görmüyorum, çünkü Galatasaray demokrat bir camiadır ve en şeffaf camiadır. Eğer bu Emlak 

Konut anlaşması için Genel Kurulda 500 milyon dolar denildi  ama 500 milyon liraya anlaşıldı, 

Genel Kurul üyeleri aldatıldı diyen varsa -ki bunlar manşet oldu- bütün Galatasaray 

taraftarlarına buradan seslenmek isterim, içleri rahatlasın diye. İnternetİ açıp Divan 

Kurulunun Temmuz ayı toplantısı tutanağının 8. sayfasını okusunlar lütfen. Ben burada hiç 

uzatmayacağım, orada ne denilmek istendiği çok açık. Ayan, beyan ortada.  

Efendim, ben bugün sizlere bir başka konudaki kişisel bir ciddi endişemi aktarmak istiyorum. 

Bugüne kadar Florya hakkında mümkün olduğunca hep başarılardan bahsettim. 

Galatasaray’ın istatistiksel başarıları, bilirsiniz, artık slogan olmuştur, kasımlar sizin, mayıslar 

bizimdir diye. Çünkü ne zaman Mayıs olsa, genelde Galatasaray’ı şampiyon görürüz. Ancak 
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bu önümüzdeki Mayıs’tan benim gerçekten ciddi endişem var. İsterseniz gelin, bir de benim 

gözümden, hep birlikte Florya’ya kuşbakışı bir  bakalım.  

Ben kısa kısa kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere, futbol takımının ilk 

11’i belli değil. İkinci konu, takım maç başına ortalama 550-600 pas yapıyor. Ancak bu 

pasların % 90’ı, yani 550 pasın 500 tanesi ya geriye, ya yana gidiyor. Ancak 50 tanesi ileri 

gidiyor. Âdeta mehteran takımı gibiyiz. Üstelik 2 ileri, 1 geri değil, 2 geri, 1 ileri. Böyle bir 

oyun olmaz. Bir başka tespitim de şu. Bu takımın içinde 7-8 as futbolcumuzun yaşları 30’u 

geçti. Yani futbolcu için emeklilik yaşı başladı. Üstelik bu 7-8 as futbolcumuz, her türlü 

şampiyonluğa, kupaya doymuş generaller. Saygı ile bahsediyorum, tenkit etmiyorum. Diğer 

taraftan, Galatasaray’ın ön tarafı, hele bu yeni delikanlı ile beraber, Boeing gibi maşallah. Pek 

problem gözükmüyor, çok keyifli sahneler seyredeceğiz gibi. Ama arka taraf, özür dilerim, 

elek gibi. Böyle bir defans olamaz. Hiç bahsetmeyelim neler olduğunu, hepimiz takip 

ediyorsak biliyoruz. Bir kere, Galatasaray futbol takımı, genlerinde var bu, savunma yapmayı 

bilmez. Galatasaray hücum takımıdır. Ama çok affedersiniz, amiyana tabirle, arkayı kolla 

derler, değil mi? Bizde hiç öyle bir düşünce yok. Habire inanılmaz paralarla defansa oyuncular 

alıyoruz. Bakın, futbolda herhâlde şöyle bir taktik var. Duran bir top Galatasaray kalesine 

atıldığında, Galatasaray defansının hepsi topa bakıyor. Hiç kimse adam tutmuyor, adam 

markajı yapmıyor. Dolayısıyla, aradan giren biri topu bizim kalemize atıyor. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

İbrahim Bey, bu tür detayları biz teknik heyete bırakalım. Diğer ifadeleriniz varsa dinleyelim. 

İbrahim Göknar 

Peki efendim, özür dilerim. Toparlıyorum, özür dilerim. Peki efendim. Tabirlerimi lütfen 

mazur görün, ama ben Florya’da yeni 3 oluşum görüyorum. Bir tanesi, bir Galatasaray 

hastanesi var sanki. 11 futbolcu sakat. Hiç şeye girmiyorum. İki, ben Galatasaray tımarhanesi 

diyorum. Sunum yapmadım. Vur, kır, parçala gibi. Ya biri, birisiyle küsüyor, ya birisi işte 

hocasına forma atıyor, ya kulübeye tekme atılıyor. Bu sinir, bu asabiyet katsayısı nedir? 

Üçüncüsü, Galatasaray adliyesi diyorum. Nedir bu? Ceza, af. Hiç görülmüş müdür böylesi? Bir 

futbolcu cezalandırılıyor. Daha bir hafta geçmeden ya da iki hafta geçmeden, ikinci maç 

oynanmadan affediliyor. Bütün bunlardan sonra şunu söylüyorum. Mayıs ayından endişem 

burada. Bakın un var, yağ var, şeker var, ama helva bir türlü olmuyor. Yönetim Kurulu için 

söylemiyorum, ama Florya’nın bizi mahçup etmemesi için bir an evvel, öncelikle ilk 11’i belli 

olmalı, ondan sonra da verilen kararlar geri dönmemecesine uygulanmalı. Bunu 

canıgönülden diliyorum. Eğer bu, bugünden olmaz ise, endişem odur ki, biz bu Mayıs’ta değil 

Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası sıralamasına dahi katılamayacağız. Teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, biz de teşekkür ederiz. Sayın Naci Ekşi, buyurun efendim. 

Kemal Naci Ekşi 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, ben aranızda yeni bulunuyorum. Geçen hafta 

brövemi aldım. Teşekkür ediyorum. İsmim Kemal Naci Ekşi. Tıp doktoruyum, Bakırköy’ün 

kurucu belediye başkanıyım. Yani 8 ilçeye ayrılmadan önceki belediye başkanıyım. Bir devre 

milletvekilliği yaptım. İbrahim Bey, Rasim Bey yakın arkadaşım, onlarla birlikte mesai yaptık. 

Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah, buyurun efendim. 

Kemal Naci Ekşi 

Sayın Başkan ve yönetimi gerçekten son derece cesaret isteyen birtakım kararları uygulama 

aşamasındalar. Belki 20 sene önce, 30 sene önce olabilirdi diyor, ama bir hakkaniyet olarak 

ifade etmek istiyorum. Olamazdı, çünkü taliplisini bulmak mümkün değildi, Riva’nın da, 

Florya’nın da günü bugünmüş, hayırlı olsun. Çok riskli, başarıldığı zaman çok takdir edilecek, 

ama sorun çıktığı zaman da çok tenkit edilecek bir işi yapmaya çalışıyorsunuz. Benim sormak 

istediğim şey şu. Belki bilen arkadaşlarımız vardır. Kamu ile iş yaparken, aynı stadımızda 

gördüğümüz gibi, bazen ihtiyaçları giderme konusunda kapı duvar olur, aradığınız kimseyi 

bulamazsınız, isteklerinizin yerine getirilmesi de çok zorlaştırılır. Emlak Konut’la anlaşırken, 

kapı duvar olmasın diye yeterli garantileri, teminatları aldınız mı? Yani onlar işlerine 

gelmediği anda, biz yokuz oyunda dediklerinde, onları oyuna mecbur edecek kuvvetli 

argümanlar veya sözleşme maddeleri var mı elinizde diye merak ediyorum. Mutlaka 

yapmışsınızdır, tecrübeli insanlarsınız, ama sadece merakımı gidermek açısından soruyorum.  

