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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 21 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ekim 2015 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

yitirmiş kahraman şehitlerimiz, Cumhuriyet tarihimizin en büyük terör saldırısında şehit olan 

102 vatandaşımız ve takip eden günlerde şehit olan güvenlik kuvvetleri mensupları, 

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

içinde vefat etmiş olan 3005 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Kerim Uzuner, 7347 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Sema Hunca, 7616 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Orhan 

Sofuoğlu, 9306 sicil numaralı kulüp üyemiz Saffet Kırklar ve aramızdan ayrılmış tüm 

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

ederim, buyurun. Şimdi bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.’deki yeni çalışmalarla ilgili bilgilendirme, 

4. Yönetim Kurulunca futbol dışı spor branşları hakkında bilgi sunulması,  

5. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

kabul edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ülkemiz çok sıkıntılı ve tehlikeli günlerden geçmektedir. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör 

saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Tanrı’dan rahmet, tedavi gören yaralı 

vatandaşlarımıza acil şifa, kederli tüm aile bireylerine camiamız adına baş sağlığı dilerim. Bu 

önemli ve elim olaylar sebebiyle, Divan toplantımız 1 hafta ertelenerek yapılmaktadır. 

Anlayış göstermenizi istirham ederim.  

Gündeme geçmeden önce size arz etmek istediğim 3 konu var. Sırasıyla sunuyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

3 aylık konsolide mali tabloların daha anlaşılır, daha özet, mukayeseli hâle getirilmesi için 

Divan Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu, Muhasip Üye Tayfun Demir ve şirketler Mali 

İşler Direktörü Sedef Hacısalihoğlu ile bir çalışma yapıldı. Eylül 2015 sonu itibarıyla 

düzenlenecek mali tablolar Kasım ayı Divan toplantısında bu esasa göre sunulacaktır. Detaylı 

bilgi arzu eden üyeler, 3 aylık raporun tümünü Divan yönetiminden talep ederek 
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inceleyebilirler. Ancak bundan sonra sunumlar komprime şekilde yapılacaktır. Hepimizin 

anlayacağı, hepimizin kolay takip edeceği şekilde.  

İkinci konumuz, tüzükle ilgili. Hazırlanmış olan tüzük değişiklik taslağı, internet ortamında 

tüm üyelerin bilgisine sunulacak ve 7 Aralık 2015 tarihine kadar görüş, teklif, değişiklik önerisi 

ve eleştirilerini Divan Başkanlığına bildirmeleri talep edilecektir. (Efendim, lütfen cep 

telefonlarınızı kontrol altına alınız. Kapatın ya da sessiz konuma alın.) Bu suretle, çeşitli 

platformlarda tüzük hakkında ciddi eleştiriler, hatta saygısız eleştiriler getiren üyelerin de bu 

sürece katılarak daha işlevli bir tüzük düzenlenmesine katkı sağlanmasına imkân 

verilmektedir. Ayrıca Galatasaray Kulübü’nün çeşitli kademelerinde görev yapmış 20 değerli 

Galatasaraylıya, Divan Başkanı olarak, taslağı basılı olarak gönderdim. Birikimlerinden istifade 

etmek istediğimizi ifade ettim ve katkılarını talep ettim. Bilgilerinize sunarım.  

Efendim, internette yayınlanması demek, bütün üyelerin bilgisine ulaşması demek. Bilahare, 

biliyorsunuz, bunun belli aşamaları, Tüzük Genel Kuruluna gidebilmemiz için bunun nihai 

şekle gelmesi lazım. Sizlerin önerilerini, itirazlarını, değişiklik taleplerini göz önüne alarak, bu 

belli bir seviyeye gelecek, ondan sonra ancak Genel Kurula gelebilecek. Önemli olan, bu 

taslağın bütün üyeler tarafından bilinmesi, benimsenmesi ve kulübümüzün taslağı olarak ele 

alınmasıdır. Bilginize arz ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Üçüncü konu, son dönemlerde yayılan yeni bir uygulama, hatta yeni bir sosyal hastalıkla ilgili. 

Bu uygulamanın adı, algı yönetimi veya algı operasyonu. Genellikle özel amaç ve niyetle, varit 

olmayan bir konuyu geniş kitlelere duyurmak, ısrarla tekrarlamak ve üretilmiş bu yanlış bilgi 

ile toplum kesimlerini yanıltmak, yanlış bilgiye inandırarak belli bir kurumu zedelemek. 

Maalesef bu algı yönetimi, sosyal medya ve basın medya kanalıyla, kulübümüz aleyhine 

kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmekle görevli olan basın ve medya 

kuruluşlarının bu yöntemle kamuoyu oluşturmak, belli konularda bilgisi sınırlı olan 

taraftarımızı yanlış bilgilendirmek, hatta kışkırtmak olarak özetleyebiliriz. Eylül ayında, 

Türkiye-Hollanda milli maçı için Konya’ya gittik. Şahsen tanıdığım 5 ayrı basın medya 

mensubu, ayrı ayrı yerlerde, Galatasaray Kulübü’nde seçim ne zaman diye sordular. Ben de, 

“Daha 4 ay önce Genel Kurul seçimini yaptı. 3 yıl için Başkan ve Yönetim Kurulu seçildi.” diye 

cevap verdim. Bu cevabımın dahi onları çok tatmin etmediğini gördüm. Araştırdığımda, ciddi 

bir algı operasyonunun sosyal medyada başlatılarak, medya, basın yoluyla ilk sportif 

başarısızlıkta Başkan ve yönetimin istifa edeceği yolunda yürütüldüğü oldu.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Basın mensuplarının 4 yıldan beri Şampiyonlar Ligi’ne katılan kulübümüzün UEFA Finansal 

Fair Play hükümlerine göre denetlendiğini bilmemeleri imkânsız. Hâl böyle iken, rakiplerimizi 

örnek göstererek pahalı transferler talep etmelerini, bu suretle yönetimimizi aciz göstererek 

bu detayları bilmeyen taraftarımızı yanılttıklarını ve yönetim aleyhine kışkırttıklarını 

görmemek mümkün değil. Bizler kulübün kıdemli üyeleri olarak, bu detayları bildiğimiz için 

bu yayınlardan etkilenmeyebiliriz. Ama aynı şeyi taraftarımız için söyleyemeyiz. Bu algı 

operasyonunun neticesinde, ilk futbol yenilgisinde, taraftarın yönetim istifa talebinde 

bulunması da algı operasyonunun sonucundadır.  
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Bu algı operasyonuna örnek olarak, size Milliyet gazetesinin internet baskısından 5 Ekim 

2015 tarihli bir alıntı veriyorum. Sorulan masum gözüken, art niyetli anket soruları şöyle: 

Galatasaray’ın çıkış yolu ne olmalı? -Bu arkadaşları çok ilgilendiriyor herhâlde bu çıkış yolu!- 

Birinci şık, Dursun Özbek yönetimi istifa etmeli. İkinci şık, Hamza Hamzaoğlu istifa etmeli. 

Üçüncü şık, yönetim ve Hamza Hamzaoğlu istifa etmeli. Dördüncü şık, gayet masum, Hoca ve 

yönetim göreve devam etmeli.  

Değerli Arkadaşlar,  

Böyle bir anketin ne kadar yönlendirici, kışkırtıcı ve yanıltıcı olduğunu dikkatinize sunuyorum. 

Bu ankette çıkış yolu aranan Galatasaray’a da şöyle bir göz atalım. Ligin 8. haftası sonunda, 

puan sıralamasında ikinci. Şampiyonlar Ligi’nde yegâne Türk takımı. Herhangi bir gazetenin 

değil, UEFA’nın düzenlediği sıralamada Galatasaray 26. sırada, Beşiktaş 47. sırada, 

Trabzonspor 109. sırada, Fenerbahçe 110. sırada. 2014 yılında Deloitte International’ın 

düzenlediği Football Money League’de, Avrupa’nın mali yönden en başarılı 20 kulübü 

arasında Galatasaray 18. sırada. Rakiplerimiz ilk 30 kulüp arasına dahi girememiştir. Mevcut 

durum böyle iken, atılan başlıklar da şöyle: “Galatasaray’da sıkıntı büyük, seçim yakın. 

Başkan, Florya’ya çıkarma yaptı.” Sanki Yunan adasına çıkarma yapıyor! Florya, 

Galatasaray’ın bir tesisi. Başkanın da oraya gitmesi esas görevlerinden bir tanesi. 

“Hamzaoğlu’nun koltuğu sallanıyor” ve benzeri, saçma sapan laflar. Görüldüğü gibi, 

gazetecilik araçsallaştırılarak, Galatasaray Kulübü’nü zedeleyecek bir algı operasyonu 

sürdürülmektedir. Bu nedenle, tüm üyelerimizi bu art niyetli basın medya yayınları hakkında 

dikkatli olmaya davet ediyorum. Üyelerimiz arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma 

duygusuna her zamandan çok ihtiyacımız var. Lütfen, kesin Galatasaray aleyhtarı olan gazete 

ve televizyon kanallarına mümkünse açıklama vermemek, gerekiyorsa sadece Başkan ve 

görevlendireceği kulüp temsilcilerinin bu görevi üstlenmelerini bilvesile hatırlatıyorum. 

Ancak, önemli konularda Başkan ve yönetimin suskun kalması art niyetlilere prim verebilir. 

Bu nedenle, spor kamuoyunu, üyelerimizi ve milyonlarca taraftarımızı Galatasaray 

Televizyonu’nda, Divan kürsüsünde veya olabildiğince tarafsız ve saygın televizyon 

kanallarında bilgilendirmenin yollarını da Yönetim Kurulu tespit etme durumundadır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Önemli bir konuyu size arz etmeye uğraştım. Bu ciddi bir problem ve kulübümüze yönelik, art 

niyetli bir yaklaşım.  

Efendim, şimdi gündemimize geçeceğim. Gündemimize geçmeden önce, Sayın Başkan, 

gündem dışı söz istediğini ifade etti. Bilirsiniz, Galatasaray Kulübü Başkanı ne zaman talep 

ederse, söz Başkanındır. Buyurun efendim, söz sizin. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Çok Saygıdeğer Galatasaraylılar, Değerli 

Basın Mensupları,  

Hepiniz Divan toplantısına hoş geldiniz. Şahsım ve Yönetim Kurulum adına öncelikle hepinize 

saygılarımı sunuyorum efendim. Değerli Divan Başkanım, medya ile ilgili, yaratılmak istenen 

algı yönetimi ile ilgili çok güzel, çok derin bir açıklama yaptı. Kendisine gösterdiği bu 

hassasiyet ve detayların tespitindeki isabetli görüşünden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir 
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konuyu arz etmek istiyorum. Her şeyini Galatasaray’a borçlu olan birisi olarak, aynı şekilde, 

sizin, Genel Kurulun seçmiş olduğu Yönetim Kurulum da, bana çok benzeyen, fedakâr 

kişilerden oluşan bu Yönetim Kurulu da bu algı yönetiminden hiçbir şekilde 

etkilenmemektedir, çünkü şunun bilincindeyiz. Biz Galatasaray’a hizmet etmek için geldik. 

Sayın Genel Kurul bize bu emaneti verdi. Biz bu emaneti en iyi şekilde muhafaza etmek, en iyi 

şekilde yönetmek için geldik. Ben ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım, bu algı yönetiminden 

negatif bir şekilde etkilenmediği gibi, çok daha keskinleşiyor, çok daha motive oluyor. Bu 

Galatasaray düşmanlığı bizi daha kuvvetli yapıyor. Birbirimize daha fazla kenetlenmek 

suretiyle, bunlara en iyi cevabı vereceğimizin bilincindeyiz. Bu manada, ben, Sayın Divan 

Kurulu üyelerinden, Sayın Genel Kuruldan ve 25-30 milyona varan taraftarlarımızdan şunu 

rica ediyorum. Baba Gündüz’ün bir lafı var, oradan getireceğim. Galatasaray’ın bir his takımı 

olduğunu vurgulamış, Galatasaray’a hizmet eden sporcuların renklerine âşık, fedakâr, 

maksimum seviyede hizmet eden kimseler olduğunu vurgulamış. Galatasaraylıların, 

Galatasaray’ı taşıyan halatın ucundan, halatı komple kavrayarak, bu halatı beraberce çeken 

bir topluluk olduğu noktasını vurgulamıştı. Son derece katılıyorum.  

Bildiğiniz gibi, 4 ay önce bir seçim geçirdik. Bu seçimde aday olduğumuz zaman, 

Galatasaray’ın gerek finansal, gerekse diğer zorluklar içindeki bir kulüp havasına rağmen, hiç 

tereddüt etmeden biz yönetime talip olduk. Şimdi ben aynı şekilde, sizden, Genel Kuruldan 

ve taraftarlarımızdan bu yönetime destek olunmasını rica ediyorum.  

Size bugünkü oluşan gündemler hakkında kısaca bazı bilgiler vermek istiyorum. Değerli 

Başkanımdan onun için söz istedim. Bunların başında Galatasaray’ın UEFA ile ilişkileri geliyor. 

Bu konuda yönetimimiz son derece şeffaf davrandı. Taa işin başından beri, yönetime 

geldiğinden beri, Galatasaray’ın mali yapısını, UEFA ile olan ilişkilerini, sorumluluklarını her 

zaman paylaştık. Bu zaman zaman algı yönetimine bağlı olarak, deforme edilerek farklı 

şekilde verildi. Zaman zaman düzgün verenler de oldu. Ama Galatasaray’ın UEFA ile 

ilişkilerinin bugün ne durumda olduğunu size birinci ağızdan açıklamak istiyorum.  

Bildiğiniz gibi, biz Avrupa’da oynadığımıza göre, UEFA’ya bağlı bir kulübüz. UEFA kendisine 

bağlı bütün kulüpleri bir disiplin içerisinde inceliyor. Bu disiplini tarif etmek için, bu disiplin 

sadece mali yönden değil. Her hareketiyle, yaptığı idmanla, idmana kaç kişi katıldı, kadroda 

fire veren var mı gibi, yani aklınıza hayalinize gelmeyecek birçok unsuru, içinde barındırarak 

inceliyor. Bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz haftalarda Florya’daydım. Yeni transferlerimizden 

Podolski izinliydi o gün. İzin almıştı yönetimden, antremanda yoktu. UEFA yetkilisi, 

Podolski’nin izinli olduğunu biz kendisine bildirdiğimiz zaman, onun evine giderek evinde mi, 

ne yapıyora kadar, buraya kadar incelemeye tabi tutmuştur. Bunu çok önemsiyor.  

Şimdi, biz UEFA ile 2014 yılında bir anlaşma, bir protokol imzalamışız. Bu protokole göre... 

Ha, UEFA niye Galatasaray’ı bu kadar önemsiyor? Çünkü Galatasaray Türkiye’nin gözbebeği, 

UEFA’da da en çok Şampiyonlar Ligi’nde oynamış, en yüksek seviyede başarı kazanmış tek 

kulübü. Dolayısıyla, UEFA Galatasaray’ı önemsiyor. Galatasaray’ın gidişatını, Galatasaray’ın 

mali yapısını önemsediği için, öncelikle Galatasaray’ı bu manada izlemeye alıyor. Bunu zaman 

içinde diğer kulüpler de takip edecektir. Ama Galatasaray bu manada ilk izlemeye alınan 

takım olmuştur.  
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2014 yılında UEFA Galatasaray’a gelmiş ve demiş ki, sayın yöneticiler, -bakın geçmiş, çünkü 

biz 6 ayda bir raporluyoruz, UEFA bizim finansal bilgilerimizin hepsine tek tek sahip- finansal 

veriler pek iç açıcı gözükmüyor. Dolayısıyla, bu yapıyı düzeltmek amacıyla, biz sizi 2 sene 

izlemeye alalım. Lütfen şu, şu, şu konularda dikkatli davranın ve finansal yapınızı 

yönetilemeyecek bir duruma getirmeyin. Bunu söylemiş, bir protokole bağlamış ve bunun 

için de aşağı yukarı 200 bin euro, bu protokol sonrasında bir para ödenmiş UEFA’ya. İş bu 

kadar ciddi iken, çünkü UEFA’nın kriteri şu. UEFA, izlemeye alındığın tarihten itibaren geriye 

doğru giderek 3 sezonu inceliyor. Bu sezonlarda toplam, kümülatif zararın 30 milyon euro 

mertebesini geçmemesi lazım. Bu bir kriter. Bu kriter sadece Galatasaray’a mahsus bir kriter 

değil. Bu kriter UEFA’da kayıtlı olan, UEFA’ya ait bütün futbol kulüplerinin bağlı olduğu bir 

kriter. İlgili sezonlar, 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 sezonu. O zaman zaten rakamlar gidişatın 

pek iyi olmadığını göstermiş. Bu maksatla, UEFA bize bir süre tanımış ve bunları iyileştirme 

yönünde, bu zararları azaltma yönünde bir hareket görmek istiyor. Maalesef biz ilgili üç 

sezonda toplam 106 milyon euro zarar etmişiz. Aşağı yukarı her seneye 30 milyon euro 

geliyor. Bundan sonraki hareketlerde de iyileşme gösterecek bir çaba içerisine veyahut da bir 

şey içine girmemiş yönetimler. Bu sezonun sonunda, yani 2016 Mayıs’ta bu izleme süresi 

bitiyor. Bu arada geçen zaman, yani yaklaşık 1 sezon, 1 sene heba olmuş vaziyette. Yani o 

dönemde fazla bir şey yapamamışız.  

Bu sezonda, yönetim olarak mali disiplini kontrol altına aldık. Transferleri bu manada çok 

ölçülü yapmaya çalıştık. Borçlanmayı ve yüksek seviyede olan harcamaların hepsini belli bir 

seviyede aşağı çektik. Ayrıca, mevcut spor aktivitelerimize devam edebilmemiz için yeni 

kaynaklar peşine düştük. Neden? Çünkü Galatasaray sportif faaliyetlerini bugüne kadar 

getirirken, buradan elde ettiği gelirleri, geçmiş dönemde, 2020’li yıllara kadar temlik vermiş. 

Dolayısıyla, bugün gelen veya bundan sonra gelecek yönetimlerin yapacağı tek şey, yeni 

kaynak yaratma çabasıdır. Yeni kaynak bulamazsanız, sürdürülebilir bir durum söz konusu 

değildir. Bu manada, biz de UEFA’ya, en son gittiğimiz bu Ekim ayının başında periyodik bir 

rapor hazırladık ve o raporu götürdük. Onlara da, bu yönetimin geldikten sonra yaptığı 

tasarruf tedbirlerini, yeni kaynak arayışlarını hepsini anlattık.  

Ekim ayının başında UEFA’ya gittiğimizde görüştüğümüz kişiler bir odit firmasının elemanları 

gibi. Yani bir karar mercii değil, sadece yaptığımız faaliyetleri anlattığımız, bunların kayıt 

nizamına uygun olduğunun tespitini yapan kişiler. Onlar bizim verdiğimiz rapor ve rakamlar 

doğrultusunda, bir üst komiteye bir rapor hazırlayacaklar. Bu muhtemelen Kasım ayı 

döneminde olacak. Daha sonra Aralık ayında, bir Hakemler Kurulu var, hazırlanan raporlar 

oraya gidiyor. Ve orada da, bir mahkeme demeyeceğim de, yani bir Hakemler Kurulu bizim 

savunmamızı, bizim izahatlarımızı dikkate alarak bir görüşe varmaya çalışıyor. 2016’da da 

buna bağlı olarak bir karar olacaktır.  

Şunu çok net olarak söylüyorum. Bugün Galatasaray’ı yöneten Yönetim Kurulu bu manada 

çok büyük çaba sarf etmektedir. UEFA’ya götürdüğümüz raporlarda, Galatasaray’ın bu ve 

bundan sonraki dönemlerde bu mali disiplini sağlamak için bayağı sıkı çalıştığını ve bunun 

bazı göstergelerini de önlerine koyduk. Bu çalışmalarımızın devam ettiğini onlara kanıtladık. 

Yeni kaynak arayışlarımızı ve Galatasaray’ın çok kısa sürede UEFA kriterlerine uyum sağlama 
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başarısını sağlayacağını da kendilerine anlattık. Bu çabamız bitmedi. Aralık ayına kadar olan 

dönemde, her defasında bu insanlarla temas edip, onlara Galatasaray’ın iyi bir yolda 

olduğunu, finansal yapısının giderek düzeldiğini defalarca anlatıyoruz. Ben bu çabalarımızın 

karşılığını alacağımız inancındayım. Dolayısıyla, hiçbir şekilde bugün pesimist duygulara 

kapılmamak lazım. Kötü düşüncelerine içine dalmamak lazım. Galatasaray olarak, zorları 

başarmış bir kulübün ahvadıyız. Dolayısıyla, kanımızın son damlasına kadar bu çabayı 

sürdüreceğiz ve inşallah da başaracağız.  

Financial Fair Play’i kısaca anlatmaya çalıştım size, yani mali yapıyla ilgili bir sorun. Tabii 

burada belimizi en çok büken, Türkiye’nin ekonomik koşulları. Galatasaray, Belçika’da veya 

Fransa’da bir takım olsaydı ve bugünkü aktiviteleri de aynen yapsaydı, aynı transferleri 

yapsaydı, aynı harcama içinde olsaydı, hiçbirisini tahrif etmeden, bu sıkıntının içine 

girmeyebilirdi. Çünkü biliyorsunuz, bizim borçlarımız, Avrupa’da oynadığımız için, 

transferlerimizin, masraflarımızın çoğu euro bazında veya dolar bazında tahakkuk ediyor. 

Eğer muhasebe sistemimiz euro olarak yapılan bir muhasebe olsaydı -özellikle bu sene 60 

milyon TL civarında kur farkı oluştu- bu kur farkı olmayacaktı. Bu kur farkı aşağı yukarı her 

seneye isabet eden şekilde 20 milyon dolar zarar yazıyor. Hâlbuki değişen bir şey yok, dolar 

borcunuz aynı kalıyor. Avrupa memleketinde bu takım, bu muhasebe yapılsaydı böyle bir 

zarar söz konusu olmayacaktı. Bu noktayı şu manada önemsiyorum, çünkü biz Avrupa’da 

yarışan bir takımız. Avrupa’da yarıştığımız için standartlarımızın, oyuncu kalitemizin, her 

şeyimizin o seviyede olması gerekiyor. 

Diğer bir husus ise faiz. Tabii her kulüp gibi Galatasaray da aktivitelerini sürdürmek için 

finansman kurumlarından para temin ediyor. Bu faizler, döviz bazında düşünürsek, 

Galatasaray’da ortalama % 8, Avrupa’daki atıyorum şimdi kafadan, Paris Saint Germain’de % 

1.5. Para aynı para, dolar aynı dolar veyahut da euro aynı euro. Ama birisinde ülkenin 

ekonomik koşulları nedeniyle faiz bu mertebede, diğerinde burada. Biz bu iki hususu da 

UEFA’ya anlatıyoruz. Ve bir simülasyon çerçevesinde diyoruz ki, bakın kardeşim, biz 

aktivitelerimizden dolayı zorda değiliz, ama ülkenin ekonomik koşulları bizi buna zorluyor. 

İkna edebileceğimi düşünüyorum. Son celseye, son section’a ben kendim de katılacağım. Bu 

manada, hazırlıklarım üst seviyede devam ediyor.  

Demin bahsetmeye çalıştım, Galatasaray Spor Kulübü yeni kaynak yaratmak zorundadır. 

Duygun ağabey döneminden beri aynı felsefeyi taşıyoruz. Yeni yönetim de buna çok uygun 

hareket ediyor. Yeni kaynaklarımızdan bir tanesi, biliyorsunuz, Mecidiyeköy’de bir otel 

inşaatımız var. Önünden geçtiğiniz zaman görüyorsunuz., hiç hız kesmeden devam ediyor. 

İnşallah 2016’nın Kasım, Aralık ayına varmadan oteli açacağız. 140 veya 150 milyon dolar 

mertebesinde bir aset. Getirisini zaten size daha önce telaffuz etmiştim, bundan hiç sapma 

yok. Kulübe yıllık 5 milyon dolar bir getiri sağlayacaktır. Dolayısıyla, bu otelin inşaatını da 

süratle devam ettirmekteyiz. En kısa sürede açılışını yapacağız. Finansal açıdan orada en ufak 

bir problemimiz yok. İnşaatın hızı da finansmana bağlı olduğu için, son süratle gidiyor.  

Tabii bizim yeni kaynak yaratma hızımız bitmiyor. Yani sadece oteli oraya yapmış olmak 

yeterli değil. Galatasaray’ın aktivitelerini, bundan sonraki hareketlerini kucaklayacak, ona 

destek verecek bu hareketler durmuyor. Yapmak zorunda olduğumu hissediyorum. Örneğin, 
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Ali Sami Yen Arena’nın bulunduğu alan bir spor kompleksi alanıdır. Dolayısıyla, geçmişte 

burada bir kapalı spor salonu projesi yapılmış ama sonra bir köşeye konmuş. Ben Ankara’ya 

iki defa ziyaret yaptım. Birincisinde, ilk ziyaretimde Sayın Spor Bakanını ziyaret ettim ve 

kendisine bu spor salonunu yapmak istediğimizi söyledim. Arsa, Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğüne ait olduğu için, buraya yapacağınız herhangi bir yapılaşma veyahut da bir 

yatırım tamamen onların iznine bağlı. Bunu çok ilgiyle karşıladılar. Diğer genel müdür ve 

daire başkanlarını davet ederek bu konuda Galatasaray’a destek olunmasını istediler. 

Kendilerine teşekkür ederim. Ondan sonraki ikinci hafta tekrar gittik Ankara’ya. Üçüncü hafta 

tekrar gittik. Şu anda bu salonun yapımı ile ilgili yetki belgesini almış durumdayız.  

Çok sevinçliyim, çünkü bu salonu hem basket takımının, hem de voleybol takımının maçlarını 

oynamak üzere projelendiriyoruz. Salon sporları için yeteri kadar spor alanları yapıyoruz. En 

önemlisi, Galatasaray’ın dağınıklığını bir merkeze topluyoruz. Yani Galatasaray futbol takımı, 

voleybol takımları ve basketbol takımları aynı yerde maç yapacaklar. Bunun ne faydası var? 

Benim öngörüm şu. Maç saatlerini ayarlayarak, baskete gelen seyircinin basket maçı bittikten 

sonra futbola gelmesi. Dolayısıyla, yatırım çok fizibl, Arena ile “connecté” çalışacak. Salonun 

altına herhangi bir otopark facilité’si yapmıyoruz, ikisini beraber kullanıyoruz. Maç saatleri 

farklı olduğu için, ikisi de aynı şeyden istifade edebilirler. Bunun da finansman konusunu 

hallettim, herhangi bir sıkıntı yok. Projelerimiz onaylandıktan sonra derhâl inşaatına 

başlayacağız. Nasipse, 1.5 veya 2 sene gibi bir zaman zarfında bitecek bir inşaat.  

Biliyorsunuz, Abdi İpekçi eskidi artık. Uzaklığı nedeniyle de çok fazla ilgimizi çekmiyor. Bir de 

kira derdinden kurtulmamız lazım. Oraya gittiğimiz zaman, salonun yıllık kirası yaklaşık 1 

milyon lira. Ayrıca, yönetim birimleri orada. Yani salon hem basketbolda, hem voleybolda bir 

araya gelmenin bir fırsatı.  

Diğer bir konu, bildiğiniz gibi, Kasım ayının 14’ünde, Galatasaray Adası ile ilgili bir Olağanüstü 

Genel Kurul çağrısı yaptık. Hepinizi oraya katılmaya davet ediyorum. Seçim beyannamemde 

ve seçilirken söylediğim bir hususu yerine getirmiş oluyorum. Galatasaray Adası ile ilgili şu 

anda müstecirimiz olan firmanın kontratı Kasım ayının sonunda bitiyor. Dolayısıyla, bundan 

sonrası için bir karar vermek lazım. Bu kararın oluşması ile ilgili ben seçilirken şöyle 

söylemiştim: “Galatasaray Spor Kulübü’nün ve Ada’nın sahibi Galatasaray Genel Kuruludur.” 

Dolayısıyla, bu konuyu Genel Kurulun gündemine getireceğime söz vermiştim ve Genel 

Kurulun alacağı karar ne olursa olsun onun uygulamasını yapacağım demiştim. Bu maksatla, 

Galatasaray Genel Kurulunun, Galatasaray için ve Galatasaray’ın üyeleri için en uygun 

çözümü bulacağına, en uygun şekle karar vereceğine olan inancım sonsuz. Onun için, değerli 

Galatasaraylıların bu Genel Kurula gelmesi çok önemli. Katılım ne kadar yüksek olursa kararın 

da o kadar iyi olacağını düşünüyorum.  

Riva ile ilgili proje çalışmalarına başlıyoruz. Çok önemli bir asetimiz olan Riva satın alınalı 

aşağı yukarı 30 yıl olmuş. 30 yılda çok şey söylenmiş, çok şey yapılmak istenmiş, projeler 

yapılmış, çok önemli paralar harcanmış, ama ortada bir şey yok. Şimdi Galatasaray’ın bu 

ataletini yenmek üzere çalışıyoruz, ben ve Yönetim Kurulum. Nedir bu atalet? Eğer elimizde 

bir gayrimenkulümüz varsa, kulübün bu gayrimenkulden maksimum seviyede istifade 

etmesini sağlamak lazım. Aksi takdirde, 30 seneden beri arsa vergisini ödediğimiz Riva için 
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proje yapılması ve ruhsat harçları için yaklaşık 10 milyon TL ödemişiz bundan 5 sene evvel. 

Sadece Galatasaray’ın kaynaklarını emen, Galatasaray’ın kaynaklarını eriten bir gayrimenkul 

olarak kalması uygun değil. Onun için, bu dönemde biz buna hız verdik. Çok yakında da 

açıklamasını yapacağım. Oraya yapacağımız projenin nasıl bir şey olduğunu, ne olduğunu 

gündeme getireceğim. Proje nihayetlendiği zaman Galatasaray Adası gibi onu da Genel 

Kurulun onayına tekrar götüreceğim.  

Şimdi bu faaliyetler çerçevesinde, Hasnun Galip’te bir proje geliştiriyoruz. Hasnun Galip de 

önemli bir aset. Oradaki çalışmalarımızı da önümüzdeki Divanda size açıklayacağım. Orayı 

kira getirilebilir bir hâle getirmek istiyoruz. Bir kaynak yaratması lazım kulübe.  

Diğer bir asetimiz Taçspor. Taçspor’da da bayağı çalışmalar yaptık. Özellikle şu an için 

voleybol takımlarımızın orada kamp yapma imkânını sağladık. Ayrıca, kapalı salonda bir 

zemin çalışmasına başladık, bitmek üzere. Antrenmanların orada yapılması, maçların orada 

oynanması için tribün facilité’lerini de yapıyoruz. Bunları niye yapıyoruz? Bunların hepsine 

dışarıda bu hizmeti aldığımız zaman kira ödüyoruz. Sadece salona kira ödemekle kalmıyoruz. 

Antrenman yaptığınız zaman da kira ödüyorsunuz. Orada maç oynarken kamp yapmak için de 

kira ödüyorsunuz, para ödüyorsunuz. Dolayısıyla, bu anlattığım şeyler tasarruf tedbirlerinin 

içinde yer almaktadır.  

Diğer tasarruf tedbirleriyle ilgili çok fazla vaktinizi almayacağım. Personelle ilgili tasarruf 

tedbirlerimizi daha önce açıklamıştık. Masrafları asgari seviyeye indirmek için elimizden 

geleni yapıyoruz. Bu arada, sportif başarıdan yahut da Galatasaray etiğinden 5 kuruşluk taviz 

vermeden bu çalışmaları sürdürüyoruz.  

Florya bizim en önemli merkezlerimizden bir tanesi, futbolun yatağı. Geçtiğimiz 4 ay zarfında 

Florya’yı yepyeni hâle getirdik. Çünkü orada spor okullarımız var. Küçük yaş takımlarımız, işte 

U17, U19, U21 takımlarımız antrenman yapıyor. A takımımız orada. Hijyenik koşulların iyi 

olmadığını gördükten sonra, önce oradan başlayarak, eksiklerini tamamlayarak hijyene etki 

edebilecek mutfak, duşlar, tuvaletler, bunların hepsini yeniledik. Bu yenilemeleri yaparken 

Galatasaray Spor Kulübü’nün herhangi bir harcaması olmadı. Galatasaray’ı seven, 

Galatasaray’a destek vermek isteyen ağabeylerimizin ve kurumlarımızın desteği ile yaptık 

bunları. Ben onlara buradan tekrar teşekkürlerimi bildiriyorum. Eğer müsaade ederseniz, 

onları bir alkışlayalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Çok çetin bir dönemden geçiyoruz. Bu çetin dönemi Baba Gündüz’ün deminki ifadesiyle 

anlatmaya çalıştım. Tekrarlamak istiyorum. Bu halatın ucundan hepimiz beraber tutalım. Bu 

manada, ne kadar bu halata destek verirseniz, ne kadar bizim yanımızda olursanız yönetim 

kendisini o kadar güçlü hissedecektir, o kadar yalnızlıktan kurtulmuş olacaktır. Ben ve 

Yönetim Kurulum bu desteği bekliyor. Hep beraber bu halatı çekme gücünü verdiğimiz 

zaman, aydınlık günlere çok çabuk ulaşacağımızı ve çok başarılı günlere ulaşacağımızı 

biliyorum. Lütfen halatın başına gelin, çekmemize yardımcı olun ve Galatasaray’ı iyi günlere 

hep beraber taşıyalım. Sevgiler anonim olursa çok büyür, üzüntüler de o derece azalır.  
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Hepinizi saygıyla selamlıyor, bir dahaki Genel Kurul toplantısına da bekliyorum efendim. Bu 

akşam çok önemli bir maça çıkacağız, lütfen maça gelin. Tekrar saygılarımı sunuyorum 

efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana, aktüel konuları gayet özet olarak bildirdiği ve pek çok konuda bizleri 

aydınlattığı için teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi gündeme geçiyorum. Gündemin birinci 

maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Tutanaklar 24 sayfa 

olarak düzenlendi. Usulüne uygun şekilde yayınlandı. Hazırlandığı şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir efendim. İkinci madde, Divan 

Başkanlığına gelen evrakın okunması. Sırasıyla okutacağım. Buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen  

Divan Başkanlığına,  

Rahatsızlığım nedeniyle katılamadığım bugünkü Divan toplantımızda, aşağıda belirttiğim 

konuların Yönetim Kurulumuza iletilmesini rica ediyorum.  