Bir de denk bütçe gerçekten takdir edilecek bir şey. Acaba o denk bütçe, tüzüğe konulduğu 

zaman veya değiştirildiği zaman, birtakım fizibl projeler olduğunda, kredi alma olanakları da 

o tüzük değişikliğinin içinde yer alacak mı? Çünkü bazen gerçekten fizibl projelerin alınması, 

kulübümüzün ve camiamızın menfaatine olabilir. Teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Naci Ekşi’ye de hoş geldiniz diyoruz. Konuşması için de teşekkür ediyoruz. 

Sayın Tunç Üner, buyurun efendim. 

Tunç Üner 

Sayın Başkanlar, Saygıdeğer Divan Üyeleri,  

Dün bir, bugün iki, ben de geçen hafta beratımı aldım, bugün karşınızdayım. Çok fazla 

konuşmaya meraklı değilim, ama geçen Divan toplantılarından birinde, Dursun Özbek 

kardeşimin size verdiği bir bilginin tamamlayıcı bilgisini vermek için söz almak istedim. 

Biliyor musunuz, bilmiyorum. Benim işim futbol ve dünyanın dört bir tarafında izliyorum her 

olayı. Senelerdir de, Galatasaray’ın bu kanayan yarasına bir çare bulmaya çalışıyoruz. 

Birtakım belgelerden bahsediliyor, transferlerdeki uygunsuzluklardan bahsediliyor. Evet, yani 

bunu artık saklamamıza gerek yok. Geçen dönemlerde, transferlerde çok büyük yolsuzluklar 

var. Bakın, açık açık söylüyorum. Bunu bazı belgelere dayanarak söylediğim doğru. Ama dün 

akşam bir genç arkadaşım beni ikaz etti, o belgelerin zamanı geçti, dedi. Doğru. Ama 

yönetimlerin belgelere karşı tutumu nedir,  bilgilere karşı tutumu nedir, ben size yine de iki 
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kelime ile izah etmek istiyorum.  Bunun, bu yönetimle hiçbir ilgisi yok, onu da şimdiden 

söyleyeyim. Ama başka reproche’larım olacak.  

İlk belgemi ben -Brezilya’dan bir faks ve Almanya’dan bir mektup, çok ciddi bir hukuk 

kuruluşundan- Allah rahmet eylesin, Özhan Canaydın Başkanımıza verdiğimde şöyle bir baktı. 

Bunlar sizin kendi aranızdaki yazışmalar, dedi ve yırttı, attı. Bunun üzerine, mademki bizim 

aramızda yaptığımız yazışmalardaki isimler sizi ilgilendirmiyor, -çünkü onun içinde bir kulüp 

çalışanı ve bir yöneticinin çok açık ismi vardı, Turgay Kıran’a da vermiştim bu belgeyi- 

mademki bizim kendi aramızda yaptığımız yazışmalar sizi ilgilendirmiyor, belgeden kabul 

edilmiyor, o hâlde biz de sizin aranızda yaptığınız yazışmalardan bir örnek verelim dedik ve 

hasbelkader elimize geçen, Yönetim Kurulu karar defterinin fotokopilerini verdik. Bunu da 

duydunuz, basından. Romanya’dan yapılan bir transfer üzerineydi. Reaksiyon ne oldu 

dersiniz? Ben size söyleyeyim hemen, çok bekletmeden. Hasnun Galip’teki arşivin tamamı 

Mecidiyeköy’deki kulüp binasına taşınıp kilit altına alındı ve o tarihten bu tarihe de kulüpten 

herhangi bir bilgi çıkmadı. Rüşvetin belgesi olmaz derler, ama bilgisi olur ve bilgi dahilinde de 

bazı şeyler bulunabilir.  

Bütün bunları dile getirdiğim içindir ki, Divan toplantılarından birinde, Taner Aşkın 

ağabeyimiz dile getirdi, ya Tunç Üner bir şeyler söylüyor, neden ilgilenmiyorsunuz diye. Onun 

üzerine de, Sayın Başkanımız Dursun Özbek, çıkıp size şu bilgiyi verdi. “Ben Duygun ağabeye 

telefon ettim, herhangi bir belge vermemiş Tunç Üner. Bize de bir şey iletmedi.” Şimdi, 

burada beni çok rahatsız eden bir şey var. Yukarısı bıyık, aşağısı sakal. Biz 49 senelik 

arkadaşız. Galatasaray Lisesi’nin sıralarında beraber dirsek eskittik. Lazım olduğum zaman, 

Fransa’da veya İsviçre’de beni bir telefonla bulabilen Dursun Özbek kardeşim, Duygun 

ağabeyi değil, beni aramalıydı diye düşünüyorum. Buna rağmen, kendisine bir telefon ettim. 

49 senedir ilk defa telefonumu açmadı. Demek ki sıkıntılı bir durum var ortada dedim ve bu 

bahsi geçen dilekçelerle ilgilenmeye başladım.  

Genç arkadaşlar biraz ateşli. Onu da size kısaca özetleyeyim. Önce bir 80 imza toplandı. Sonra 

o imzalardan bazıları sahte, bazıları çekildi, benim imzam değil dedi. Gençler biraz ateşli 

olduğu için tekrar imza topladılar. Bu sefer yazılı onay alarak topladılar ve 100’e yakın bir 

imza toplandı. Sonuçta da, Allah’a şükür bugün görüyoruz ki, bir yere gelmiş. İnşallah bir 

sonuç çıkar. Çıkar mı, bilmiyorum. Bu arada, bize hiçbir şey sorulmadı. Ama biz yine 

uğraşıyoruz. Yani Galatasaray’ın bu kanayan yarasının bitmesi lazım. Çünkü siz istediğiniz 

kadar Riva satın, istediğiniz kadar yanında hediyesi Florya’yı verin, -satın yanlış bir kelime, 

biliyorum, bu enformasyondan da çok memnunum ayrıca, çünkü satılmamış olması güzel bir 

şey- bu sistem devam ettikçe, yani Galatasaray’daki bu hırsızlık devam ettikçe kurtuluş 

yoktur. Yarın öbür gün, elimizde hiçbir şey kalmadığı zaman, korkarım ki Sayın İrfan Aktar 

burada ya dobre diye diye bu oturumu açar, ya selamünaleyküm diye. Yani ya Ruslara 

satılırız, ya Araplara.  

Sonuç olarak, benim elimde daha başka bilgiler de var. Bakın, hemen kısaca size izah etmek 

istiyorum, çünkü Divan üyelerinin bu konulara hâkim olması lazım ki Genel Kurula bir etkimiz 

olabilsin. Kulüp çalışanlarından birisi, transferle çok yakından ilgili. İsim ver diyorlar, 

vermiyorum, çünkü belgesi olmayan şeyin, ama şimdi belgesinin olabileceğini size anlatmaya 
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çalışacağım. Kulüp çalışanlarından birisi, benim yanımdaki bir menajere bir akşam yemeğinde 

telefon ederek, bir transferde 2.5 milyon dolara başka bir kulübe satılan futbolcuyu 3.5 

milyona 5 dakikada Galatasaray’a aldık. Sonra bu futbolcu hiçbir işimize yaramadı, işte 100 

bin dolar, 150 bin dolara sezonluk kiraladık. Paralar harcandı, gitti, hiçbir işe yaramadı ve ben 

bunu dile getirince, o kulüp çalışanı -isim vermememe rağmen- kendisini bildi, tanıdı ve bana 

tehdit dolu bir mesaj attı. Bunun üzerine, ben tekrar o Galatasaray platformunda, yer, saat, 

isim ve telefon numaralarının başlangıcı olmak üzere çok belirgin bilgiler verdim,  doğru 

olduğunu göstermek için. Ertesi günkü reaksiyon ne oldu sizce? Yemeğe davet edildim. Tabii 

ki gitmedim. Anlatmaya çalıştığım şey, Galatasaray’ın bu sıkıntısı eğer bir an önce 

çözülmezse, ne satarsanız satın, Galatasaray’ı kurtarmak mümkün olmayacaktır ve 

Galatasaray’a çok yazık olacaktır.  

Merak bu ya, ben bu yönetimin transferlerine de bir göz attım. Yani futbolcuların kalitesini 

tartışmıyorum, ama çok evvelden yapılmış birtakım çalışmalar var, bu altyapı ve futbolcu 

transferi konusunun kökünden hallolması için, onlar da rafa kaldırıldı. Ama yani şunu 

söyleyebiliriz. Galatasaray yabancı futbolcuyu gidip Trabzon’dan Cavanda, Bursaspor’dan 

Josue, ne bileyim Kasımpaşa’dan Dong almamalı diye düşünüyorum. Bizim scout gruplarımız 

var. Bizim -özür dilerim Nasuhi, ama söylemek zorundayım- Nasuhi Sezgin gibi futboldan 

anlayan bir arkadaşımız var. Yani danışılsa, sorulsa, bu hatalar yapılmaz gibime geliyor. 

Görüyorsunuz, Sigthorsson çok iyi bir futbolcu. Yani tanıyorum, İzlanda’dan AZ Alkmaar’a 

gelişini biliyorum. Oradan da Ajax’a geçişini biliyorum. Fransa’dan bize postalandı. Sakat 

olduğunu nasıl bilemeyiz? Sigthorsson gitsin, problem değil. Ama problem, neden bu hataları 

devamlı, devamlı, devamlı yapıyoruz?  

Bakın, ben Özhan Canaydın zamanında bunları dile getirdiğim zaman, (Sayın Levent Bıçakçı 

burada mı, bilmiyorum. Benimle beraber berat aldı.) beni Levent Bıçakçı ve Federasyon 

Başkanına şikâyet edip işimden attırdı. Bu arada da, Galatasaray’a olanlar oldu, paralar gitti, 

çarçur oldu. O bahsettiğim olayda, bir yönetici arkadaşımız, genç bir kardeşimiz de çıktı, her 

şey kitabına uygun yapıldı, dedi. Romanya ile ilgili olan olaydan bahsediyorum. Her şey 

kitabına uygun yapılmadı. Aşikâr, ortada dönen bir şeyler var. Bakın, bu olayları basından 

takip eden ilgili kulüp, Bükreş FİFA’ya şikâyette bulundu. FİFA çok ciddi bir mektup gönderdi 

Romanya Futbol Federasyonuna. Romanya Futbol Federasyonu, Becali’nin -ki Romanya 

futbolunun güçlü isimlerinden- lisansını iptal etti. Ve eski futbolcumuz Popescu mahkemeye 

verildi, hapse girdi. Çıkarttı 1 milyon dolar iade etti. Söz konusu rakam, 28 Ağustos’ta satın 

alınmaya karar verilen iki futbolcu ve Becali’nin komisyonu dahil 750 bin dolarken, ne oldu 

bilinmiyor, -belki de biliniyor- 5 gün sonra, 3 Eylül’de alınan karar, ödenmesine karar verilen 

4 milyon 250 bin dolar. Aradaki 3.5 milyonun 1 milyonu Romanya’da çıktı. Bizde söylenene 

göre, her şey kitabına uygun yapıldı ki yaprak kımıldamadı. Ha yapıldı, şöyle yapıldı. Olayı 

ortaya çıkarttığımız zaman, Hasnun Galip’deki arşiv, demin de söylediğim gibi, Mecidiyeköy’e 

taşındı. Bu çare değil. Bu çare değil, beni işten attırmak da çare değil. Ben -Alparslan 

ağabeyim burada- eski bankacıyım, bankacılıkla başladım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sevgili Tunç Üner kardeşim, şahsi konulara çok fazla girmeyin. Biz genel konulara eğilelim. 
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Tunç Üner  

Girmiyorum, evet. Bankacı olarak, Duygun ağabeye söylediğim şey şuydu: “Ağabey, paranın 

izini takip edin, yolsuzluğu bulursunuz.” O da bana dedi ki, “Doğru söylüyorsun Tunç, ama 

eksik de söylüyorsun. Senin bilmediğin şeyler de var.” Zaten sizin önünüzde gayet güzel de 

özetledi durumu, Galatasaray’ın malı deniz, yemeyen domuz diye. O da dedi ki, nereden 

buldun diye bir kural var, istendiği zaman bulunur, dedi. Dolayısıyla, Duygun ağabeyinin 

belge, Tunç Üner’le alışverişi budur. “Ben birkaç ay sonra gidiyorum, sonraki yönetime 

bakarsın.” dedi. Sonraki yönetimle de bakacağız, inşallah bu çareyi bulacağız.  

Efendim, sabrınız için teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Evet, yeni üyemize biz de teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Sayın Turcan Bolayır, buyurun 

efendim. 

Turcan Bolayır 

Sayın Başkanlık Divanları, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Büyüklerim, Kardeşlerim, 

Öğrenciler,  

Efendim, 2017 yılının hepimize mutluluk, sağlık getirmesi temennilerini ben de arz ediyorum. 

Şöyle bir şey var. Divanlarda şunu gözlemliyorum. Biraz da iyi konuşsak, yani burada her şeyi, 

şu şöyle olur, böyle olur diye. Ya kulüp idare etmek artık kolaylaşmadı. Aksine, her gün daha 

da zorlaşıyor. Üretiminiz olmazsa, size bir yerden bir para gelecek. O para nereden gelecek? 

Dükkânlarınız yok, mağazalarınız yok, herhangi bir şeyiniz yok. Ya nasıl olacak da, finansman 

kaynaklarınızı bir çırpıda yerine oturtturacaksınız? Aileler dahi sıkıntı içinde, devletler dahi 

sıkıntı içinde. Cari açığımız ortada. Ben yönetimi tuttuğum için yahut onlara yaranmak için 

filan konuşmuyorum. Borç çığ gibi. Hatta bir konuşmamda dedim ki, kartopu büyüdü, çığ 

oldu. Çuvalın dibi delik. Toparlamaya çalışıyorsun, toparlayamıyorsun. Öyle birdenbire de 

olmaz. Dolar 4 bine gidiyor, daha da gidecek. Çimentoya zam gelir, demire zam gelir. Daha 

evvel de söyledim, tenkitten ziyade, biraz da yumuşak iniş yapsak daha iyi olmaz mı? 

Bekleyelim bakalım şu Emlak Konut hikâyesini. Daha yeni oldu, oturtmaya çalışıyorlar. 