1. Dördüncü şampiyonluğumuzun son maçımızdan yaklaşık 10 gün önceden belli olmasına 

rağmen, 4 yıldızlı hiçbir imalatı zamanında yapmayarak, üretmeyip ürettirmeyerek, 

kulübümüzü büyük bir gelir kaynağından mahrum eden, bu konuda büyük bir ihmalkârlık 

gösteren Store ve Mağazacılık yetkilileri ve sorumluları ile ilgili bir araştırma ve soruşturma 

yapılmış mıdır? Yapılmışsa, ne gibi müeyyide uygulanmıştır?  

2. Seyrantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin açılışından bu yana loca, VIP ve tabldot 

hizmetlerini emsallerinin çok üstünde fiyatlarla yapan ve bu hizmetleri alanların 

memnuniyetsizliklerini her fırsatta ifade ettikleri, karşı kulüp sempatizanı, yöneticisi, şike 

süreci boyunca bu süreyi kendi profesyonel kadroları ile yöneten, görsel ve yazılı medyada 

kulübümüz hakkında aleyhimizde beyanlarda bulunan ve her fırsatta bizlere düşmanca 

yaklaşımlar sergileyen kişinin sahibi olduğu şirket ile yeni yılda mukavele yapılacak mıdır?  

3. Kuruçeşme Galatasaray Adamızın işletmecisi olarak ismi geçen ve yıllık 4.5 milyon dolar 

teklifinde bulunan, yine karşı kulübün yetkili ve etkili kişisine Galatasaray Adamızın işletmesi 

verilecek midir? Sırtımızdan milyonlarca dolar gelir elde eden bu kişilere değerlerimiz hâlâ 

verilmeye devam edilecek midir?  

Saygılarımla.  

Faruk Gürbüzer 7521.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Gürbüzer’i hepimiz tanırız. Burada olmadığı için yazısını okuttum. Ancak bu şahsi 

fikirleridir. Yönetim Kurulu da bunları duydu. Usulüne uygun şekilde ele alacağını 

zannederim. Buyurun, devam edelim. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen  

Efendim, sırada, yapılacak Olağanüstü Genel Kurulla ilgili duyurumuz var. 15 Ekim 2015 

Perşembe günkü Hürriyet’te yayınlanan Genel Kurul çağrısını aynen okuyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulundan, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına 

çağrı 

Yönetim Kurulumuzun 13 Ekim 2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile tüzüğümüzün 25/3 ve 28. 

maddeleri uyarınca, Genel Kurulun olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına, toplantının 

aşağıdaki gündemle 7 Kasım 2015 Cumartesi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom 

Arena’da, saat 10.00’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması 

hâlinde, bir sonraki toplantının ise 14 Kasım 2015 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte 

yapılması kararlaştırılmıştır. Üyelerimize duyurulur.  

Gündem  

1. Açılış,  

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,  

3. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesi,  

4. Mülkiyeti kulübümüze ait olan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Deniziçi 

bölgede, 5 numaralı pafta, 369 no.lu ada ve 1 parsel üzerinde bulunan, 2.520 metrekarelik 

Kuruçeşme Galatasaray Adası’nın işletilmesi için işletmeci ile aktedilmiş olan işletme 

sözleşmesinin 30.11.2015 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, bundan sonra iki tane şık 

görüşülecek efendim, Olağanüstü Genel Kurulda:  

a. Ada’nın kullanma durumunun kulüp üyelerinin, aile bireyleriyle onların yakınları ve 

konuklarına, sporculara, kulüp tüzüğümüzde belirtilen koşullar içinde, sosyal tesis 

olarak kullanılması mı, yoksa  

b. Kulübe gelir sağlamak amacıyla, kulüp üyelerinin bir kısım haklarının da saklı 

kalmasını sağlayarak, 11 Temmuz 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 

alınan kararlar dairesinde, üçüncü kişilere kiralanarak, tahsis ederek veya işletme 

sözleşmesi ile işletilmesi mi konusunun karara bağlanması görüşülecektir. 

Bilgilerinize sunarız. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Önemli olan husus şu. Galatasaray Adası hepimiz için hassas bir konu. Pek çoğumuzun 

delikanlılığı, gençliği orada spor yaparak başladı. Ömrübillah da gittik, Adamızı kullandık. 

Ancak belli süre içinde, tabii ki şartların değişmesi dolayısıyla, bir kısım yönetimlerin 

tasarrufları oldu. Başkan biraz önce size ifade etti. Yani verdiği söz uyarınca, bu konuyu Genel 

Kurula danışacağını, Genel Kurulun verdiği karar istikametinde konuyu takip edeceğini de 

açık seçik ifade etti. Hepimizin hatırlaması gereken şey şu.  

1. Genel Kurul, stadyumda yapılacak, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde.  

2. 14 Kasımda yapılacak.  
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3. Sabah 10.00’da başlayacak.  

Gerisi Genel Kurul esnasında yapılacak çalışmalara bağlıdır efendim.  

Son bir hatırlatma da ben yapayım size. Kulübümüzün yan kuruluşlarından sayılan GSYİAD, 

üyeleri için bir arama konferansı yapıyor. O arama konferansı 24-25 Ekim tarihlerinde 

Tarabya Oteli’nde yapılacak. Bu konuyla ilgilenen olursa, Başkan Metin Öztürk burada, 

kendisi ile temas edebilir. Bu arada da hatırlatayım, Florya’nın bugünkü hâle gelmesinde en 

fazla katkısı olan arkadaşlar GSYİAD üyeleridir. Onun için, kendilerine teşekkür borçluyuz.  

Şimdi gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik 

A.Ş.’nin yeni çalışmaları ile ilgili bilgilendirme. Buyurun efendim, söz sizin. Sayın Ali Öğütücü 

bu şirketimizin yetkili Genel Müdürüdür efendim. Buyurun Ali Bey. 

Ali Öğütücü 

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu Başkanım, Değerli Divan Kurulu Mensupları, Değerli 

Galatasaraylılar,  

Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok uzun bir sunum 

yapmayacağım. Mümkün olduğu kadar kısa ve net bir sunum yapmaya çalışacağım. Sizlere 1 

Ocak 2015’ten bugüne kadar Galatasaray Mağazacılık’ta olan süreci özetlemeye çalışacağım. 

Ama önce, biliyorsunuz, biraz önce bir algı yönetiminden bahsedildi. Onunla ilgili de şunu 

söyleyeyim. Cumartesi günü bir TIR’ımızın soyulduğu ile ilgili gazetelerde birtakım haberler 

çıktı. Onlarla ilgili de çok kısa ve küçük bir detay vermek isterim. TIR, Galatasaray Spor 

Kulübü’ne, yani Galatasaray Mağazacılık’a ait bir TIR değildir. Galatasaray Mağazacılık’ın 

bayisi olan bir şirkete ait olan bir TIR’dır ve maçlardan önce stadımıza giriş yapmamaktadır. 

Dolayısıyla, stadın çevresinde bir gün önce park etmiş ve bir şekilde orada bir hırsızlık olayı 

meydana gelmiştir. Fakat bu konudan dolayı, Mağazacılık’ın, Galatasaray Store’un herhangi 

bir kaybı hiçbir şekilde söz konusu değildir. Zaten mali olarak da bizimle hiçbir alakası yoktur. 

Konu farklı yansımış olabilir basına, bunu da burada açıklamış olayım bu fırsatla.  

Şimdi 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlıyoruz. 1 Ocak 2015’te şuna bakmak lazım. 1 Ocak 

2015 önemli bir tarih, çünkü o gün itibarıyla bir karar alındı. Başkanımız aynı zamanda 

Mağazacılık’ın da Yönetim Kurulu Başkanıydı o süreçte. Almış olduğu karar şu. Mağazacılık’ın 

bağımsız bir şirket olarak, günümüzün perakende şartlarına uygun bir şekilde kendi 

ayaklarının üstünde duran bir şirket olarak yönetilmesi kararını verdi. Bu bizim için bir milat, 

çünkü geliri ile, gideri ile, hızlı bir şekilde karar alabilme mekanizması ile piyasanın şartları ile 

rekabet edebilir bir şirket olması hedeflendi ve biz o gün kolları sıvadık.  

O günden bugüne neler yaptık? Şimdi bir şirketin yönetimini -herhangi bir küçük işletmeyi, 

büyük işletmeyi, fark etmiyor- aldığınız zaman, bence ilk yapılması gereken şey herhâlde 

herkesin de yaptığı şey. Acaba envanterinde ne var, yani bizim şirketimizin deposunda ne 

kadar adet malımız var, kaç liralık malımız var, ne durumdayıza bakmak gerekir. Biz de öyle 

yaptık ve bağımsız bir denetim şirketinin nezaretinde bütün ürünlerimizi saydırdık. 

Ürünlerimiz aşağı yukarı 4 farklı depodaydı. Bir tanesi Çatalca’da bir ana depo, bir tanesi 

Tuzla’da internet depomuz, onun dışında 3 tane de statta, Park 1’de, Park 2’de, Park 3’de 

depolar. Bunun dışında da mağazalarımızda bulunan ürünlerimiz. Takdir edersiniz ki bu çok 

da zor bir sayım. Bayağı da bir sürdü. Aşağı yukarı 10 günü aşan bir süre geçti. Ama sonuç 
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şöyle. 1 milyon 280 bin adet stok bulduk. 1 milyon 280 bin adet stok, esasında telaffuz 

ettiğiniz zaman son derece kolay. 1 milyon 280 bin diyorsunuz ama hakikaten bir depoya 

girdiğiniz zaman, baktığınızda insanın gözünü ürkütecek kadar büyük bir stok ve bu stok aşağı 

yukarı 10 yıl içerisinde oluşmuş. Bunun içerisinde devrini tamamlamış, atıyorum, bugün 

itibarıyla baktığınızda bizden gitmiş olan sporcuların, 10 yıl önce, 5 yıl önce, 8 yıl önce gitmiş 

olan sporcuların resimlerinin, fotoğraflarının, sloganlarının olduğu tişörtler vesaire var. 

Bilançomuzda da bu stoklar gerçek giriş fiyatlarıyla gözüküyor. Dolayısıyla, atıyorum, biz 10 

milyon liralık malımız var diyoruz, ama satmaya kalktığımızda, o malımız 2 milyon lira bile 

etmeyebilir.  

Ne yapmak lazım? Öncelikle bir kere bu stoklardan arınmak lazım. Esasında bu da cesaret 

ister. Niçin cesaret ister? Çünkü bu stokları gerçek fiyatından satamayacağınız için, 31 Aralık 

günü, devraldığımız tabloda da eksi 12 milyon lira zararda olduğumuza göre, bu stokları o 

fiyatlardan satmak demek Galatasaray’a yepyeni zararlar yüklemek demek olacak. Bu da 

herkesin cesaret edebileceği bir tablo değil esasında, açıkça konuşmak gerekirse. Ama 

neticede bu stoklardan kurtulmamız gerekiyordu ve biz şöyle bir yol izledik. 6 ay içerisinde 

800 bin adet yeni stok yaptık, yeni ürün ürettik. Bu yeni ürünlerimizi kârlı olarak ürettik, 

güncel ihtiyaca yönelik ürünler ürettik ve burada kâr marjımızı bayağı yüksek tuttuk. Diğer 

taraftan da, sömestir kampanyaları, bunun dışında derbi haftası kampanyası, muhtelif 

kampanyalar yaptık. Hatta o kadar çok kampanya yaptık ki, bu Galatasaray Store’lar ne 

yapıyor dediler. Bu kampanyalar süresince, aşağı yukarı 800 bin adet stoğu da bunun üzerine 

eklediğiniz zaman, 2 milyon 80 bin adet üründen bahsediyoruz. Fakat 6 ayda tamı tamına 1 

milyon 400 bin adet ürün sattık. 1 milyon 400 bin adet ürünün satışı bize çok ciddi bir kaynak 

sağladı ve tahminlerin aksine de, yeni yaptığımız ürünler sayesinde ettiğimiz kârlarla, stok 

ürünlerin satışındaki zararı kompanse ettik. Bu sayede, Ocak ayından itibaren hiç sekmeden 

her ay kâr ettik. Ocak ayında kâr ettik, Şubat ayında kâr ettik, Mart ayında kâr ettik ve eski 

stoklarımız azaldıkça kâr marjımız da sürekli yukarı gitti. 

Şimdi buradan gördüğümüz de, son tabloyu şöyle söyleyeyim size. Bu 30 Haziran itibarıyla 

olan tablodur. 680 bin adet stokla 30 Haziranı tamamladık. Buna mağazalarımızın stokları 

dahil, depolarımızın stokları dahil. Aşağı yukarı 80 tane mağaza ve burada büyük 

mağazalarımız da var, göz önüne alırsak, bu zaten bizim olması gereken stok miktarımız. Yani 

hantallıktan kurtulduk. Normal hareket edebilir hâle geldik. Bu noktaya geldi.  

Şimdi ondan sonra, hayat devam ediyor. Şöyle bir şey var. Bir taraftan, Başkanın çok değer 

verdiği bir şey, çok önemli: Bütçe disiplini. Bütçedeki gelir ve gider kaynaklarında gözümüze 

batan giderler. Çok önemli bir giderle karşılaştık. 3 milyon lirayı aşkın bir depolama 

giderimizin olduğunu gördük. Bu giderden de acil olarak kurtulmamız gerekiyordu. Çok hızlı 

bir şekilde, stadın altında bir depo inşaatı yaptık, tamamladık. Tamamladıktan sonra da bu 

depomuzu yine en hızlı şekilde stadımıza taşıdık. Bu arada, bu depoyu da kesinlikle en doğru 

olduğuna inandığımız biçimde, konusunda uzman bir şirkete outsource ettik. Böylece depoda 

çalışan hiçbir personelin sigorta primi vesaire hiçbir şeyiyle ilgilenmiyoruz. Buna karşılık, 

depoya vermiş olduğumuz bütün malları da o depodaki şirkete zimmetledik. Şu an itibarıyla, 

bizim depomuzda, herhangi bir imza olmadan, bu zimmetlemiş olduğumuz, depodaki 
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kişilerin izni olmadan bir tek malı Yönetim Kurulumuz dahi çıkartamaz. Dolayısıyla, şu anda 

malımıza sahip durumdayız. Buna karşılık da, depomuzu buraya taşıdığımız için senede 2.4 

milyon tasarruf etmiş durumdayız.  

Bütün bu kampanyaları yaparken -tabii yola çıktığınız zaman bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz- 

çok önemli bir konuyla karşılaştık. Bu kampanyalar süresince, ürünlerimizi hızlı bir şekilde 

tüketebilmek için –biliyorsunuz, e-ticaret çok hızlı gelişiyor dünyada- e-ticarete başvurduk. 

Bizim bir e-ticaret sitemiz var, biliyorsunuz, www.galatasaraystore.org. Bu sitenin bir yıllık 

cirosu 2014 yılında 3 milyon TL idi. Tabii bu kampanyalara başladığımız anda, birden burada 

inanılmaz büyük bir potansiyel olduğu ortaya çıktı. 2015 Şubat ayında, 15 gün süren 

sömestirde “Her Yer Sarı Kırmızı” diye bir kampanya yaptık. Bu kampanya sadece 15 günde 

1.5 milyon lira ciro yaptı. Yani bir senede 3 milyon lira yapmıştık, sadece 15 günde 1.5 milyon 

lira ciro yaptık. Bu tabii bizim gözümüzü iyice açtı ve e-ticaret sitemizi güncellemek üzere 

tekrar hemen bir girişimde bulunduk. Şimdi sitemizi yeniledik, ama bu da yetmiyor. Bu 

kıyafet de bize dar geliyor. Şimdi sitemizi bir tık daha yenileyeceğiz. Bu arada, kulübün diğer 

mobil aplikasyonları vesaire ile ilgili çalışmalar var, diğer arkadaşlarımız onları yapıyorlar. 

Onlarla da en hızlı şekilde entegre olacağız. Burada müthiş bir potansiyel var. Buradaki 

hedefimiz yılda 12 milyon. Ki bu, Türkiye’de, monograt dediğimiz, -biliyorsunuz, birtakım 

siteler var, e-ticaret siteleri, bunlar bir sürü markayı bünyesinde barındırıyor- yani tek bir 

markayı barındırarak satış yapan siteler arasında Türkiye’de şu anda ilk 5 içindeyiz. Bu çok 

önemli bir sıçrama ve bunu da şuradan çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün ezeli 

rakiplerimizin açık ara önündeyiz bu konuda. Bunu zaten girip araştırıldığı zaman herkes teyit 

ediyor. Ama bu durmadı, bu devam ediyor. Burada çok büyük bir potansiyel var, onu da 

söyleyeyim.  

Burada en önemli noktalardan bir tanesi de yurt dışı. Dünyada nerede Galatasaraylı varsa, bu 

site sayesinde oraya ulaşıyor olacağız. Bununla ilgili bütün lojistik çalışmaları tamamladık. 