Birdenbire bu iş bitmez. Bir arsamız varsa, müteahhide versek, müteahhit bizi 2 sene, 3 sene 

oyalar, şöyleydi, belediyeden izin alamadım, şunu yapamadım, bunu yapamadım diye. Benim 

başıma geldi. Mahkemelik oldum, 3 sene. Onun için, yani biraz acımasız gidiyoruz gibi geliyor 

bana. Yanlış faul atıyoruz, yanlış direk. Biraz daha yumuşak gitmek lazım. Bu konuyu burada 

noktalıyorum.  

Sizin bir geliriniz, bir yerden gelecek. O olmadı mı, bekleyeceksiniz. Ne zaman olursa olacak o 

iş. Özmızrak kardeşim benim öğrencim oldu mu, bilmiyorum. Şöyle bir şey, altyapı tamam, 

güzel. Altyapı sebat ister. Altyapıdakinin ailesinin çocuğuna bakması lazım. Acaba alt gelirli mi 

çocuğun ailesi? Bu çocuğun normal olarak protein alması lazım, beslenmesi lazım. Ailevi 

durumu nedir? Tam altyapıda çalışırken, başka bir kulübün menajerleri yahut simsarları 

çocuğun aklını çeler, gel sana 50 bin vereceğiz, 100 bin vereceğiz der, alır götürür. Bu arada, 

öbür rakip takımın adamları da Almanya’dan, gurbetçilerden altyapı bulur. Şimdi ona gidiliyor 
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hep, dikkat edin. Bütün takımlarda gurbetçi altyapılarından adam geliyor, yerleşiyor. Onun 

için, bir defa bunu oturtturmamız lazım.  

Bu arada, yeni Divan üyesi olan kardeşlerimize, beyefendilere de hayırlı olsun, aramıza 

geldiler. Galiba 150 kişi Divan üyeliği hakkı aldı. Fakat gittikçe azalıyoruz. Neden azalıyoruz, 

onu bilemiyorum.  

Dendi ki, futbolculara ceza olayı. Ya adama 2 milyon dolar verdikten sonra, sen bu adama 

istediğin kadar ceza versen, 300 bin euro versen, bilmem ne versen, -ya faize koysa dünya 

kadar para alır- umursamaz ki. O zaman başka bir yola girmek lazım. Maç başı karşılığı top 

oynayacak, Almanya’da, Avrupa’da yapıldığı gibi. Maçını oynadın mı oğlum? Geldin mi? 

Tamam, sakatlanma. Sakatlanırsan para mara vermem sana, yedek otursan da vermem, 

diyeceksiniz. Başka türlü bunu halledemezsiniz, çünkü o parayı aldıktan sonra Türk parasına 

çevirir, faizler aşağıda olsa dahi, ona her ay tıkır tıkır en aşağı 1 milyon lira para gelir, 500 bin 

lira para gelir. Onun için, o hiçbir şey ifade etmez ona. Onu başka türlü eğitmek lazım. Sen 

Galatasaray kulübü gibi bir kulübe geldin, aklını başına al. Burası Langaspor değil, -hiçbir 

takımı küçük görmüyorum- dikkatli oynamazsan gidersin gürültüye demek lazım. Fazla 

uzatmıyorum.  

Son şıkka geliyorum. Bilmiyorum, bu mevzuda bana destek çıkar mısınız? Bizim Divan 

yerimiz, mektebimizdir, Galatasaray Mekteb-i Sultani. Hasnun Galip, Ali Sami Yen, bunların 

hepsi beraber 12. sınıfta Galatasaray Kulübü’nün temellerini attılar. Evet, bugün OHAL var. 

OHAL dolayısıyla Divan üyeleri, biz yaşlı başlı insanlar maalesef sakıncalı kişiler olmuşuz, içeri 

giremiyoruz. Ben şöyle bir öneri getireceğim, müsaade ederseniz. Sayın Başkanım İrfan Aktar 

Bey’e de rica ediyorum. Madem bize güvenilmiyor, OHAL’den de korkuluyor, onu yan 

cümlelerle size vereceğim. Bir liste yapılsın, -ziyaretçi filan da getirmeyelim yanımızda- kapıya 

takdim edilsin, rektörlüğe de verilsin. Madem bu kadar üzerine gidiliyor, gelen ismini görüp 

imzayı atsın, içeri girsin. Ama bu arada, OHAL devam ettiği hâlde, 2 Aralık pilavı devam etti. 

1.500 kişi elini kolunu sallaya sallaya içeriye girdi, çıktı. Nasıl oluyor bu olay? Ve orada bazı 

kişileri de gördüm, onlar da oradaydı. OHAL delinmiş orada, nasıl oluyor? Yani buradaki genel 

müdürlük yapmış, milletvekilliği yapmış bir sürü saygın kişiler mi içeri giremeyecek? Bunu 

halletmemiz lazım gibi geliyor bana. Ayrıca bundan evvelki hafta, yeni Divan üyeleri 

beratlarını aldılar. Onlar acaba nasıl girdi içeri? Onlara belki liste verilmiştir. Ama onlar daha 

genç, daha tanımıyor. Hepsi mukaddes insanlar. Tanımıyor. Bizler tanınmış insanız, bizler 

içeri alınmıyoruz. Bu mevzuda sizin dikkatlerinize ihtiyacımız olduğunu, bu mevzuda beni 

desteklemenizi veyahut bunu gündeme getirerek düşünmenizi rica ediyorum.  

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklar diliyorum. 2017 mutluluklar 

getirsin inşallah. Hürmetler ediyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Bolayır’a teşekkür ediyoruz. Sayın Hüsamettin Kavi, buyurun efendim. Arkadaki değerli 

arkadaşlarım, lütfen yüksek sesle konuşmayın, toplantıyı bozuyoruz. Sayın Kavi, buyurun 

efendim. 

Hüsamettin Kavi 
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Sayın Başkan, Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulumuz, 

Galatasaray Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Basın Mensupları,  

Ocak ayı olağan Divan toplantısında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 35 yıllık kongre üyesiyim. 

35 yıldır da sivil toplum kurumlarında çalışıyorum. Bugün, Eylül ayından sonra ikinci kez 

kürsüden sizlere hitap etmek için söz istedim. Sayın Başkana teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah. 

Hüsamettin Kavi 

Değerli Galatasaraylılar,  

22 Ekim Genel Kurulunda, sizler, Genel Kurul üyelerimiz Sayın Başkana, Yönetim Kuruluna 

büyük bir güven ve güç verdi. Aynı zamanda da, büyük bir sorumluluk verdi. 

Galatasaraylıların getirdiği öneriyi, o günkü rakamlarla arkadaşlarım da ifade ettiler, % 90’ın 

üzerinde bir çoğunlukla Genel Kurul kabul etti, uygun buldu. Ve sizler verdiğiniz bu destekle, 

Başkanın tabiriyle, mali bağımsızlık sürecini başlattınız. Devlet ve kamu bürokrasisi ile iş 

yapmayı bilen çok değerli Divan Kurulu üyelerimiz süreci bilirler, akşamdan sabaha bitmez bu 

işler. Belli izinler vardır, belli bürokratik formaliteler vardır. Belli bir süreç vardır, adım adım 

bunları sabırla takip etmek zorundasınız. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuz -ben şahsen 

izliyorum, yakinen takip ediyorum- haftanın belli bir zamanında bu sürecin takibinde, bunları 

geçti diye de biliyorum.  

Değerli Divan Kurulu Üyelerimiz,  

Galatasaray Kulübü’nün çok çeşitli sorunları var. Bu sorunlar yıllar içinde o günkü koşullar 

veya tercihler doğrultusunda ertelenerek bugüne gelmiş.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sessiz olalım efendim. Buyurun efendim, siz devam edin. 

Hüsamettin Kavi 

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’mizin üst hakkı ile ilgili, geçmişten intikal eden sorunlarımız var. 

Başkan daha önceki toplantılarda hepimize, sizlere bilgi verdi. Adım adım bunları aşıp, gerekli 

izni ve üst kullanım hakkına ilişkin yetkiyi zannediyorum ki çok uzamadan elde edeceğiz. Evet, 

Riva ve Florya’yı Emlak Konut’la bir anlaşma kapsamına aldık. Ancak bizim Florya’yı teslim 

edebilmemiz için, Galatasaray Kulübü’nün çalışmalarını yapacağı yeni bir yere ihtiyacı var 

evvelemirde. Bu yeni yer için de konuşuyor, görüşüyor yönetim. Ümit ediyorum ki, çok 

uzamadan o yer de belli olur. Ondan sonra biz de orayı Florya’nın yerine ikame etmek üzere 

hazırlamaya başlarız. Görünen aşikâr, adım adım gidiyor ama gidiyor. Ve de bütün bu 

güçlüklere, olumsuzluklara, değerli Divan Kurulu üyelerimizin yaptığı haklı eleştirilere -yani 

futbola, futbol takımımıza, oynadığımız oyunun kalitesine, sporcularımıza ilişkin yapılan, 

kanaatimce de belli oranda haklılık içeren bu eleştirilere- rağmen de, takımımız bugün 

itibarıyla ligde 3. sırada.  

Şimdi, birkaç ay oldu, Eylül-Ekim aylarındaydı, gazetelerden aldığım, medyadan aldığım bir 

bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Muhtemel ki, bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama gündeme geldi mi, 
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bilmiyorum. Diyor ki medyada çıkan haber, Galatasaraylı futbolcular 9 aydır maaşlarını 

alamıyorlar. Ya merak ettim, bu nasıl olur arkadaş, mümkün mü böyle bir şey? Hem de 

önemli bir maçın arifesinde çıkıyor bu haber. Sorduk, soruşturduk. Başkana da sorduk, nedir 

bu Sayın Başkan, böyle bir şey mümkün mü diye. Aldığım bilgilerin özeti şu efendim. UEFA 

kriterlerine göre, gecikme olabilir ödemelerde, ama bu hiçbir şekilde 90 günü aşamaz. 

Galatasaray’ın ödemeleri de 90 gün bile kalmıyor. Bütün bu mali güçlüklere rağmen, en geçi, 

geç kalmış olanı 30 ile 60 gün arasında ödeniyor. Bunun yanında, biliyorsunuz, Galatasaray 

bu sene UEFA şampiyonalarına da katılamıyor. Dolayısıyla, gelirlerinde de ciddi bir azalma 

var. Ben kendi kendime şunu sordum. Bu yanlışı, yani medyadaki bu yanlış bilgiyi Başkan mı 

düzeltecek, Yönetim Kurulumuz mu düzeltecek?  

Değerli Hazirun,  

Galatasaray Kulübü için, o forma için terini akıtan futbolcularımız var. Bunlar arasında son 

derece değerli insanlar var. Türkiye’den ve uluslararası futbol arenasından kulübümüze 

katılmış insanlar var. Ekmeklerini buradan yiyorlar. Şunu söyledim. Ya yakışanı, çıkar bu 

futbolcular, kaptan, oyuncular, ne ise, arkadaş, bizim Galatasaray’da gecikmiş alacağımız yok, 

derler. Bu beyanatı vermesi gereken doğru insanlar onlar değil mi? Niye yapmıyorlar? 

Çalışıyorlar, çalıştıklarının karşılığını alıyorlar. Zaman zaman aldıklarını eleştiriyoruz, hak 

ediyorlar, etmiyorlar. Ama birader, hiç olmazsa aldığını aldım de, çık meydana ve de belirt 

bunu. Niye Galatasaray Kulübü yapsın ki bunu?  

Yine bu hafta, UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine teşekkür etmiş, Galatasaray 

Kulübü’ne de eleştiri yapmış. Efendim, UEFA teşekkür mercii değildir, UEFA yargı da değildir. 

UEFA bir kurumdur, Avrupa Futbol Birliği’dir. Ne takdir makamıdır, ne de yargı makamıdır, 

dediğim gibi. Kurallara bakar. Daha da önemlisi, size güvenir. Zaman zaman hepimize sorar 

ve bizden aldığı bilgilere itibar eder. Yıllarca medya ile de iç içe çalışmış bir kişi olarak, , 

medyanın bu konularda biraz daha ince, biraz daha hassas ve biraz daha dikkatli olması 

gerektiğini ifade etmek istiyorum.  

Galatasaray Kulübü’nde merak ettim, ya bu yönetimler, nedir bu işin sırrı diye. Burada görev 

yapan değerli başkanlarımızın, Yönetim Kurulu üyelerimizin, Galatasaray’a başkan olmanın 

anlamı nedir, ardındaki sır nedir diye merak ettim ve Galatasaray Sportif ve Sınai İşler A.Ş. -

ismini eksik söylemiş olabilirim- Genel Kuruluna gittim. Değerli arkadaşlarımız da vardı, 

onlarla beraber inceledim ve gördüm ki, Galatasaray Kulübü’nün, ne kulüp Yönetim 

Kuruluna, ne Sportif A.Ş.’de görev yapan insanlara sağladığı herhangi bir menfaat, vs. hiçbir 

şey yok. Bu iş bir gönül işi. Gönül ve sorumluluk algılama işi. Bu camiaya karşı bir gönül borcu 

olduğunu hissetmek meselesi. Benim burada söylemek istediğim şey şu. Ben 35 yıl, Türk sivil 

toplumunun -siyaset hariç- aşağı yukarı bütün kurumlarında çalıştım. Bu görevin daima bir 

bedeli olmuştur. Ben bunun bedelini ödedim. Galatasaray’da bu görevi yapanlar da bunun 

bedelini ödemiştir. Bu arkadaşlarımız da zamanı gelince ödeyecektir. Allah esirgesin. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum. Ön yargısız ve iyi niyetle fikir ve proje üretmeliyiz. Eleştiri 

en doğal hakkımız. Niye? Daha iyiyi arıyoruz, daha iyiyi aramak kusur değil ki. Hepimiz 

eleştirilerimizi yapacağız, yapıcı eleştiriler yapacağız. Eleştirimizi yaparken, daha iyiye nasıl 

ulaşacağımızı konuşacağız. Divanımız bizim en değerli organımız, çıkacak fikirlerini 
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söyleyecek. Eleştirilerin yanında, yapılan doğrulara da atıfta bulunursa, bana göre, Yönetim 

Kuruluna ve yönetim sorumluluğu üstlenmiş arkadaşlarımıza güç verir, güven verir.  