Testini yaptık. Almanya, Fransa, İngiltere’ye 15 gün süresince ürün teslim ettik. Çok olumlu 

neticeler aldık. En hızlı şekilde yurt dışı da başlayacak. Amerika’ya kadar her şeyi, bütün 

Galatasaray ürünlerini ulaştırıyor olacağız ve buradan da çok ciddi gelir elde edeceğiz. Tabii 

çok önemli bir konu.  

Burası bizim aile yuvamız, burada gayet rahatlıkla söyleyebilirim. Geldiğimizde bulduğumuz 

en önemli sıkıntılı noktalardan bir tanesi de forma tedarikçimiz ve aynı zamanda 

sponsorumuz olan Nike firmasına olan 15.9 milyon lira borç. Bununla ilgili şunu da 

söyleyeyim. Bir önceki dönemdeki yine 20 milyon birikmiş olan borç daha sonra 8 senelik bir 

ek sözleşmede mahsuplaşma yöntemiyle ortadan kaldırılmış. Yani para ödeyerek değil. Şimdi 

ikinci bir dönem, tekrar birikmiş olan 15.9 milyon borç. Bunu da buradan rahatlıkla 

söyleyeyim, maalesef Nike bize o dönemde forma, ürün sevkiyatını, -sporcularımızın 

giydiklerinden bahsetmiyorum- yani ticari emtia olarak bize sevkiyatını durdurmuştu. Yani biz 

bu borcu tasfiye etmiyor olsak, bir şekilde Store’larda, mağazalarımızda mal satamaz 

durumdaydık. Bunu çok açık ve net söyleyeyim. Burada çok ciddi bir irade gösterdi Yönetim 

Kurulumuz. Biz de, burada bu bahsettiğim, stoklarımızı erittiğimiz kampanyalardan 

sağladığımız kaynaklarla, döndük bir ödeme protokolü imzaladık ve ödeme protokolüne 
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harfiyen sadık kaldık. Yani bir ödeme protokolü imzalayıp onda şaşma vesaire herhangi bir 

şey yaşamadan, 30 Ağustos günü itibarıyla bu 15.9 milyon lira borcu tasfiye ettik. Şu anda 

Galatasaray Mağazacılık’ın vadesi geçmiş en ufak bir borcu yok. Nike’a da yok. Artı, bunu da 

bu arada söyleyeyim, kullandığı da hiçbir kredi yok. Ne kredi borcu var, ne de ticari olarak 

vadesi geçmiş bir borcu var. Şu anda Nike ile ticari ilişkilerimizi son derece normal seviyede 

götürüyoruz. Yani yine bir algı yönetimi olarak, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray 

Mağazacılık, Nike firmasına olan borçlarını ödemiyor, bu yüzden forma tedarik edemiyor gibi 

bir şeyler duyarsanız, ben size burada birinci ağızdan söylüyorum ki, böyle bir şey söz konusu 

bile değildir.  

Şimdi çok kısa geçeceğim bu slaytı. Zaten fazla slaytımız yok, 10 tane slayt var. Hızlı bir 

sunum olacak. 31 Aralık 2014 bilançomuza yansıyan borç, mizanımızda gördüğümüz zarar 

miktarı 12.7 milyon TL. 1 Ocak’tan itibaren istikrarlı olarak kâr ettik demiştik. Şu anda 31 

Ağustos’u söyleyebiliyorum size, çünkü Haziran, Temmuz ve Ağustos ile ilgili beyanlarımızı 

yaptık maliyeye. Netleşmiş olan rakamdır bu ve 31 Ağustos 2015 itibarıyla kârımız 10 milyon 

TL’dir. Fakat biliyorsunuz, bizim mali yılımız 31 Mayıs’ta başlıyor. 31 Mayıs 2016’da mali yılı 

tamamlayacağız. Bizim şu anda mali yıla baktığımız zaman, 2015 mali yılı ilk çeyreğinde -bu 

da resmî rakamdır, geçici vergisini ödedik, net ve doğru bir rakamdır- 26 milyon lira ciro 

yaptık. 3 aylık kârımız 5.6 milyon liradır.  

Yine çok önemli bir konu bu. Yönetim Kurulumuzun ve Başkanımızın almış olduğu bir karar 

doğrultusunda, amatör şubelerimize... Çünkü netice itibarıyla, Mağazacılık, Galatasaray Spor 

Kulübü’ne hizmet etmek üzere kurulmuş olan, sahibinin Galatasaray Spor Kulübü olduğu bir 

şirket. Buradan elde edeceğimiz gelir ve katkıların muhakkak surette Galatasaray’a aktarılıyor 

olması lazım. Zaten amacımız bu. Bu anlamda, bu sene başında, Galatasaray Mağazacılık’ın 

amatör şubelere 12.5 milyon lira destek olması üzerine bir protokol imzalandı. Bu amatör 

şubelere sponsorluk anlamında yapılmış bir protokol. Bu protokol doğrultusunda, 

Galatasaray Mağazacılık’ın şimdiye kadar, Ekim ayı, bugün bulunduğumuz ana kadar aktarmış 

olduğu kaynak 9 milyon TL’dir. Yani bu ödenmiş olan borçlar vesairelerin dışında, amatör 

şubelere 9 milyon TL kaynak aktarıldı. 3.5 milyon TL civarında kaynağı da 31 Aralık 2015 

tarihine kadar aktarmayı ben buradan hem taahhüt ediyorum, hem söz veriyorum.  

Bu arada, o slayta geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Galatasaray Store aynı zamanda 

Galatasaray’ın futbol takımı dışındaki bütün takımların, basketbol A takımı, kız takımı, yıldız 

takımları vesaire, voleybol A takımı, yıldız takımı, hepsinin de forma tedarikçisidir. Şöyle 

söyleyeyim, bu formaların tasarımları, tüm üretimleri Galatasaray Mağazacılık tarafından 

yapılmaktadır. Bunun da bilgisini vermek isterim.  

Bu slaytı da bir şey yapayım. Bu arada, en sonunda bu 4 yıldızlı formalar, vesaireler ile ilgili 

şeyin cevabını vermek isterim. Esasında bu slayttan önce onu da söyleyeyim. Zaten size 31 

Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ile ilgili bir rakam verdim. 26 milyon lira ciro, 5.6 milyon 

lira kârdan bahsettim. Bu tamamen şampiyonluktan sonraki sürece denk geliyor. Biz bunu 

üretmiş olduğumuz aşağı yukarı 400 bin adet 4 yıldızlı şampiyonluk ürünleriyle yaptık. Fakat 

emin olun, o kadar büyük bir taleple karşı karşıyaydık ki, ürünler Galatasaray Store’lara 

girdiği anda tükeniyordu. Bu kadar yoğun bir taleple karşı karşıyaydık. Forma konusunda 
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şunu söyleyeyim. Formalar her zaman, şampiyonluktan hemen sonra çıkmıyor. Temmuz’un 

25’inde çıkıyor. Bizim şampiyonluktan sonra hiç kimseye 4 yıldızlı forma verebilme gibi bir 

durumumuz ve imkânımız da yoktu, çünkü Nike, formaları Temmuz’un 25’inde lanse edecek. 

Biz ancak şunu yaptık. Geçmiş sezonlardan kalan 220 bin adet formamızı 4 yıldızlı ürün hâline 

çevirdik ve tamamını tükettik. Tüm Galatasaraylılara, vermiş oldukları desteklerden dolayı 

teşekkür ediyorum. Ama bunun dışında da yapılabilecek başka bir şey yoktu. Gerçekten ben 

buradan, o dönemde gece gündüz çalışan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, 

çünkü cansiperane çalıştılar. Bu ciroları da onların sayelerinde yaptık. Yani Galatasaray 

Mağazacılık, şampiyonluktan sonraki süreçte Galatasaray’ın şampiyonluğunu, başarısını 

nakde çevirememiş konusunda herhangi bir şüpheniz olmasın, müsterih olun, Zaten rakamlar 

da bunu tespit ediyor. 5.6 milyon lira kâr, 26 milyon lira ciro da bu sayede oldu.  

Evet, bence en önemli konu. Ben burada sunumumu bitireceğim. “Doğduğumuz Yerdeyiz”, 

sloganımız “Doğduğumuz Yerdeyiz”. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Başkanımızın ve Yönetim 

Kurulumuzun da büyük iradesiyle ve destekleriyle, Galatasaray Mağazacılık, Galatasaray 

Store İstiklâl Caddesi’nde, 1874 yılından kalma, tarihî bir binada, tarihine yakışır bir binada, 

10 katlı bir binada, 1.200 metrekare alanda, 23 Ekim Cuma günü açılıyor, kapılarını açıyor. 

Çok gururluyuz, çok da heyecanlıyız, çünkü burası bizim sadece para kazanacağımız bir nokta 

değil. Bizim önemli bir noktamız, Galatasaray gönüldaşları ile buluşacağımız noktamız. 

Burada elbette satış rekorları kırmayı hedefliyoruz. Ama onun dışında, burada bir katı 

komple, Galatasaray gönüldaşları ile Galatasaray Spor Kulübü’nün buluşacağı bir nokta olarak 

düzenledik. Zaman zaman maç biletlerimize ulaşabileceğiniz, passolig kartınızı 

çıkartabileceğiniz, Galatasaray Bonus kartınıza ulaşabileceğiniz, Galatasaray Mobile’a 

ulaşabileceğiniz, Galatasaray ile ilgili her türlü şikâyet ve iletişimle ilgili konularınızı 

aktarabileceğiniz, sporcularımızla imza günleri, söyleşiler, zaman zaman Galatasaray TV’nin 

kamerasını oraya koyarak yayın yaptığı, tamı tamına Galatasaraylıların kendilerini evinde 

hissedeceği bir mekân yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için de arkadaşlarım geceli gündüzlü 

çalışıyorlar. Çok kısa zamanda bunu toparladılar. Onlara da yine buradan çok teşekkür 

ediyorum. 23 Ekim Cuma günü saat 11.00’de bir resmî açılış yapacağız. Ama asıl onu tavsiye 

ediyorum, 23 Ekim Cuma saat 19.05’te kapılarımızı açacağız ve orada bir ses ve ışık gösterisi 

yapacağız. Galatasaray’a yakışan güzellikte, Galatasaray’a yakışan bir görkemde burayı 

açacağız. Hep beraber kutlayacağız. İstiklâl Caddesi, 32. Şöyle söyleyeyim size. Mis Sokak’ın 

köşesinde, Vodafone’un hemen yanında.  

Şöyle söyleyeyim. Şu anda gerçekten Yönetim Kurulumuz, Başkanımız başta olmak üzere, 

Galatasaray’ın diğer bütün birimleri, Galatasaray Mağazacılık’taki kardeşlerim, arkadaşlarım 

son derece büyük bir birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Evet, bir algı yönetimi var. Ama 

benim size söylemiş olduğum bütün bu rakamlar resmî rakamlardır. Gerçeğe yansımış olan 

rakamlardır. Galatasaray Mağazacılık’la ilgili ne sorunuz olursa her zaman emrinize 

amadeyim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Hepinize iyi günler 

diliyorum. Saygılarımla. 

 

 



16 
 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Ali Öğütücü arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu arada, ben size bana gönderilen davet 

mektubunu da okuyayım tekrar, aklınızda kalsın. “Galatasaray Spor Kulübü’nün doğduğu 

Beyoğlu’nda, İstanbul’un gözbebeği İstiklâl Caddesi’nde, kulübümüzün köklü geçmişine 

yakışan tarihî binada hizmete girecek olan çok katlı, Galatasaray Store mağazasının açılışına 

katılımınızdan mutluluk duyacağız. Saygılarımızla. Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek.” Tarih: 

23 Ekim Cuma, önümüzdeki Cuma günü, saat 11.00. Adres: İstiklal Caddesi, numara 32. 

Fransız Konsolosluğu sırasında, Taksim Meydanı’na 100 metre mesafede. O gün vakti olan 

değerli üyelerimizin katılması hepimiz için gurur vesilesi. Ben şahsen katılacağım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kulüplerin 3 büyük geliri var. Birisi stadyum geliri, birisi yayın geliri, birisi de markadan doğan 

gelirler. Bu arkadaşımızın anlattığı üçüncü fasıl. Şöyle ki, stadyum geliri, aşağı yukarı, işba 

hattı, bunun doyma noktası belli, eni belli, boyu belli., loca adedi belli, Vip koltuk adedi belli, 

buradan gelecek rakam malum. İkincisi, başarımıza bağlı olarak da şeyden alacağımız yayın 

geliri de aşağı yukarı belli. Bizim artırabileceğimiz, geliştirebileceğimiz konu ise Ali Öğütücü 

arkadaşımızın anlattığı konu. Bunu usulüne uygun, kulübümüze faydalı olacak şekilde, 

kulübümüzün isim hakkını en iyi değerlendirecek şekilde nasıl kullanırız, onu da o 

profesyonel arkadaşlarımız yapacaklar.  

Efendim, gündemin dördüncü maddesine geçiyorum, Yönetim Kurulunca futbol dışı spor 

branşları hakkında bilgi sunulması. Efendim, bu aysbergin görünmeyen yüzü. Yani 1.400 

sporcumuzun aşağı yukarı 300’ü futbol, altyapı vesaire. Ama 1.100 tanesi var ki, bunlar 

koşarlar, uğraşırlar, antrenman yaparlar, başarılar kazanırlar. Cumartesi günü gördüyseniz, 

burada onlarca kupa vardı. Hiçbir Allah’ın kulu bunları bir satır yazmaz. Onun için, 

arkadaşlarımıza bu istikamette kulak vermemizde yarar var. Bilmediğimiz şeyleri de onlardan 

öğrenin. Buyurun efendim, söz yönetimde. Efendim, basketbolla ilgili, sorumlu Yönetim 

Kurulu Üyesi Can Topsakal arkadaşımız size açıklamaları verecek. Can Bey, buyurun. 

Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal 

Teşekkürler.  

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Size basketbol hakkında kısa bir sunum yapacağım. Biz geldiğimizde basketbol ne 

durumdaydı? Maalesef çok kötü bir durumdaydı. 8. olarak bitirmişti ligi. 29 milyon TL 

borcumuz vardı. Bu borç son 3 seneden kalan borçtu. Dolayısıyla, kolları sıvadık. Ne 

yapmamız gerekiyordu? İlk önce, kontratlarımız çok kötüydü. Olan bütün kontratları 

feshettik ve yeni bir kadro kurduk. İki önceki yılın bütçesi 15 milyon dolar, bir önceki yılın 12 

milyon dolar. Biz ise 6 milyon dolarlık bir takım kurduk. Fakat bu takım daha önceki 

takımlardan zayıf bir takım değildi. Onlar kadar güçlü bir takım. Bu sene hep beraber 

göreceğiz ligde neler yapacağını. Tabii bu yetmiyordu. Bir sponsorluk anlaşması yaptık, 3 

milyon lira artı KDV yıllık. Dolayısıyla, oyuncularımızın % 60’ının maaşları direk olarak 

sponsorumuz Odeabank tarafından ödeniyor. % 40’lık kısmın ise, bir kısmı iddia gelirlerinden, 

bir kısmı da kulübün kasasından, işte sağ olsun GS Store’dan ödeniyor.  
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Tabii bu yetmez. Yani bu bütçeyle bile devam edemez kulüp. Ne yapmamız lazım? Altyapıya 

önem vermemiz lazım. Altyapı konusunda şunları yaptık. Bir defa, salonumuzu komple 

yeniledik. Florya’daki potalarına kadar her şey değişti. Yepyeni bir salon yaptık. Altyapı 

sorumlumuzu değiştirdik. Oradaki birçok kişinin maaşları çok düşüktü. Onlara artırım yaptık 

ve orada iyi bir ekip kurduk. Kız takımının altyapısına yeni birisini getirdik. Kız altyapımızda 

gerçekten çok iyi oyuncular yetişiyor. Şu anda kız A takımımızda altyapıdan 3 tane oyuncu 

oynuyor. Seneye 5 kişi oynayacak. Zaten bunu yapmak zorundayız, yoksa bir yere gelemeyiz. 

Erkek takımımızda ise şu anda 1 genç oyuncumuz oynuyor. Bir tanesi gelecek, iki. Ve en 

büyük çalışmayı da piyasada genç oyuncu aramakla yapıyoruz. Yani genç oyuncu derken, 

2001 doğumlu, 99 doğumlu oyuncular arıyoruz ki, altyapıdan A takımına destek yapabilelim 

diye. Çünkü biliyorsunuz, şu andaki takımımızda 6 tane yabancı var. Yani her sene bunlar 

değişecek. Bu bir çözüm değil. Bunların hepsi geçici çözüm. Altyapımızı bayağı geliştirmemiz 

gerekiyor bu nedenle. Onu geliştirdikten sonra bütçemizi daha da düşürebiliriz.  

Size şöyle bir karşılaştırma yapayım bütçemiz hakkında. Şu anda Fenerbahçe’nin bütçesi 15 

milyon dolar, Darüşşafaka’nın bütçesi 15 milyon dolar, Efes’in bütçesi 16 milyon dolar. 