Bütün bunların yanında, evet, Divanımızın yeni üyeleri var. Geçtiğimiz hafta beratlarını 

aldılar, geldiler. Sayın Başkanım, benimki sadece bir görüş, kişisel görüş. Bildiğim kadarıyla, 

Divan üyesi olmanın tek şartı kıdem. Hâlbuki benim bildiğim, dışarıda konuştuğum son 

derece değerli genç Galatasaraylı arkadaşlarım var. Biz bunlardan hiç yararlanamayacak 

mıyız? Bu insanların fikirlerinden nasıl faydalanabiliriz, bu projelerini, önerilerini nasıl 

geliştirebiliriz diye kendi kendime soruyorum. Çözüm önerim yok, ama en azından 

düşündüğümü beyan etmek istiyorum. Hep beraber düşünelim.  

Sonuç itibarıyla efendim, Galatasaray büyük bir camia. Yılların ertelenmiş, göz ardı edilmiş 

sorunlarını tasfiye etmek zorunda. Galatasaray yarına güvenle bakmak, güven duymak ve bu 

güvenin doğru zeminini oluşturmak zorunda. Birtakım projelerde bizler de çalışmalar 

yapıyoruz. Hiçbir şeyden de çekinmiyoruz. Galatasaray’ın doğruları için, daha iyi bir 

Galatasaray için elimizi ateşe sokmak gerekirse sokarız. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. 

Dolayısıyla, Galatasaray camiası sizlerden, hepimizden gönül bekliyor, ilgi bekliyor. 

Eleştirilerimizin yanında, yapılan doğruları da konuşalım. Unutmayalım, bizde güzel bir vecize 

vardır. Marifet, iltifata tabidir. Her şey daha büyük bir Galatasaray için, daha iyi bir 

Galatasaray için. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Kavi’ye teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşlarımızdan istifade etme konusu 

şöyle. Divan Kurulumuzda, evet, kıdem esası var. Divan Kurulumuza katılıp burada söz 

alabilme imkânını sağlıyor. Ancak genç arkadaşlarımız her halükârda dinleyici olarak buraya 

katılırlar. Bizim işimiz burada, ortak aklın geliştirilmesinde Yönetim Kuruluna ve Başkana 

mümkün olduğu kadar yardımcı olmak. Divanın kuruluş esasını da geçmiş toplantılarda 

anlatmışımdır. 1936 yılında, Ateş Güneş olayında, başkan ve yönetim kurullarının yanlış karar 

aldığı düşünülmüştür. O zaman, kulübü kuran Ali Sami Yen ve arkadaşları toplanmışlar ve bir 

kıdemli üyeler kurulu kurulmasına karar vermişlerdir. Sebebi de şu olabilir. Başkan veya 

Yönetim Kurulu belli bir konuyu yanlış değerlendirmiş olabilir. Burada üyeler hiç çekinmeden 

çıkarlar, söylerler. Bunda hiç darılmaca, gücenmece yoktur. Genç arkadaşlarımızdan, 

onlardan faydalanma esası ise muhtelif komisyonlarda olabiliyor. Biz o komisyonlarda, ama 

tüzük hazırlığı, ama başka konularda kendilerinden yardım alıyoruz. Bilvesile ifade ettim, 

teşekkür ederim. Efendim, Sayın Ferit Volkan. 

Ferit Volkan 

Sayın Başkanlarım,  

Biliyorsunuz, ben her zaman çıkıp konuşmuyorum burada. Fakat benden evvel o kadar güzel 

konuşmacılar oldu ki, hayranlıkla dinledim. Fakat çok da uzatıyoruz. Tabii uzattıkça, çok 

önemli konular, arkadaki arkadaşlarımızın ilgisi azalıyor. Ben çok kısa söyleyeceğim. 

Galatasaray bir markadır, yılların getirdiği bir markadır. Galatasaray’ın imajını bozmak 

hiçbirimizin hakkı değildir. Biraz evvelki bazı konuşmalarda izledim ki, marka sarsılıyor. 

Markayı marka yapan, bir müze olayımız vardır. 3-4 senedir, Sayın Başkan, zatıalinize hep 
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söyledim. Komite kuruldu, yapılacak dendi, 3 senedir. Dünya kadar başarı kupalarımız var 

içeride, tozlar içinde. Barcelona örneği verildi, Manchester City örneği verildi. Taraftarımıza, 

Galatasaraylılık ruhuyla gurur duyan kardeşlerimize, o müzenin yapılıp bir an evvel faal bir 

duruma getirilmesini sizden bir defa daha istirham ediyorum.  Zabıtlara geçmesi için çıktım, 

söz aldım. İki, otel konusuna girmeyeceğim, çünkü Taner Aşkın Bey gayet güzel söyledi. 

Turizm sektöründe büyük sorunlar var, hepimiz biliyoruz. Ama Başkana inanıyorum, belki bir 

sene değil de iki sene sonra bitecektir o iş.  

Üç, Ada. Ada konusunda bir noktalara gelindi, fakat şahsen ben ve birçok arkadaşım 

karanlıktayız. Bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Ferit Volkan’a teşekkür ediyoruz. Sayın Celal Emon. 

Celal Emon 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım ve Kıymetli Hazirun,  

Ben çok kısa konuşacağım. İki konuya değineceğim burada. Bir tanesi, Sevgili Çölgeçen’in 

basketbol şubesi ile ilgili yaptığı açıklamalara pek katılamayacağımı söylüyorum. Basketbol 

bizim ikinci lokomotif branşımız. 14-15 bin kişiye oynayan, halk tarafından, sporseverler 

tarafından çok tutulan ve nezih bir seyircisi olan bir branşımız. Eğer bu sporu Galatasaray 

ismine yakışır bir şekilde yapacaksanız, bunun gereğini de yapacaksınız. Bu sene 10 milyon 

dolar civarında bir para harcandı ve ilk maçlarımız, full seyirci karşısında oynandı. Fakat 

sonrasında, bazı yapılan transferlerin tam yerine oturmaması ve sakatlıklar neticesinde takım 

iyi neticeler almamaya başlayınca bu sesler çıktı. Fakat şimdi takım yine düzelme yolunda ve 

çok iyi neticeler alacak bir seviyeye gelmiştir. Ben bu branşın sorumlusu olan eski 

basketbolcu Can Topsakal’a ve antrenörümüz Ergin Ataman’a güveniyorum. İnşallah bundan 

sonra, sezonun geri kalan maçlarında hepimizi tatmin edecek neticeler alacaktır. Bir de 

yalnızca Türk oyuncularla oynayalım dediğimiz zaman bu olmaz. O zaman, sadece 

basketbolda değil, futbolda da bunu yapın, yüzmede de yapın, falan, filan. Yani artık bunu 

münakaşa etmenin manası olduğuna şahsen inanmıyorum. Galatasaray iseniz, gereğini 

yapacaksınız.  

Bunun haricinde ikinci konuya, üyelik konusuna geleceğim. Sayın Başkanımız tüzükte 

yapılacak bazı değişiklikleri hazırladıklarını, bir fırsatta onları uygulayacaklarını söylediler. Ben 

kendisine şunu arz etmek istiyorum. Yıllardır üye olmak için bekleyen insanlar var. 500-600 

kişi var, müracaat etmiş, ama bir türlü üye olamamış Galatasaraylı kardeşlerimiz var. 