Karşıyaka’nın bütçesi 5 milyon dolar. Dolayısıyla, bütçemize göre iyi bir takım kurduğumuza 

inanıyorum. Ve amacımız, Türkiye liginde final oynamak, Eurocup’ta tekrar final oynamak. 

İkisini de oynayabilecek güçte bir takımımız var. Tabii bunun hiçbir garantisi yok, ama o 

güçteyiz yani. İşte bu arada, milli takıma oyuncu yetiştiriyoruz. A milli takımda bizim 

takımımızdan 3 tane genç takım sporcusu var, 5 tane de oyuncumuz var. İki antrenörümüz 

de, Ekrem Memnun ve Ergin Ataman, milli takım antrenörleri, kız ve erkek.  

Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim. Teşekkürler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Can Topsakal arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Varsa, sualleri bilahare toplu olarak alırız. 

Buyurun, devam. Evet, voleybol hakkında bilgiyi Ali Yüce arkadaşımız verecek. 

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce  

Sayın Divan Kurulu Başkanım ve Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Geçmiş yönetim ve şu andaki yönetimde voleyboldan sorumlu yönetici olarak voleybol 

branşımız hakkında, sizleri fazla sıkmadan, uzun olmayan bir sunum yapma amacıyla 

karşınızdayım. Sizin de bildiğiniz gibi, şubemizin asıl gider yükünü, diğer tüm şubelerimizde 

olduğu gibi, oyuncu ve hoca maliyetleri oluşturmakta. Türkiye’de voleybola karşı farkındalık 

gün geçtikçe artarken ve diğer kulüpler takım değerlerini yukarı çekerken, biz oyuncu ve 

takım maliyetlerini kademeli olarak geri çekmiş ve kuruluş felsefelerimizden biri olan, oyuncu 

yetiştirmeye ve altyapıya önem vermiş durumdayız. Kadın takımımızda, altyapıda forma 

giymiş ve şu an A takım kadromuzda olan 9 oyuncu vardır ki, toplam takımın 14 oyuncu ile 

oluştuğunu düşünürsek, 14’te 9 çok önemli bir rakamdır ve Galatasaray takımı, ligdeki en 

genç yaş ortalamasına sahip takımların başında gelmektedir. Bu genç takım, Avrupa’da ve 

ligde, kendisinden 4-5 kat daha fazla bütçeli takımlara rağmen şampiyonluk hedeflemektedir. 

Erkek takımımızda da durum çok farklı değildir. 24 yaş ortalaması ile ligin en genç 

takımlarından bir tanesi, oynayacağı Avrupa kupasında tüm takımlar arasındaki en genç ikinci 
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takım ve bununla beraber, o kupanın en büyük favorilerinden bir tanesidir. Kadrosunda 6 

tane 94 doğumlu ve üzeri oyuncu bulunmaktadır. Hepsi altyapılarımızdan kadromuza dahil 

olmuşlardır.  

Eski sporcularımız, zaman zaman gazeteciler ve voleybolla ilgili kişiler bana hep voleybol 

şubesi neden küçülüyor diye soruyorlar. Ben buna net ve tek cevap veriyorum. Şubemiz 

küçülmüyor, tam tersine, vizyonumuz genişliyor. Yıllardır altyapıya yapılan yatırımın, 

emeklerin doğal bir karşılığı bu. Kadrosunda bizim kadar altyapı oyuncusu bulunduran başka 

bir takım yok. Doğal ve akıllı bir tasarruf yapıyoruz. Biz kendi aslanlarımızı yetiştiriyoruz, 

ülkemize sporcu yetiştiriyoruz. İşte bu yetiştirdiğimiz genç oyuncular bize dünya yıldızlarını 

transfer etme imkânı sağlıyor ve iddialı takımları az bütçelerle kurabilme olanağı sağlıyor.  

Bu sene bir başka tasarruf da antrenör konusunda yapıldı. Kadın takımımızda, maliyeti 

yaklaşık 1 milyon lirayı bulan yabancı hocamızla yollarımızı ayırdık ve yerine, senelerdir 

Galatasaray altyapılarında ve A takımlarında yardımcı antrenörlük yapan, genç milli takım 

hocası Sayın Ataman Güneyligil’i getirdik. Bunu söylerken, Ataman Hocama bu görevi 

vermenin zorunlu bir tasarruf olmadığını, hak edilerek kazanılmış bir görev olduğunu, 

kendisine çok inandığımı belirtmek isterim.  

Erkek takımımızda ise, maliyeti senelik 80 bin euro’yu bulan yabancı antrenörümüzün yerine, 

yine çok daha az bir maliyetle, içimizden birisi, Galatasaray voleybol takımlarında senelerce 

oyuncu olarak hizmet etmiş, eski milli takım hocası, hepimizin çok iyi tanıdığı, Galatasaray 

Divan Kurulu Üyesi Sayın Nedim Özbey’i getirdik. Nedim Hocanın da çok başarılı olacağını 

biliyor ve umuyorum. Yine uzun yıllardır Galatasaray altyapılarına hizmet veren, 

Galatasaray’ın eski ve önemli sporcularından Sayın Şükrü Yengin Hocamızı voleybol sportif 

direktörlüğüne getirdik. Bu sayede, altyapı ve A takım arasındaki bağları sağlamlaştırdık.  

Yapılan tüm transferlerde, tüm oyuncuları tam teşekküllü hastanede ve futbol takımımızın 

doktoru Sayın Yener İnce gözetiminde tepeden tırnağa kontrol ettirdik. Eskiye dönük 

bulduğumuz her türlü sakatlık, ameliyat ve benzeri konuyu sözleşmelere ekledik. Bundan 

doğacak en ufak sıkıntıda, kulüp tarafına tek taraflı fesih hakkı koyduk. Bu sayede 

oyuncuların sürekli oynamalarını ve kulübümüzü korumayı hedefledik.  

Son ve en büyük tasarrufumuz, salon kiraları ve antrenman masraflarında oldu. Burhan Felek 

Salonu ve bağlı bulunduğu diğer salonlara antrenman ve salon kirası olarak senelik yaklaşık 

500 bin TL masrafımız vardı. Bu sene, Taçspor tesisimizde bulunan kapalı salonu voleybol 

sahası hâline getiriyoruz ve yaklaşık 1 senelik kira masrafımızı buraya harcayarak kendi 

salonumuzu bir ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu konuda bize çok destek olan ve inşaatı çok 

hızlı şekilde yapmamıza imkân veren Sayın Başkanımıza ve emeği geçen herkese buradan 

teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1.5 ay sonra, yeni salonumuzda maçlarımızı yapıyor olacağız. 

Sizleri ve değerli tüm üyelerimizi, takımımıza, genç takımımıza destek olmaya çağırıyor ve 

bekliyoruz.  

Sözlerimi, yukarıda anlattıklarımı rakamlarla destekleyerek ve son 3 senede gerçekleşen 

takım bütçelerini vererek sonlandırmak isterim. Kadın takımı, 2012-13 gerçekleşen bütçesi 5 

milyon 750 bin TL, 2013-14 gerçekleşen takım bütçesi 8 milyon TL, geçen sene gerçekleşen 3 

milyon 400 bin TL, bu sene 3 milyon 200 bin TL. Yani 2 sene öncesine göre yaklaşık yarı yarıya 
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tasarruf etmiş durumdayız ve alınacak dereceyi de hep beraber göreceğiz. Erkek takımı 

rakamlarını da vererek sözlerimi bitireyim. 2012-13 bütçesi 5 milyon 245 bin TL, 2013-14 

bütçesi 3 milyon 500 bin TL, 2014-15 bütçesi 2 milyon 810 bin TL ve bu sene 2 milyon 400 bin 

TL. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bir sorunuz olursa, cevaplamaktan memnuniyet 

duyarım. En derin saygı ve sevgilerimle. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Ali Yüce arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bilmediğimiz bir sürü şeyi de bu vesile 

ile öğrenmiş olduk. Bilhassa bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili. Efendim, Arda Üçer arkadaşımız 

su sporlarını açıklayacak. 

Yönetim Kurulu Üyesi Arda Üçer 

Saygıdeğer Divan Başkanı ve Üyeleri, Sayın Ablalarım, Kıymetli Ağabeylerim, Hanımefendiler, 

Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuyu yakından takip edenler bilecektir ki, su sporları ve 

atletizm aslında Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Atay tarafından yönetilmektedir. Kendisi 

kürek şubesi ile ilgili olarak Ankara’da bulunduğundan, bilgileri ben değerli görüşlerinize arz 

ediyor olacağım. Şube şube ilerliyor olacağım, bilgileri verirken.  

Öncelikle kürek şubesinden başlamak isterim. Şubemizde 20 kadın, 85 erkek olmak üzere 

toplam 105 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Şubemiz çalışmalarına Küçükçekmece ve 

Adapazarı’nda devam etmektedir. Geçen sezon şube gayet başarılı bir dönem geçirmiş, 

erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler, küçük erkekler, deniz küreği erkekler, yıldız kızlar ve 

küçük kızlar kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca 50 kursiyerimiz 

bulunmaktadır. Bunun yanında, geçen sene başlattığımız ve Küçükçekmece bölgesinde bir 

üniversite ile iki lisede sporcu taraması çalışmalarımız devam etmekte olup, bu bölgelerde 

Galatasaray’ın sporcusu olabilecek gençlerin tespit edilmesi süreci devam etmektedir. 

Toplam 9 antrenörümüz bulunmakta olup, baş antrenörümüz Sayın Recep Akıcı’dır.  

Su sporları ile ilgili bir diğer branşımız su topu. Bildiğiniz gibi, takımımız 11 sene üst üste 

şampiyon olma başarısı göstermiştir ve bu dalda da rekor sahibi olarak rekabet hâlindedir. Bu 

sene su topunda bir felsefe değişikliğine giderek, gençlerle beraber bu yarışa devam etmek, 

mümkün olduğunca bütçe disiplinine sadık kalarak yabancı oyuncularla olan sözleşmelerimizi 

yenilememe konusunda bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Sürdürülebilir başarıyı bu şekilde 

yakalamak konusunda çalışmalarımız devam ediyor ve bu stratejik çalışmaları da amatör 

branşların tamamında gözetmeye çalışıyoruz. Bu minvalde, su topu branşını yeniden 

yapılandırdık ve daha evvel iki olimpiyat, iki World Championship, 4 European Championship, 

iki dünya kupası, 1 Akdeniz oyunları sahibi olan Sırp İgor Milanovic’i Galatasaray su topu A 

takımının, ama daha önemlisi de altyapı branşlarının baş antrenörü olarak görevlendirdik. 

Biraz önce bahsettiğimiz, genç yetenekleri keşfetmek ve spor anlamında geliştirmek için 

kendisinden çok şeyler bekliyoruz, bu branşta bir dünya markası olan antrenörümüzden.  

Bunun yanı sıra, su topu şubemizde 120 tane lisanslı ve 300’e yakın da kursiyer sporcumuz 

bulunmaktadır.  
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Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Bir diğer branşımız yüzme. Yüzme ile ilgili bilgileri aktarmak isterim. Yüzme şubesinde toplam 

200 tane sporcumuz, 350 tane de kursiyerimiz bulunmaktadır. Bütçesi geçen yıllara oranla 

yarı yarıya indirilmiş olan yüzme şubesinde de antrenör kadrosu bazında bir revizyona 

gidilmiştir. Bu doğrultuda, daha önceden Avrupa’da ismi çok bilinen, Hırvat Miro Zeravica ve 

altyapıya Sloven Matija Lipovz getirilerek, başarı üreten, sportif başarıyı gençlerle ve kendi 

yetiştirdiğimiz sporcularla yakalayabileceğimiz, transfer maliyetlerini bu anlamda minimuma 

indirebileceğimiz bir bakış açısı geliştirmeye çalıştık. Teknik kadromuzdaki beslenme 

uzmanlarımız, kondisyonerlerimiz ve antrenörlerimizle, milli takıma da örnek model 

olabilecek bir yapılanmaya gittiğimizi buradan gururla ifade etmek isterim.  

Yelken şubesinde ise durum şu şekilde. 100’e yakın sporcumuz, 50’ye yakın da kursiyerimiz 

bulunmakta. Ülkede yelken sporunun öncü kulüplerinden bir tanesi olduğumuzu gururla 

ifade etmek isterim. Özellikle Deniz ve Ateş Çınar kardeşlerin Galatasaray forması ile ilk kez, 

kendi isimleri namına üçüncü kez olimpiyatlara gidecek olması, yakın zamanda aldığımız çok 

güzel haberlerden bir tanesiydi. Buradan kendilerini bir kez daha kutluyorum. Amacımız, 

2020 olimpiyatlarına laser sınıfında 2, sörf sınıfında da 1 ekibi hazırlayıp, olimpiyatlara 

katılmalarını sağlayacak çalışmaları yapabilmektir.  

Sizlere bilgi vereceğim bir diğer amatör branşımız ise atletizm. Atletizm takımımız 

çalışmalarını İzmir ve İstanbul’da sürdürüyor. Bu konuda bir tesis sıkıntımız olduğu doğru ve 

bir gerçek. Buna rağmen, ülkemizde yabancı oyuncu devşirmeden ve çok doğru gençlere 

yatırım yapmak gibi bir amaçla, atletizm şubesindeki faaliyetleri sürdürmekteyiz.  

Genel olarak su sporları ve atletizm şubesindeki branşlar için şunu anlatmak isteriz ki, önceki 

yıllardan biraz daha farklı bir bakış açısıyla, sizlere mali genel kurullarda sunduğumuz bütçe 

içerisinde kalarak, başarıyı sürdürülebilir hâlde yönetmeye çalışmakta, altyapıdan gelen, 

sportmen, spor ruhuna ve Galatasaray terbiyesine sahip genç sporcularla mücadeleye devam 

etme amacındayız.  

Bu konuyla ilgili genel ve özet bilgileri sizlerle paylaştım. Bilgileri görüşlerinize arz ederim. 

Saygılarımla.  

Şöyle yapalım. Eğer Divan Başkanlığı da uygun görürse, soruları alıp hepsini derledikten 

sonra, bir kere daha huzurlarınıza gelip size bilgileri aktarayım. Başkanlık makamı uygun 

bulursa.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Şöyle yapalım. Not aldı. Hazırlığını yapar, sizleri cevaplandırır. Biz şimdi devam edeceğiz. 

Efendim, Sayın Emir Turgan haklı. Geçen Cumartesi günü, kulübümüzün kuruluş günü vardı. 

Burada hakikaten onlarca kupa dizilmişti. Takdir edersiniz ki, her kupanın arkasında da büyük 

emek var, büyük telaş var, büyük gayret var ve en fazla kupa kürek şubesinde. Onun için, 

şube sorumlusu olarak Dr. Murat Ata’ya ve şube kaptanı olarak eski milli kürekçimiz Remzi 

Tan’a çok büyük teşekkür borçluyuz. Bunlar gizli kahramanlar. Arda Üçer arkadaşımız bir özet 

verdi, tek tek tadat etmedi. Verdiği özet de zannediyorum yeteri derecede açıklayıcıydı. 

Şimdi son branşımız, tekerlekli sandalye. Ural Aküzüm arkadaşımız açıklama verecek. 
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Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm  

Değerli Divan Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Ben de, tekerlekli sandalye basketbol şubemizle ilgili bazı bilgileri çok kısaca vermek 

istiyorum. Önce, 2005 yılında bu şubenin kurulmasına öncülük eden, o dönemki Başkanımız 

Sayın Özhan Canaydın’ı, Özhan ağabeyimizi rahmetle anıyorum. O dönemde buna öncülük 

eden Sinan Kalpakçıoğlu var, ona da tekrar teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi, Türkiye’de 7 

milyondan fazla engelli vatandaşımız var. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız, bu 

vatandaşlarımız için en önemli motivasyon kaynağı ve en önemli olgulardan bir tanesi. 10 

sene, yani meydana geldikten sonra her sene şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi’nin muadili 

olan, kendi branşındaki kupayı tam 5 kere almış ve 4 kere de kıtalar arası şampiyon olmuş 

engelsiz aslanlarımız, gerçekten de hem kulübümüzün, hem de bana göre, Türk spor tarihinin 

en başarılı takımıdır. Onlara bir alkış rica ediyorum sizlerden.  

Sayın Dursun Özbek Başkanımızın yönetiminde de, bu takımla ilgili geçtiğimiz yıllardan kalan 

prim borçları, oyuncalara olan borçların tamamı tasfiye edilmiş ve şu anda tekerlekli sandalye 

oyuncularımıza bir kuruş bile borcumuz yoktur. Kulübümüzün genel tasarruf tedbirleri 

doğrultusunda, burada da birtakım aksiyonlar aldık. Zannediyorum spor şubelerimiz arasında 

en çok tasarruf ettiğimiz alanlardan bir tanesi oldu. Kısaca bir bilgi vereyim. 2014-15 

sezonunda, 14 sporcumuz ile 1 milyon 520 bin dolarlık bir maliyet ve TL olarak da -döviz kuru 

farkları oluyor, biliyorsunuz- 3 milyon 650 bin TL gibi bir bütçe varken, bugün tekerlekli 

sandalye basketbol takımımızın sporcularının maliyeti 235 bin dolara ve TL olarak da 720 bin 

liraya inmiştir. Yani neredeyse 1/6 nispetinde bir tasarruf yapılmıştır. Fakat hem 

oyuncularımız, hem koçumuz, engelsiz aslanlarımız bu sene yine şampiyonluğun adayıdır. 