Galatasaray Lisesi mezunlarının kontenjanını hiç konuşmuyorum, çünkü kulübün liseyle olan 

bağlantısından dolayı böyle bir öncelik almaları normaldir. Yapılacak şey nedir? Bu bekleyen 

insanlar içinde, gerek iş hayatında, gerek cemiyet hayatında çok iyi yerlere gelmiş, çok 

kıymetli şahsiyetler var. Galatasaray aşkı ile yanan, Galatasaray’a hizmet etmek isteyen 

insanlar var. Bu insanlara kapıyı biraz daha açmamız lazım. Hep dedikodular oluyor, 

Galatasaray Liseliler buna mani oluyorlar diye ve liseli-lisesiz lafları çıkıyor. Bizim böyle bir 

ayırım yapmak gibi bir düşüncemiz yok. Bunun için, Başkanım, geçen aylarda konuşulan bir 

mevzu vardı. Tüzüğe geçici bir madde konularak bu birikimin değerlendirilmesi ve bu 400-
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500 kişinin üye yapılması vardı. Ancak bu ertelendi, Tüzük Tadili Genel Kurulundan dolayı. Ya 

tüzük tadili yapalım, kontenjanı değiştirelim, % 3 olmasın, % 5 olsun, ya da bir seferlik böyle 

birikimi alalım. Anadolu’ya gittiğimiz zaman, deplasmana gittiğimiz zaman, oradaki 

Galatasaraylı kardeşlerimizin Galatasaray üyesi kartvizitini ve kimliğini taşımak için ne kadar 

istekli olduklarını ve her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduklarını görüyoruz. Lütfen bunu 

nazarıitibara alın Sayın Başkanım. Eğer yapılması imkân dahilinde bir şey varsa, bu insanları 

camiamıza kazandıralım. Sizin ve Yönetim Kurulundaki bütün arkadaşların yapmış oldukları 

uğraşlar için şahsım adına, hepinize teşekkür edip saygılarımı sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Celal Emon’a teşekkür ediyoruz. Bahsettiği konu, tüzük tadili metnine 

yapılacak bir ek madde ile ortadan kaldırılması düşünülen bir problemdi. Hatta Sicil Kurulu, 

geçmiş 10 senenin müracaat etmiş ve niteliği uygun bulunmuş, ancak kontenjan sebebiyle 

alamadığımız çok değerli Galatasaraylıları tekrar camiamıza kazandırmak için araştırdılar. 

Aşağı yukarı 600 ile 700 kişi arasında böyle bir bloğumuz var. Zannediyorum Tüzük Tadil 

Kongresinde o konuyu usulüne uygun çözeriz. Hem bir yenilenme olur, çünkü tüzük tadilinde 

-Sayın Mehmet Helvacı burada ifade etti- bir kısım devamsız üyelerin de ayrılması icap 

edebilecek zaten. Öyle bir dengeleme de olur.  

Efendim, Sayın Sinan Kılıç, Sayın Doktor, buyurun. 

Sinan Kılıç 

Değerli Hazirun, Kıymetli Başkanım,  

Teşekkür ederim, verdiğiniz sözden dolayı.  

Değerli Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri,  

Ben de gayet kısa birtakım hususlarda fikrimi belirtmek istiyorum. Birincisi, bir iki 

arkadaşımızın söylediği şeylerin gerçek olmadığını söyleyeyim. Bizim Başkanımız en sağlam 

yerden garantisini almıştır. Devlet Başkanımızın garantisi ile bu projeleri 

gerçekleştirmektedir. Cumhurbaşkanımız, devlet başkanımızdır. Öyle mi?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, müdahale etmeyin. Sayın Doktor, siz devam edin. 

Sinan Kılıç 

Eyvallah. Şimdi birincisi bu. İkincisi, benim ve birçok arkadaşımızın bir derdi vardı, onu dile 

getirmek istiyorum. Divan Kurulu toplantılarının Çarşamba günü olmasından dolayı çok kişi 

katılamıyor. Ben uzun süredir Divan üyesi olmama rağmen ancak iki kere katılabildim, bu 

üçüncüsü.  Bu çarşambaları, hem haftanın ortası olması, hem de çalışan insanlar için çok zor 

olması nedeniyle, bugün olduğu gibi bir perşembeye değiştirmenin veyahut da bir salıya 

almanın mümkün olup olmadığını gerekli kurulların değerlendirmesini rica edeceğim.  

Bunun haricinde, ben aynı zamanda bardağın dolu tarafından bakmak istiyorum. Bu kulüpte 

yöneticilik yapmış bir insan olarak, bugünkü Galatasaray Başkanımızı ve Yönetim Kurulumuzu 

ben başarılı buluyorum. Her hususta, bir şekilde tenkitlerde bulunabilirsiniz. Ama bizim 

geçmişimizde bir söz vardır. Ben Dursun Başkanın derisinin içinde olmak istemiyorum. Ben -
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ol da bil, demişler- kendisinin çektiği sıkıntılara yakinen şahidim. Bu nedenle, burada olumlu 

tenkitlere eyvallah. Ama bir şekilde engelleyici veyahut negatif teklifleri mümkün olduğu 

kadar uzak tutarsak iyi olur. Eldeki sınırlı imkânlarla, takımımız şu anda 3. durumda. Belki çok 

daha iyi noktalara da gelecek. Destek vermemiz bence önemli olandır.  

Hepinize saygılarımı sunarım. İyi günler dilerim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Sinan Kılıç’a teşekkür ediyoruz. Başkan, söz almak ister misiniz efendim? Bir 

kısım sualler oldu, zatıalinize.  

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Değerli Galatasaraylılar, Sayın Divan Üyeleri,  

Konuşmacıları can kulağıyla dinledim. Konuşmamın başında da söylemiştim, Divan, 

Galatasaray’ın en önemli kurumlarından bir tanesi. Kuruluş amacı, bugüne kadar yaptığı 

icraatlar, Galatasaray’ın şeffaflığına getirdiği imkânlar dolayısıyla Galatasaray’ın bence en 

önemli kurumu. Dolayısıyla, burada biz konuları çok net, açık bir şekilde tartışıyoruz. Lehte, 

aleyhte, pozitif, negatif, herkes almış olduğumuz etik değerler çerçevesinde düşüncelerini arz 

ediyor. Hepsine de saygı duyuyorum. Tabii bazen de Yönetim Kurulu olarak, icraatın başı 

olarak da ben, bazen yapılan tenkitlerin haklılığının ve haksızlığının dışında, Galatasaray 

değerlerine yakışmayan tarzda olmasına da karşıyım. Bunu niye söylüyorum? Demin değerli 

bir Divan üyemiz, yönetimin, yapılan soruşturmanın neticelerini açıklamamasının sebebi 

konusunda, bunun bir tehdit mi olduğu, Demokles’in kılıcı gibi mi tutulduğu şeklinde bir 

endişesi olduğunu belirtti.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Çok övündüğümüz değerlerimiz var. Düşünebiliyor musunuz ki, bir yönetim veya bir başkan 

gelen talep üzerine bir araştırma yapıyor ve buradan bazı neticeler istihsal etmiş, hasıl etmiş, 

ama bu neticeleri açıklamıyor. Her konuda bu kadar şeffaf olan, her şeyi sizle paylaşan, evrak 

bazında, söylem bazında zerre kadar gizlisi olmayan bir başkan ve Yönetim Kurulu bir 

araştırma yapmış ve bu araştırmanın neticesini cebinde tutuyor ki, şu düşünceye de karşıyım, 

yani karşıma bir rakip çıkacak, bu rakibin aleyhinde bunu kullanırım düşüncesiyle bir tehdit 

unsuru olarak tutuyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki, Galatasaray’a benden evvel 35 tane başkan, 80 küsur 

tane Yönetim Kurulu üyesi gelmiş ve buraya çok değerli hizmetler vermiş. Hiçbirisi böyle bir 

düşünce içinde olmamıştır, olmaya da hakkı yoktur, eğer Galatasaraylılık ruhu taşıyorsa. 

Onun için, bazı şeyleri tenkit ederken, bazı şeyleri söylemek isterken, izah etmek isterken, 

biraz sakınmamız, değerlerimizi ön plana çıkarmamız gereği var diye düşünüyorum. Ellerimi 

oğuşturmadım, ellerini ovuşturdu diye kimseye de bir şey söylemedim. Son derece dikkat 

ettiğim şeylerden bir tanesi, polemikten kaçıyorum. Bazı basın mensupları, bazı medya 

organları Galatasaray Spor Kulübü’nü ve Galatasaray yönetimini belli bir polemiğin içine 

çekmeye çalışıyor. Şu andaki enerjimiz, Galatasaray’ı bugün bulunduğu kötü durumdan, 

bugünkü çukurdan çıkartmaya ancak yetiyor. Dolayısıyla, hiçbir yerde polemiğin içinde 
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olmuyorum. Hiçbir şekilde -lüzumu haricinde söylüyorum- Galatasaray’ı yıpratacak bu tip 

tartışmaların içine girmek istemiyorum.  

Fakat bu konuyla ilgili, demin son derece net olarak ifade ettim. Ben, benden sonraki 

yönetime, mali yapısı düzelmiş, bu konuda daha kolay yönetilebilir bir Galatasaray bırakmak 

amacındayım. Söylediklerimi çarpıtmak isterseniz, demin şunu söyledim. Dedim ki, bundan 

sonra gelecek yönetimler, eskisi gibi, borçlanıp, -projelerde başarılı, başarısız olunabilir- bu 

borcu, kabul edilen dışındaki bu borcu Galatasaray’ın sırtına sarıp gitmeye hiç kimseye 

müsaade etmemek lazım geldiğini söylüyorum. Bunun için tüzük çalışmaları yapılmış. Bu 

manada da, bütün arkadaşlarımla, bu tüzük çalışmasını yapan arkadaşlarla konuştum. 

Tüzüğün içinde şöyle bir madde var. Tüzüğe bağlı olarak yapılan harcamalardan Yönetim 

Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur. Yani bu yuvarlak bir söylem. Şu manaya 

çıkıyor. Genel Kurulun kabul etmeyeceği, Genel Kurulun hassas olduğu konularda Yönetim 

Kuruluna rücu etmek. Sayın Taner Aşkın’ın dediği gibi, mahkemeye gitmek suretiyle bunun 

geriye tahsili veyahut da cezalandırılması mümkün. Bugüne kadar hiç yapılmış mı? Bildiğim 

kadarıyla, hayır. Bugüne kadar şikâyetlendiğimiz bir sürü şey var mı? Hep şikâyet ediyoruz 

işte. Demin Tunç arkadaşım da şikâyet etti. Bir sürü insan, şu şöyle oldu, geçmişte böyle oldu 

diye şikâyet ediyor. Peki, arkasından giden var mı? Yok.  

Ben diyorum ki, biz öyle bir şey yapalım ki, kimse -Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu 

üyesi- bu manada bir şeye kalkışamasın. Yapmasın, yaparsa da çok net olarak, öyle 

mahkemeye filan gerek kalmadan, bu zararın Galatasaray’ın sırtına sarılmamasının 

sağlanması çalışmasını yapmak arzusundayım. Onun için bu komisyonları kurduk, onun için 

bu arayış içindeyiz. İnanıyorum ki, Galatasaray bunu bulacaktır.  

Müzeyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena’da, daha önce 

toplandığımız bir salonumuzda müze inşaatımız başladı. Büyük bir ihtimalle, Mayıs-Haziran 

gibi, Türkiye’de bir benzeri olmayacak derecede güzel ve Galatasaray’a çok yakışan bir 

müzenin açılışını da hep beraber yapacağız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yapılacak bütün işlerde şöyle bir arzum var. Ben diyorum ki, Galatasaray bugün zor günler 

geçiriyor. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Bunu Genel Kurulda detaylarıyla tartıştık, Divan 

toplantılarında da tartışıyoruz. Galatasaray’ın bu zor durumdan çıkışı dayanışmayla, 

beraberlikle olur ve böyle olursa çok keyifli olur. Biz bu zorlukların içinden çıksak da, ben 

bunun sadece Yönetim Kurulunun başarısı gibi gözükmesini hiçbir zaman istemiyorum. 

İstiyorum ki, bütün Galatasaraylılar, Galatasaray’a sevdalı olan, gönül veren herkes yanımızda 

dursun, yanımıza gelsinler. Yanlış yaptığımızı söylesinler, doğrusunda beraber olalım ve el 

birliği ile buradan çıkış olursa ne güzel. Onun için, defaatle buradan söyledim. Bizim 

sorunlarımız olabilir. 112 yıllık bir kulüp, dolayısıyla, sorunu olmaması mümkün değil.  

Tekrarlıyorum. Kimin bir projesi varsa, kimin Galatasaray’a 5 kuruşluk dahi fayda üretecek bir 

fikri varsa, kapım açık, gelsin. Galatasaraylılığın getirdiği bir sorumluluk olarak, kimde 

Galatasaray’ın faydasına olduğunu düşündüğü bir evrak, bir metin, bir şey varsa, kapım açık, 

getirsin. Sadece buradan konuşup laf üretmekle değil. Çok net söylüyorum. Bu çağrıyı bugün 

yapmıyorum. Seçildiğim günden beri, her defasında yapıyorum. Bizim beraberliğe, birliğe 
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ihtiyacımız var. Bizim çözülmesi kolay olan konuları, birbirimizi yıpratacak şekilde polemiğe 

dönüştürmeme mecburiyetimiz var.  

Onun için, burada oluşturduğumuz ortak akıl için ben size tekrar çok teşekkür ediyorum. 

Seçildiğim günden beri, daha doğrusu, yönetimde bulunduğum günlerden beri, sadece tek 

bir tane Divan toplantısını, o da başka bir toplantıya gitmek suretiyle kaçırdım, izleyemedim. 

Bütün hepsinde varım. Şunu bir kez daha net olarak ifade ediyorum. Divan Kurulu, 

Galatasaray’ın en önemli organıdır. Problemler, sorunlar burada çok şeffaf bir şekilde 

tartışılıyor ve çözümü de en uygun şekilde burada bulunuyor. 

Sayın Divan Kurulu Üyeleri, 

Hepinize teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkana Divan Kurulu ile ilgili sitayişkâr ifadeleri için çok teşekkür ediyoruz. 

Divan Kurulu görevini daima usulüne uygun yapmaya gayret edecektir. Toplantımız 2 saat 15 

dakika sürdü. Yılın ilk toplantısıydı. Hepinize iyi günler diliyorum, teşekkür ediyorum efendim. 

 

 

 

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

  Başkan Yardımcısı         Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

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

 Sekreter         Sekreter 

 

 