Galatasaray zaten sahaya her çıktığında favori olacaktır.  

Kısaca bu bilgilendirmeyi yapmak istedim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Ural Aküzüm arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ali Yüce arkadaşımız judo ile 

ilgiliKonuşacak.  

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Ben judo branşını da anlatacağım. Judo branşı, Galatasaray’da en fazla sporcuya sahip olan 

branş. Yaklaşık 110 tane sporcusu var. Judo, Galatasaray branşları arasında geçen sene 

Avrupa şampiyonu olan tek branştır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Rusya’da, Samara 

kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in takımı Yavara-Neva’yı finalde yenip 

şampiyon olmuştur. Galatasaray’ın judo takımının judo camiasında çok büyük de bir süksesi 

vardır. Bütçesi geçen sene 1 milyon TL idi, bu sene 600 bin TL’ye indirdik. Ama aynı başarıyı 

yakalamaları için şube kaptanımıza ve takıma her türlü desteği vereceğimizden kimsenin 

şüphesi olmasın. Hedefimiz yine Avrupa şampiyonluğu. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ali Bey’e biz teşekkür ediyoruz.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Bu gündem maddesinde, hiç duymadığınız pek çok şeyi, sağ olsun arkadaşlarımız, bize 

usulüne uygun şekilde anlattılar. Bu anlattıkları 3 saatlik bir konuşmaya da yayılabilirdi. 

Ancak sizleri sıkmamak için gayet komprime olarak anlattılar. Gördüğüm kadarıyla, tasarruf 

zihniyeti birinci sırada, sportif başarıdan taviz vermemek kaydıyla. Bu işin özeti bu.  

Evet efendim, gündemimizin son maddesi, güncel konular ve dilekler. Söz isteyen 

arkadaşlarımız işaret buyursunlar, kaydedelim. Efendim, söz almak için müracaat eden 

arkadaşlarımız, Ahmet Şenkal, Acar Baltaş, Hayrettin Kozak, Emir Turgan, Mehmet Bilen, 

Mehmet Dülger, Mitko Stoimenov, Rasim Zaimoğlu, Taner Aşkın ve Oral Yılmaz. Evet 

efendim. Telaş etmeyelim. Salih Günal ve Sami Çölgeçen’i de ilave ettim. Efendim, sırayla 

başlıyoruz. Ahmet Şenkal, buyurun efendim. Evet efendim, buyurun Ahmet Bey. 

Ahmet Şenkal 

Sayın Başkanlarım, Divan Kurulumuzun Saygıdeğer Üyeleri, Değerli Medya Mensupları, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Bendeniz 4581 Ahmet Şenkal’ım. Divan Kurulumuzun toplantılarında zaman zaman söz alırım 

ve kalbimden geçeni dilimin döndüğü, aklımın yettiği kadar sizlere iletmeye çalışırım. 

Bazılarınız katılır, bazılarınız eleştirir. Hepsi başımın üstünde. Ne mutlu bize ki, böyle 

serbestçe konuşacağımız bir kürsümüz var.  

Efendim, bendeniz konuşmama, bir süredir devam eden bu terör olaylarında yiten canlar için 

Tanrı’dan rahmet, kalanlarına da sabır ve metanet dilemekle başlıyorum.  

Benden sonra da birçok arkadaşım bu kürsüye geleceğinden, zamanı çok ekonomik kullanıp 

5-6 dakika içinde de toparlamak istiyorum.  

Değerli Üyeler,  

Sizlere yıllardır gündemimizden düşmeyen bir konudan bahsedeceğim. Bu konu hepinizin 

bildiği gibi, yıllardır bazen fısıltı, bazen koro hâlinde, bazen genel kurullarda, bazen dost 

meclislerinde, bazen hafif, bazen aşırı dozda, bazen uyarıcı, bazen suçlayıcı tonda hep 

konuşulur, hep tartışılır. Efendim, Galatasaray’da dikkatsizce, insafsızca, sorumsuzca, 

hesapsızca paralar harcanıyor, gereksiz ve bilinçsiz transferler yapılıyor, üstelik bu paralar 

menajerlere ve bazı kişilere haksız kazanç sağlıyor, çığ gibi büyüyen borçlar da bu israftan 

kaynaklanıyor yaklaşımı, bazen ılımlı, ama çoğu kez kuvvetli bir rüzgâr gibi camiamızın 

üzerinde eser durur. Hâl böyle iken, bir grup değerli arkadaşımız bu bitmez tükenmez 

söylentilerden bıkmışlar, artık yeter, bir şeyin şüyuu vukuundan evladır, bu hususu açıklığa 

kavuşturmamız lazım... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Beterdir, evladır değil. 

Ahmet Şenkal  

Özür diliyorum, yanıldım. Beterdir. Doğru. Yönetim Kurulumuz son 10 yıllık süreci incelesin, 

gerçekleri ortaya çıkarsın, camia da rahat bir nefes alsın demişler, bu bir grup arkadaşımız. 

Demekle de kalmayıp, bu taleplerini yazılı olarak Yönetim Kurulumuza ulaştırmışlar. Bu 



23 
 

düşüncelerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Ve kulübümüzün hayrına olduğu kesin olan 

düşüncelerine bütün kalbimle katılıyorum. Ayrıca, bu salonda bulunan ya da bulunmayan 

tüm üyelerimizin de aynı düşüncede olduklarını biliyorum.  

Değerli Üyeler 

Hangi gerçek Galatasaraylı, kulübünün geçmişte, hâlde ve gelecekte her türlü şaibeden uzak 

olmasını, tertemiz, pırıl pırıl ve örnek bir görüntü vermesini istemez ki! Hangi gerçek 

Galatasaraylı, bu camianın şerefli geçmişine, etik değerlerine, her alandaki örnek konumuna 

leke sürecek işlemlere müsamaha eder ki! Hangi gerçek Galatasaraylı, hatası olanı, 

konumunu kötüye kullananı affeder ki! Eminim ki, değerli arkadaşımın dile getirdikleri 

konuda en çok duyarlılığı da, 110 yıllık bir camianın, bugün sorumluluğunu üstlenen Yönetim 

Kurulumuz üstlenmekte ve onların düşüncelerine katılmaktadır. Ancak, ancak... Evet, bir de 

ancak var. O da şu.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şu anda külümüzün nasıl bir sırat köprüsünden geçtiği hepimizin malumu. Futbolda 

Avrupa’dan men tehdidi Demokles’in kılıcı gibi tepemizde. Can damarımız tehlikede. Bu 

durum, bazılarının iştahını kabartıyor. Kutsal ittifak sahne almaya hazır. 20 gün sonra, 

Adamızla ilgili tarihi bir Genel Kurulumuz var. Sırada Tüzük Genel Kurulu var. Amatör 

şubelerimizin dertleri, dağlar gibi yığılmış finansal sorunlar çözüm istiyor. Kısacası, bu dönem 

tam da beraber olmanın, ayrışmamanın, ortak aklı beraberce kullanmanın zamanı. Dosta, 

düşmana büyüklüğümüzü göstermenin zamanı. O zaman, benim geçmiş dönemin 

araştırılmasını isteyen değerli arkadaşlarıma önereceğim proaktif bir eylem yöntemim 

olacak. Şöyle. Gelin, Yönetim Kurulumuzu yeni bir uğraşı konusu ile başbaşa ve yalnız 

bırakmayalım. Sen araştır, soruştur, incele, bul, açıkla demeyelim. Pek de kolay olmayan bu 

süreçteki muhtemel kırgınlıklara, olası ayrışmalara, kaçınılmaz sıkıntılara sebebiyet 

vermeyelim.  

Peki, ne yapalım? Şöyle yapalım. Değerli arkadaşlarımızın bu girişimini bir milat, bir uyarı, bir 

mesaj, bir motivasyon unsuru olarak kabul edelim. Bu uyarı, geçmişte tasvip edilmesi 

mümkün olmayan işlere tevessül edenlerin ve gelecekte tevessül edebileceklerin kulaklarına 

küpe olsun diyelim ve elinde somut, -bakın, altını çiziyorum- somut bilgi, belge, evrak, dosya, 

doküman, fotoğraf, kaset, bant vesaire olan arkadaşların derhâl ve bizzat Sayın Başkana 

başvurmalarını isteyelim. Sayın Başkanın da bunları süratle değerlendirerek, suç unsuru 

ihtiva edenleri derhâl ve ilgilileriyle beraber camiaya afişe etmesini özellikle rica edelim. Emin 

olun, bu yöntemle sonuca daha hızlı ve daha sıhhatli gideriz.  

Maruzatım bu kadar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ahmet Şenkal arkadaşımızın bahsettiği konu önemli. Tamam, iyi, güzel, hoş 

da, zamanı ve zemini uygun mu, onu da bir arada düşünmek lazım, bir. Bu konuyla ilgili çok 

fazla yazan, çizen arkadaşlarımız -gayet iyi hatırlıyorum- önceki Başkanımız, Ceza Hukuku 

Profesörü Sayın Duygun Yarsuvat’a ellerindeki bilgi ve belge ile gittiler. Sayın eski Başkanımız, 

inceledikten sonra, bunlarla ilgili, herhangi bir konu ele alınamaz, diye cevap verdi. Tekraren 
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konuyu şimdi ele almak ne kadar doğrudur, takdir Başkanındır. Ama bildiğim kadarıyla, 

bunlar çok fazla faydalı işlemler olmayabilir.  

Efendim, sıradaki konuşmacımız Prof. Acar Baltaş. 

Prof. Dr. Acar Baltaş 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Başkan, Yönetim Kurulunun Değerli Üyeleri ve Değerli Büyüklerim, 

Sevgili Galatasaraylılar, 

Buraya senede bir, 1.5 senede bir ortalamasında çıkarım. Beni bugün buraya getiren, bu 

toplantıya katıldığım için çok memnunum. Bir kere, neler yapıldığını, ne kadar çaba 

harcandığını gördüğüm için mutluyum. İkincisi, çok uzun bir süredir ilk defa bir Başkanın bir 

Divan toplantısında bu saate kadar kaldığını görüyorum. Bu verdiği uzun açıklamalardan 

sonra, bir de bu saate kadar kaldığını görüyorum. Buna alışık değiliz doğrusu. Dolayısıyla, bu 

çok özel bir teşekkür.  

Beni buraya getiren, burada şu ana kadar 5 defa motivasyon kelimesi geçti. Ben de bugün 

buraya özellikle motivasyon konusunu konuşmaya geldim. Bu benim çalışma alanım. Futbol 

alanından da epeyce yakın olduğum bir konu. Motivasyon kelimesi iki kavramdan oluşur. Biri 

Latince hareket etme kavramından, biri de mosyon kavramından. Zaten Sayın Başkan da, 

rahmetli Gündüz Kılıç’a atıfta bulunarak, Galatasaray bir his takımıdır, dedi. Bir his kurumu, 

dedi. Şimdi, bu kadar başarılı olan şubelerde, ne kadar kılın kırk yarıldığını görüyorum. Ben iş 

hayatının içinde bir insan olarak, bir yerde bütçede kısıntı yapmanın insanları nasıl 

etkilediğini çok iyi bilen bir insanım. Şimdi, başarılı olmuş bütçelerde, bütçeleri kısmak ve 

bununla başarıya gitmek gibi istisnai bir zorlukla karşı karşıyalar. Çok önemli bir iş yapıyorlar. 

Fakat diğer taraftan, futbol takımı şu maçı kazanırsa şu kadar, derbi olursa bu kadar, ilavede 

bu kadar diye primlerle karşılaşıyor. Yani kaşıkla toplanmaya çalışılanlar kürekle veriliyor.  

Aynı tartışma Milli Takım çerçevesinde de yürüyor. Ben futbolun içinde olduğum zamandan 

da son derece net olarak biliyorum. Önemli bir maçın öncesinde, futbolcular o maçı 

kazanmak için yeterli gerime, kaygıya sahiptir. Buna ilave bir para vermek, önemli bir para 

vermek o kaygı düzeyini yükseltir. Bu sebeple de, zaten Avrupa’nın gelişmiş olan ülkelerinin 

hiçbirinde, bizdeki gibi bir teşvik primi verilmez, şampiyonluk primi verilmez. Şampiyonluk 

primi, teşvik primi küçük olursa anlamlıdır, çünkü o sporcu için esas olan, hayatında kazandığı 

sayılı derbilerden birini kazanmaktır. Hayatında kazandığı sayılı şampiyonluklardan birini 

kazanmaktır. Ben Milli Takım’da, yıllarca oynamış, hiç şampiyon olamamış sporcularla 

çalıştım. Dolayısıyla, bir oyuncunun hayatında şampiyon olmak çok özel bir olaydır. Bunun 

yanına 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin prim vermek çok abestir. Gerginliği gereğinden fazla 

arttırır.  

Ancak şu var. Bu, bu âlemde yaygındır. Bunu gayet iyi biliyorum. Bu âlemde yaygın olmasının 

sebebi, bu âlemi yönetenlerin kalitesidir. Değeri para olan insan, insanları parayla motive 

etmeye çalışır. İnsanları gerçekten motive eden, anlam duygusudur. Kendi hayatlarında 

anlam duygusunu parada bulan insanlar, birlikte çalıştıkları insanları da parayla motive 

etmeye çalışırlar. Galatasaray Kulübü’nün bir istisnası var. Galatasaray Kulübü, değerini 

parada bulan insanların yönettiği bir kulüp değil. Başkan burada “Galatasaray Kulübü bir his 
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kulübüdür.” diyor, rahmetli Gündüz KılıÇ’a atfen. Ee, hani? Hani? O zaman, ne derbi maçı 

için, ne Benfica maçı için ilave prime gerek var. Ne ise sezon başında konuşulmuş olan, o 

yeter. Geriye de onuru kalır. Maruzatım bundan ibaret. Umarım faydalı olur. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Acar Baltaş’a teşekkür ediyoruz. Kendi mesleği ile ilgili bize hatırlatmada 

bulundu. Sıradaki konuşmacı, Sayın Hayrettin Kozak. 

Hayrettin Kozak 

Evvela, ben de Sayın Başkan ve yönetici arkadaşlarımıza, geç saate kadar burada bulundukları 

için teşekkür etmek istiyorum.  

Ben izninizle, şöyle uzun zamandan beri ilk defa 3-4 satır futboldan bahsetmek istiyorum. 

Galatasaray’da futbol her şeyin önünde, diğer kulüplerde olduğu gibi. Az önce, Hocam 

“motivasyon” dedi. Türkiye’de büyük kulüpler bazında baktığınız zaman, galibiyetler 

motivasyonun birinci faktörü. Hele hele bizim gibi 16 yıl rakip sahada en kuvvetli rakibini bir 

kere bile yenememiş bir takım ve camia için, orada bir galibiyet, motivasyonun en üst 

düzeyine götürür Galatasaray’ı diye düşünüyorum.  

Şimdi, son 4 haftadan beri izliyoruz ki, futbol takımımızda çok ciddi anlamda olumlu 

gelişmeler var. Bu akşam çok önemli bir maç oynuyorlar. Hafta sonunda da, Fenerbahçe ile 

keza son derece önemli, az önce bahsettiğim konumdaki maçı oynayacaklar. Ben şuna çok 

inanıyorum. Rakibimizin son haftalardaki, hatta sezon başından itibaren gösterdiği 

performansa bakıyorum, bir de bizim takımımızın son 4 haftadır gösterdiği performansa 

bakıyorum. Hepinizin de kabul edeceği gibi, lehimize çok ciddi bir fark görüyorum. Bu konuda 

böyle ukalalık etmeyi seven bir insan da değilim, bilirsiniz. Ama ben bu haftayı, bizim 

takımımız için, Galatasaray için büyük bir şans olarak görüyorum ve diliyorum. Futbolda 

hiçbir şeyin garantisi ve teminatı yoktur, onu da bilen bir insanım. Hamza Hoca ve ekibine 

gönülden başarılar diliyorum. Ondan ve arkadaşlarından, camiaya bir zafer hediye etmesini 

bekliyorum.  

Şimdi, son haftalarda Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve bugün keza, yönetimi temsil eden 

bütün arkadaşlarımız çok olumlu veriler sergilediler. Hiçbir itiraz yok. Özellikle Mağazacılık’ta, 

Ali kardeşimizin anlattığı gelişmeler, ki şimdilik daha başlangıç aşamasında. Zannediyorum 

Galatasaray’ın, Mağazacılık tarihinde ulaşamadığı bir noktaya doğru gidiyorlar. Bu çok 

sevindirici bir şey. Diğer taraftan, Ali Sami Yen Oteli’nin gelişmesi belli. Genel giderlerde 

tasarruf 3 aylık süreçte 1.9 milyon TL. Yani bu, senede aşağı yukarı bir 8 milyon lira tasarrufa 

tekabül eder. 3 aylık KPMG denetim raporunun verilerine istinaden söylüyorum. 

Söyleyeceğim bütün rakamlar oradan alınmadır.  

Doğru bir transfer stratejisi izliyor futbol. Aynen katılıyorum. Bunu geçen toplantıda da 

söyledik. Ama orada ifade edilen bazı rakamlar, yani “artı 7 milyon, 8 milyon euro kazandık” 

söylemleri, rakamsal baktığınız zaman pek doğru çıkmıyor. Buna birazdan bakalım. Yani 

eritilen futbolcu stoku son derece doğru. Dipteki rakam aşağı yukarı 16 milyon euro. Dipteki 

rakam. Bunların büyük kısmı da geri gelme ihtimali olan futbolcular. Ama buna karşılık, bu 

sene transfer yapmadık değil, yaptık. Bu sene aldığımız 8 futbolcu için toplam, global olarak 
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6.5 milyon euro bonservis parası ödedik. Birinci yıl, yıllık ücretleri de 9 milyon euro. 

Dolayısıyla, biz bu sene 15.9 milyon euro ödedik ve ödeyeceğiz. O futbolcuları eritmemizden 

gelen getiri de -benim hesaplarıma göre, yanılmayacağımı zannediyorum- 16 milyon euro 

civarında. Yani hemen hemen başa baş veya 1 milyon artı. Bu 8 milyon kârı biz nerede ettik, 

hangi gelir gider karşısında ettik, ben göremiyorum. Yanılabilirim. Beni aydınlatırlar 

sanıyorum.  

Şimdi bu güzel söylemlerden sonra, -ki çoğuna katılıyoruz, aynen söylediğim gibi- bir de 

madalyonun ben başka bir tarafına bakacağım. Sizden de bakmanızı rica edeceğim. 

Güzelliklere bakmak kolay. Çıkıp bunlara, Genel Kurul üyesi veya Divan üyesi olarak, 

teşekkürler veya övgüler söylemek de çok kolay. Ama zor şeyleri söylemek pek kolay değildir. 

Ben, madalyonun arka tarafında yatan, çok net ve söyleyeceğim şeyler üzerinde iddialı 

olduğum bazı gerçekleri söyleyeceğim. Bunu söylerken, sakın bu söyleyeceklerimi 4 aylık bir 

iktidara yönelik eleştiri olarak almayın. Lütfen almayın. Hepimizin meselesini ben 

söyleyeceğim. Benim terazimde, tabii bu hepimizin derken, buna Başkan, Yönetim Kurulu 

üyeleri de dahil. Hepimizin derdi bu.  

Şimdi bakın, 3 aylık KPMG raporunda, yani 31 Ağustos 2015 raporunda, 5 yıldan beri zaten 

asla başarılı dönem geçirmediğimiz Sportif A.Ş.’nin bu yılının, yani 6. yılının ilk 3 ayındaki 

rakamları veriyor. Yıl sonunu görebilmek istiyorsanız, bu söyleyeceğim rakamları, -bu 

değişmiyor, 3 aşağı 5 yukarı, benim tecrübemle sabit bu- ilk 3 aydaki rakamları şöyle bir 4 ile 

çarparak bakın, müstakbel tabloyu da görürsünüz. Peki, gelin beraber şu 3 aylıklara bakalım. 

Geçen senenin 3 aylığı ile, aynı şirketin, aynı iştigal konusunda olan şirketin geçen seneki 3 

aylık rakamlarıyla karşılaştıralım ve bu 3 ayın, son 3 ayın içinde, Sayın Başkanın da ifade 

ettiği, her kesimde, her kademede ciddi tasarruflarımız var, dediğinden de kaynaklanarak, 

onun da 3 aylık rakamlara yansımış tablosuna bakalım. Esas rakam orada yatıyor.  

Şimdi bakın, bir yıl evvelki giderler, yani 3 aylık giderler, 2014 toplam gideri 109 milyon TL idi. 

Bu sene aynı dönemdeki 3 aylık toplam gider 183 milyon TL. Şimdi hemen şunun bir yıllığına 

bakıyoruz beraber. Eğer bu şirket ilk 3 ayda 183 milyon gider yaptıysa, bunun sonu aşağı 

yukarı 700, 750 milyon gidere doğru yürür. Şimdi tasarruf, tasarruf, tasarruf, burada gösterir 

kendini. Yıllardır ben -yüzüm eskidi, siz de benden bıktınız- bir tek şey söylüyorum. Şimdi 

bakınız, biz bu gideri kısamadığımız takdirde iki yakamız bir araya gelmez. Bunu benim 

ağzımdan çok duydunuz. Şimdi bakıyorum, bu sene de bir şey değişmiyor. Az önce Başkanın 

haklı olarak söylediği, belli tasarrufları çok iyi niyetle yapılan tasarruflar, evet. Ama asla bizim 

derdimizi halledecek şeyler değil. Devam edelim. Yani bu gider artışı, bir önceki döneme göre 

giderlerin artışı % 74’tür. Buna dikkatinizi çekerim.  

Şimdi, gelirler. Gelirde ufak bir çıkışımız var, müspet anlamda. Ama asla gideri telafi etmeye 

değil, yanından geçecek gibi değil. 183 gider, 92 gelir. Aşağı yukarı 100 milyon içeride yine. 

Net zarar 90 milyon. Bir önceki senenin 3 ayında zarar 47 milyon iken 90 milyona çıkmış. Yani 

arada 43 milyon bir artış var.  

Finansal borç. Borçların önünü kestik, diyoruz ya. Yani Başkanımız diyor. Hayır, biz gayret 

sarfediyoruz. Kesmeye gayret ediyoruz. Tamam. Ama kesilen bir şey yok. Çünkü burada 

yazıyor, bakın. Finansal borç, banka, en önemli konu. Yani reddi yoktur, nettir. Mesela diğer 
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giderler dediğiniz zaman bu oynayabilir. Kabul etmeyecek, şirketler arası alır, gider, oradan 

oynar. Ama banka borcunun rakamı değişmez. Şimdi bakın, bir sene önce, ilk 3 ayın sonunda, 

31 Ağustos’ta, finansman borcumuz 400 milyon lira. Bu sene ise 574 milyon lira. 174 milyon 

lira arttı. Efendim, kur farkı filan, bunları dolara tahvil ederseniz, geçen dönem Sayın Ünal 

Aysal’ın ve ekibinin çok meraklı olduğu gibi, o zaman bu biraz küçülür. Ama bir şey değişmez. 

Biz TL’ciyiz, TL konuşacağız.  

Şimdi, toplam yükümlülüklere baktığımız zaman, bu her şeyi içeriyor, biliyorsunuz. İşte bu 

rakam tartışılabilir. Ama yine fiilî olarak KPMG’nin denetim grubunun çıkardığı rakamı 

okuyorum size, dikkatinizi çekerim. Bir sene önce, Ağustos’ta 818 milyondu, bugün 1 milyar 4 

milyon. Yani genelde orada da 186 milyon bir artış var.  

Geliyorum teminatlara. Bence gider kadar titizlikle bakılacak olan bir husus. Bu teminatların 

içinde her şey var. Hisse rehinleri başta, en önemlilerden biri. Kişisel ve grup taahhütleri, 

teminatları, ipotekler, yani aklınıza gelen hepsi var teminat bölümünde. Affedersiniz. Şimdi 

buna baktığımız zaman, bir sene önce, 31 Ağustos sonu 937 milyon TL olan teminat toplamı, 

bu sene 937 milyondan -dikkat edin- 1 milyar 650 milyona gelmiştir. Bu bir tek şeyin 

ifadesidir. Biz bir yıl içinde, -bu bir yılın tamamı yönetimimizi tazammun etmiyor tabii, ama 

biz onlarla beraber bu karşılaştırmayı yapıyoruz şimdi- bu bir yıl içinde, teminatlar 3 misli 

artmış. 574 milyon olan finansal borcumuz, yani bu teminatları vermekle mükellef kaldığımız 

1 milyar 650 milyon TL olmuş. 3 misli teminat vermişiz. Başkan bundan şikâyetçiydi haklı 

olarak. Çok yüksek teminatlarla verildi, oran olarak. Zaten biz devamlı müşteriyiz, deli gibi 

para kazanıyorlar bizden. Az önce Başkan da söyledi, faizleri, korkunç paralar ödüyoruz. Biz 

çok mükemmel bir müşteriyiz yani, bankalar için. Onlar onu gayet iyi biliyorlar. Ödenmediği 

takdirde bankaya verilen karşılık. Bütün gayrimenkuller, hisse senetleri, kişisel imzalar... 

Başkanın da imzası var. Onun da kefaleti var, bunların hepsi var. Yani banka, Allah korusun, 

bizim üzerimize yürüdüğü zaman on defa garantide, birinden alamazsa birinden. Mesela 

Başkanın imza verdiği birtakım şeyler, borçlanmalarda, onun, Başkanın önünde. Başka 

teminatlar da var. Müteselsil olarak verdikleri de var. O zaman onları aşarsa, en son Başkana 

başvururlar. Ama o da elini cebine sokmuştur, imzayı atmıştır. O da onun riskine girmiştir. 

Hepimizin riski bu. Yani teminatları yabana atmayalım, son derece ciddi. Teminatlar olarak 

bir yılda 713 milyon artış var. Zaten borçlar 400’den 574’e gitmişse, teminatlar da ona paralel 

olarak artacak tabii. Dolayısıyla, birbirini teyit eden rakamlar bunlar.  

Öz kaynak. Hatırlayacaksınız, bir ara, bir önceki dönemde, eksi 15 milyona düşürdük biz öz 

kaynakları -evet, sermaye artışından sonra- ve bu bize tabii bir umut olarak göründü. Bakın, 

şimdiki tabloya bakın. Öz kaynaklarımız bir önceki yıl eksi 63 milyonmuş. Dikkat edin, eksi 63 

milyon. Şimdi, Ağustos sonunda eksi 131 milyona çıkmış.  

Bir de bunun yanında, her zaman söylediğim benim, futbolda tasarruf ettik filan diyoruz ya, 

bunun geneline bakmamız lazım. Bizim futbolda esas meselemiz şu. Bu kayıtlara geçmeyen, 

ama KPMG’nin raporlarında, -yani gizli olmayan, orada da kayıtlı olan- şarta bağlı 

yükümlülükler diye omuzumuzda devasa bir yük var. Nedir o? Bu sene, 2015-16 sezonunda 

180 milyon lira. Bu, direk futbolculara ödenecek, şu veya bu şekilde ödenecek borçlardır. Adı 

borç, “aman ha, borç deme” diyorlar. Ne olacak? Nedir peki? Ödeyeceğin para değil mi? 
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Adını siz koyun. Efendim, süslü bir ismi var: Şarta bağlı yükümlülük. Şartı dediği de bir 

mukavele. Böyle bir mukavele, ödemediğin zaman da koştura koştura UEFA yolunu 

buluyorlar. Sevgili Başkan diyor ki, futbolcuların tümünü ödedik. Başkan, ödedik de, nasıl 

ödedik? Tabii, tabii. Ha, siz niye bunu soruyorsunuz bana? Ben size söyleyeyim nasıl 

ödendiğini. Tabii parayla. Ben de malla filan ödedik demeyeceğim ki. Nasıl ödedik dediğim, 

borç alarak, borçlanarak ödediniz beyim, borçlanarak ödediniz. Evet, borçlanarak ödediniz. 

Bunun ayıbı da yok. Efendim? Evet. Bunun hepsini... Burada insanları meşgul etmeyin. Siz 

karşılıklı... Yanıltmıyorum ki, onlar anlıyorlar beni. Siz itiraz ediyorsunuz. Yani onu 

anlamıyorum. Bu ayıp değil ki.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim. 

Hayrettin Kozak  

Benim hiç öyle bir niyetim yok. Çok iyi niyetle konuşuyorum ben. Öyle düşünürseniz öyle 

olsun. Ve devamında da, toplam olarak bu 454 milyon lira. Yani 2018-19’a kadar futbolculara 

ödenecek paranın toplamı 454 milyon liradır. Şimdi bizim reel ve riskli tablomuz budur ve bu, 

Sportif A.Ş.’nin tablosudur. Böyle arızi olarak, tabii biz personel tasarrufu yapacağız, genel 

idari giderlerimizi düşüreceğiz. Bunlar çok önemli adımlardır, aksi asla söylenemez. 

Mağazalarda çok güzel gelişmeler oluyor, fakat bu rakamlara bakmadan, bunun kabulünde 

olmadan, onlarla çok fazla ümitlenmeyelim. Önümüzde daha aşmamız gereken devasa 

problemler var. Bunu söylemeye çalışıyor Hayri. Bu bir iddialaşma filan değil. Ben gerçeği 

söylediğimi iddia ediyorum. Bu söylediklerim gerçek değilse, sizin huzurunuzda herkesten, 

Başkan dahil özür dilerim. Bunu da söyleyeyim.  

Şimdi size bir tavsiyede bulunacağım. Lütfen şunu not edin, rica edeceğim sizden. Geçen 

sefer de söyledim. İki tane bağımsız denetim raporu var. Yine KPMG’nin, onların sorumlu 

deneticisinin yazdığı raporlar bunlar. Bir tanesi, 9 Eylül 2015 tarihli. O, 30 Haziran 2015 

denetim raporuyla birlikte verilmiştir. Bağımsız denetim raporu olarak, eki olarak verilir bu. 

İkincisi de, 10 Ağustos 2015. O da 31 Mayıs 2015’te, yani yıllık rapordan sonra. Rica 

ediyorum, Hayri size bir şeyler söylüyor. Bu raporlar benim size söylemediğim şeyleri de 

içeriyor, onu da söyleyeyim size. Onları da içeriyor. Başkan da biliyor neleri kastettiğimi. 

Onları da siz oradan okuyun. Benden değil, o rapordan öğrenin, rica ediyorum sizden. Niye? 

Niye? Güzel günlerimizi, güzel olaylarımızı alkışlayalım, sevinelim. Ama bu tarafta da böyle bir 

belamız var, aman ha, diyelim. Hep bunu ne yapacağız, onu düşünelim. Eğer uygun 

görülürse, haddim olmazsa, ben de üzerinde düşünüyorum, müteakip Divan toplantısında 

ben bu konuda, -yani kökünden halletmek değil, sakın yanlış anlamayın- şu tablo, bir değil, iki 

yönetimin boyunu aşar. Onun için, bu işin % 100 uzmanlarının, CFO’ların, şunların bunların, 

4-5 kişilik bir grubun böyle intensif, yoğun bir çalışma ile bu devasa, olumsuz tabloyu eline 

alıp, masaya oturup belki günlerce, belki haftalarca çalışıp, sayın yönetime çözüm yolları 

yolunda iyi niyetle bir rapor vermeleriyle belki daha iyi görürüz önümüzü diyorum. Bunların 

isimleri de var. Bunların hepsi Galatasaray camiasının, kulüp üyelerinin çok çok çok değerli 

insanlarıdır. İstediğiniz kadar var. Bunların üstünden rahatlıkla, hep beraber 5 kişiyi seçeriz ve 
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önümüzü görürüz. Ayıp değil, her yönetimde olağanüstü yetenekte, mali işlerden sorumlu 

çok geniş deneyimli arkadaşlarımız olmayabilir. Bu benim söylediğimden, bizim yönetim bu 

konuda yetersizdir anlamı da çıkmasın. Bir sürü şirketin danışmanları, CFO’ları, dışarıdan 

çalışan, sırf kulübün mali durumunu, şirketin mali durumunu teminat altında tutmak için, 

geleceğe yönelik tedbirler almak için çalışırlar ve yönetimlere yorumlar verirler diyorum.  

Bir büyük derdi de söyleyip öyle ineyim. Bakınız, bizim yeni bir stadımız var, büyük ümitlerle 

açtığımız. Biliyorsunuz, 52, 54 bin kapasiteli. Son 5 maçın -Atletico Madrid maçı dahil- seyirci 

ortalaması 22.600. Az önce Sayın Başkanım İrfan Aktar’ın da söylediği gibi, en önemli gelir 

kalemlerimizden biri bu. Bunda yönetimin de derdi var. Yani ona bir eksi yok, ama büyük 

problem duruyor burada. Bunu halletmemiz lazım. Şu anda ümitli bir konuma geldik, Hamza 

Hoca ve futbolcuları sayesinde. Allah korusun, düşünmek istemiyorum, bunu sürdüremezsek, 

-bilirsiniz, futbol her şeye gebe- eğer biz bu sene şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne 

gidemezsek ve lig şampiyonu olup şampiyonluğun federasyondan getirilerini elde edemezsek 

çok çok ciddi sıkıntılarımız olur. Bunu önemle altını çizerek size söylüyorum. Başkan sizi 

üzmek istemem ben, teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkür ediyoruz. Şöyle. Önümüzdeki Kasım ayı Divan 

toplantısı, 30 Eylül rakamlarının görüşüleceği bir toplantı olacak. Onun için, bu bahsettiğimiz 

tereddütlü konular orada rapora bağlanmış olacak zaten. Ama bu arada da, Başkan cevap 

vermek istiyorsa buyursun. Cevap vermek istiyor musunuz Başkanım? Buyurun. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hayri ağabey her zamanki gibi detaylı konuşmasını yaptı. Özellikle finansal yapı ile ilgili sizi 

bilgilendirdi. Tabii rakamların içine girildiği zaman, olayları istenen boyuta, istenen tarafa 

götürmek, getirmek mümkün. Bu rakamları ben size daha basit, anlaşılabileceği bir tarzda 

söylemek istiyorum. Banka borcumuz 2015 Mayıs ayı sonu itibarıyla 210 milyon dolardı, 31 

Ağustos 2015 itibarıyla da 210 milyon dolardır. Bu ne demek? Bu, şu demek. Göreve 

geldiğimiz 3 aydan beri yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde, gerek yarattığımız 

kaynaklarla, gerek Galatasaray’ın mevcut potansiyeli ile biz gemiyi yüzdürmüşüz. Dolar 

cinsinden olan borcumuzu artırmamışız. Şimdi burada rakamlar verildiği zaman, geçtiğimiz 

periyod içinde de dövizin % 30-40 mertebesinde zıplamasını, Türk parasının devalüe olmasını 

katarsanız, pesimist tabloyu şöyle yapabilirsiniz. Ya borcumuz 100 liraydı, 140 lira oldu. Borç 

yapmak demek tasarruf yapmadan hesapsız harcama anlamına gelir. Hâlbuki işi uluslararası 

boyutta para birimine getirdiğiniz zaman, görülüyor ki, yönetim harcamasını dikkatli yapmış, 

borçlanmasını artırmamış. Bu aynı şeye benziyor, enflasyonist dönemlerin çocuğu olarak 

yetiştiğim için. Bir eviniz var. Ev aynı ev, sene başında evinizin değeri 100 Türk lirası, sene 

sonunda 200 Türk lirası. Yani siz 100 lira kazanmış mı oluyorsunuz durduğunuz yerde, evden? 

Hayır.  

Enflasyon büyük bir canavar. Türkiye’nin ekonomik şartlarına bağlı olarak, enflasyon herkesi 

kemirdiği gibi Galatasaray’ı da kemirmiştir. Ama bunu yönetimin bir borçlanma zafiyeti gibi 
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gösterip, arkasından da 5 tane ekonomisti yönetime tavsiye etmeyi esefle karşılıyorum 

doğrusu. Elbette ki, biz ihtiyaç duyduğumuz zaman, Genel Kurulun bize emanetini en iyi 

şekilde muhafaza etmek için gereken insanlardan destek isteriz. Ama bunu bir akıl yapıcı gibi, 

borçlanma böyle olduğu için, borç 400 liradan 500 liraya geldiği için... Keşke bize bizatihi 

söylense. Gelip Genel Kurula böyle, işte 5 tane ekonomist çalışsın, Yönetim Kuruluna akıl 

versin, bunu çok iyi karşılamadım. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Başkana da teşekkür ederiz. Hayrettin, bunun devamı olmaz. Sayın Mehmet Dülger 

sırada. Sayın Başkan, buyurun, bu tartışmayı bırakalım. Varsa, gelir ziyaretinize, derdini 

anlatır Hayrettin Kozak. Buyurun Sayın Mehmet Dülger, söz sizin. 

Mehmet Dülger  

Kıymetli Divan Başkanım, Divan Heyeti, Kıymetli Kulüp Başkanım ve Kulüp Yönetim Kurulu 

Mensupları, Sevgili Galatasaraylı Kardeşlerim, Ağabeylerim,  

Ankara Galatasaraylılar Birliği Başkanı olarak, onların da selamlarını, sevgilerini iletiyorum 

hepinize. 3 küçük nokta üzerine söyleyeceğim. Bir tanesi, bizim İşbirliği toplantısında, -

Eşrefciğim oralardaydı- orada dile getirmeye çalıştığımız, medya ile Galatasaray’ın 

münasebetleri. Bu çok önemli, çok çok önemli. Yani ne yaparsanız yapın, bu konudaki algıyı 

ortadan kaldırmak için çok ciddi surette bir şeyler yapmak lazım. Ben bir partinin basın ve 

propaganda ile ilgili genel başkan yardımcısı olduğum için, bunun ağırlığını çok çok iyi bilirim. 

Burada çok ciddi surette bir organizasyona girmiş olması lazım kulübün. O konuda yardım 

edilecek bir şey varsa, ben şahsen ve bütün arkadaşlarım hizmete hazırız. Ali Öğütücü’yü 

dinledim mesela. Yani çok pozitif şeyler söyledi. Çok memnunum onu dinlemiş olmaktan. 

Çünkü hakikaten bu mesela, bizim şeyimizde bilinmiyor. Yani bunu da döndüğümde 

arkadaşlarıma iletmeye çalışacağım.  

İkincisi, Amerika’yı iyi bilenler şeyi bilir. Bütün sivil toplum kuruluşlarının, bu mali ihtiyaçları 

için, ciddi, ilkeye, dayalı metoda dayalı, fundraising faaliyetleri olur. Tabii bizim sportif 

başarılarımızdan alacağımız imkânlar var. Yani bizim potansiyelimiz hiç de fena değil. Ama 

ciddi bir surette, bu potansiyeli harekete geçirebilecek bir metodik çalışmaya ihtiyaç olduğu 

kanaatindeyim.  

Bir şeyi daha arz etmek istiyorum. Bu Ankara’nın bir problemi. Galatasaray ismini kullanan 

spor okulları var. Bunlar bu Galatasaray ismini kullanmayı, bu imtiyazı kullanmayı... Yönetim 

Kurulu, ben sordum zaten, Eşrefciğim o konuda da beni aydınlattı. Daha evvelki bir Yönetim 

Kurulunda, bir Yönetim Kurulu üyesinin mahzuru yoktur imzası ile sağda solda epey var. 

Şimdi onları derleyip toparlıyoruz. Ve bu isim meselesini bir esasa bağlamak istiyoruz. 

Galatasaray ismini böyle herkes istediği gibi kullanamaz. Kesin olarak, böyle bir şeye 

müsaademiz yoktur.  

Bizim çok güzel tesislerimiz var. O tesislerden bu konudaki meraklıları faydalandırmak için de 

hazırız, amadeyiz. Kulübümüzle zaten bu konuda işbirliğimiz var, onu da daha ileri noktaya 

getirmek istiyoruz.  

Bunları belirtmek istedim. Hepinize sevgi, saygı sunuyorum efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Mehmet Dülger’e teşekkür ediyoruz, hatırlatmaları için. Tabii ki Yönetim 

Kurulu, bugün konuştuğumuz konulardan sonra medya ile ilişkileri daha ciddi ele alacaktır. 

Efendim, sıradaki konuşmacı Sayın Emir Turgan.  

Emir Turgan 

Sayın Başkanlar, Muhterem Galatasaraylılar,  

Ben sadece kürekle ilgili hitap edeceğim size. Çıkan arkadaşımız genel bir şey anlattı, ama 

tabii fazla bilgisi yok. Efendim, kürek şubemiz, biliyorsunuz, artık bir geçilmez armada oldu. 

Bizde, kürekte bahsedilen tabirle, hangi yarışa girsek hepsini toparlayıp geliyoruz. Ayrıca son 

2 senede, kürek takımlarımız dünya çapında büyük başarılar kazanmaya başladılar. Hep 

özlemini çektiğimiz, ulaşmak istediğimiz hedeflere ulaşıyoruz. Burada en büyük pay kimin? 

Tabii ki Galatasaraylı kürekçilerin. Bizim kürekçilerimiz bu yaptığımız büyük atılımda pay 

sahibi. Biliyorsunuz, Türkiye’de zaten iki takım var. Yani biri Galatasaray, öbürü Fenerbahçe. 

Daha bir sürü takım var, ama bu ikisinden birisi olmazsa zaten kürek müsabakalarının tadı 

tuzu pek olmuyor. Ama bu yaptığımız şeyde, birkaç arkadaşımız var, onlara teşekkür etmek 

istiyorum.  

Biliyorsunuz, Ünal Aysal Bey’in zamanında ikinci başkan olan Semih arkadaşımız beni kürek 

şubesine vermişti, başkan olarak. Şimdi rahmetli olan Özer Gürkem ağabeyimiz, büyük bir 

özveriyle, hastalığına rağmen, bizim oradaki çocuklarımızın, sporcularımızın kaldığı odaları 5 

yıldızlı oda seviyesine getirdi. İşte bilgisayardı, klimaydı, her türlü imkân, mükemmel bir tesis 

hâline getirdi. Benim zamanımla olanla kıyaslarsak, inanılmaz farklar var arada. Ben 58-59 

senedir kürek şubesinin, kürek sporunun içindeyim. Rahmetli Özer ağabeye ne kadar 

teşekkür etsek azdır. Herhâlde ailesine Yönetim Kurulumuz bir teşekkür şeyi gönderir. Hiçbir 

kulüpte olmayan, mükemmel de bir salon yaptı. Mükemmel bir çalışma ve toplantı 

salonumuz var. Bu hep Özer ağabeyin sayesinde oldu.  

Ayrıca, yine antrenörümüz Recep Akıcı. Biliyorsunuz, Galatasaray’da ilk önce dümenci olarak 

başladı, sonra kürekçi olarak. Benim antrenörlüğüm zamanında, Galatasaray’daki 

antrenörlüğüm zamanında da çok iyi bir sporcuydu. İşte o zaman bir dünya onunculuğu var, 

Nottingham’da. Daha sonra ben 17 sene boyunca milli takımlarımızın başında teknik adam 

olarak kalmıştım, benim antrenör kadromdaydı ve bu çalışmaların neticesinde, dünya 

şampiyonlukları çıkardı Galatasaray sporculardan, dünya şampiyonluğu mertebesine erişti. 

Bugün Türkiye’de erişilmez düzeyde, mükemmel bir antrenör. Yani onunla kıyaslanacak 

başka bir antrenörümüz yok maalesef. Onu da burada belirtmek isterim.  

Son olarak da, Başkan da geldi, ondan da rica edeceğim. Şimdi biliyorsunuz, 65 yaş 

uygulamasından dolayı herkesin, yani bazı antrenörlerimizin, çalışanlarımızın görevine son 

verilirken, bu arada da, işte kitap yazan, dergiye yazıya gönderen -ki, benim için de işte 

Ağustos sayısında, sağ olsun, 4 sayfalık bir şey, bol resimli, benim bütün kürek hayatımı 

anlatan bir yazısı var- Celal Gürsoy’un, onun da görevine son verildi. Hâlbuki Celal 

arkadaşımızın aldığı para da asgari ücretin biraz üstündeydi. Ben, Başkan ve Yönetim Kurulu 

arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Kendisi Bodrum’da yaşıyor ve de zor şartlarda hayatına 

devam ediyor. Biliyorsunuz, Galatasaray’da kürek çekti, milli takımda çekti, Almanya’da 
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takım çalıştırdı. Yani bir 65 yaş! Biliyorsunuz, insanlar yaşlandıkça, aklı, melekeleri, bilgesi 

daha çok artar. Ben rica ediyorum Başkandan ve arkadaşlarından, lütfen kendisini münasip 

bir ücrete bağlamanızı istirham ediyorum.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Emir Turgan’a teşekkür ederiz. Hatırlattığı arkadaşımız, Celal Gürsoy arkadaşımız 

gerek kulüple ilgili yayınları takip etmesi, her şeyi günü gününe yerine getirmesi, hakikaten 

faydalı bir arkadaşımız, ama Yönetim Kurulunun takdiridir tabii. Eğer tekrardan bir hizmeti 

karşılığında bir ücret ödenebiliyorsa kendisine, tabii ki faydalı olabilir. Efendim, Sayın Sami 

Çölgeçen, buyurun. 

Sami Çölgeçen 

Efendim, saygılarımı sunuyorum. Bir arkadaş laf attı gelirken, fazla uzatma dedi. Ben zaten 

fazla uzatmam. 52.500 kişilik bir stadyumumuz var. Türkiye’nin en mükemmel, en büyük 

stadyumu, açık ara. Hiçbir tanesi yanına bile gelemez. Ulaşım imkânı gayet güzel. Metro da 

artık açıldı. Altında araba parkı da var, her şey tamam. Sayın Kozak, 20 bin kişiye oynadık, 

dedi. Doğrudur. Çeşitli nedenleri olabilir. Bizim kombine satışımız aşağı yukarı 30-31 bin 

bandındadır. Sayın Başkan çıktı ve neredeyse ağlayarak yani, “Akşam maçımız var, 

bekliyorum.” dedi. Boşa konuştu. Boşa konuştu, çünkü 2 bin tane Divan üyemizden, kombine 

kartı almışların adedi 200 civarındadır. % 90’ınız bu bileti almadınız. 2.000-2.500 lirayı 

vermeyi çok gördünüz. Ben bunu bir utanç vesilesi olarak görüyorum. Arkadaşlarınızla 

konuşun, bir çare bulun. Hiç olmazsa, Galatasaray Divan üyesi olma şerefine nail olmuş 

kişiler, lütfen bu takımın maçlarını gidip seyretsinler. Birinci maruzatım bu.  

İkinci maruzatım o kadar önemli değil ama Sayın Can Topsakal basketbolu anlattı. O da böyle 

bir parça, hafif ağlayarak, altyapıya ne kadar ehemmiyet verdiğimizi söyledi. Ben geçenlerde 

Galatasaray - Efes maçını seyrettim. Vallaha ben heyecanlanamadım. 5 tane Amerikalı 

burada, 5 tane Amerikalı orada. Hangi Galatasaray? İsimlerini bile bilmiyorum oyuncularımın. 

Bu da bir değil. 1 Amerikalı, 4 Türkün oynayacağı Galatasaray, dünya kadar basket yiyerek 

mağlup olsa dahi, beni daha çok heyecanlandırır. Bunları da düşünmek lazım. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz. Sayın Mitko Stoimenov. 

Mitko Stoimenov 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, Yöneticiler, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, 

Ağabeylerim, Kardeşlerim,  

Ben yine Galatasaray Adası ile ilgili bir konuşma yapacağım. Ne zaman Galatasaray Adası 

ismini ağzıma alsam, hemen heyecanlanırım. Bu tabiatımda nedense. Daha doğrusu, şöyle bir 

şey diyeceğim. Galatasaray Adası’na gitmeye başladığım gün sizleri tanıdım, Galatasaray’ı 

tanıdım, daha iyi tanıdım, çünkü kendimi bildim bileli, 8 yaşından beri Galatasaraylıyım. 

Ailemde Galatasaraylı yoktu, ama ben Galatasaraylıydım. Arkadaşlarım Fenerli, Beşiktaşlı 
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olmasına rağmen öyle oldu. Aranıza 45 yaşında girdim ve 45 yaşından sonra hayatımın en 

güzel 20-21 yılını Galatasaray Adası’nda geçirdim. Bunu özellikle belirtmek isterim, çünkü 

gerçekten Galatasaray’ın sembolü olan güzelim Ada, 2000 yılından bu yana maalesef 

bugünkü duruma geldi. Ben anlatmak istemiyorum bugünkü durumları, çünkü Galatasaray’ın 

simgesi olan, sembolü olan, hatta hatta Galatasaray’ın gururu, şerefi, her şeyi olan 

Galatasaray Adası’nda maalesef hiçbir hâkimiyetimiz yok şu anda.  

Hiçbir yönetim hiçbir şey yapamıyor. Maalesef Başkanım, böyle bir duruma geldi. Biz kiracıya 

elimizi verdik, kolumuzu kaptı ve bir türlü çekemiyoruz. Bir türlü tekrar lokal hâline 

dönüşmesini beceremiyoruz yahut da yapamıyoruz. Ne ise, bilmiyorum. Bu kadar değerli 

avukatlarımız var, ama sonuç yok. Hatta hatta diyeceğim ki, bazı yönetimler zamanında, 

Ada’nın geri alınması için hiçbir çaba yoktu. Niçin, neden? Tabii onların tasarrufundadır, pek 

açıklamazlar. Ama benim gittiğim birkaç tane celsede -ki sayın ağabeyim, kardeşim Hayri 

Kozak, bütün celselere bilaistisna gitti ve gördü rezaleti- bizim avukatımız ağzını bile açamadı. 

Hâkim, “Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı?” diye sorduğunda, cevap hep aynıydı: “Hayır 

Hâkim Bey.” Karşı taraf da hep aynı şeyi söyledi: “Biz kongre kararı tanımayız.” Bu şekilde bir 

şey savunamadı, hiçbir şey söylemedi. Ne kalemi vardı, ne dosyası, ne kâğıdı vardı. Böyle 

günler geçirdik.  

Her ne ise, ben esas Ada ile ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim. Şu anda nedense bunu 

ekstradan söylemek ihtiyacını hissettim, bu konudaki heyecanımdan dolayı. Galatasaray Spor 

Kulübü büyük bir kulüptür. Bizim hedefimiz, vizyonumuz, çok derindir. Çok ileriyi görmek 

istiyoruz. Daha doğrusu, çok ileriye gitmek istiyoruz. Dolayısıyla, Galatasaray Kulübü 2000 

yılında çok farklıydı. Bugünkü şartlarda çok büyük bir aile oldu, çok büyüdü ve bunu daha da 

büyütmek amacındayız. Bu doğrudur. Ama büyük bir ailenin, çok da büyük bir eksiği var. 

Nedir bu eksiğimiz? İşte bu büyük aileyi barındıracak bir mekân, bir lokal, bir çatı, bir ev. 1953 

yılından 2000 yılına kadar, Galatasaray Adası, üyelerine bu çatı vazifesini, bu lokal vazifesini 

gördü. O günden bu yana geçen süreçte, hiçbir başkan adayı farklı bir şekilde, sırf maddi 

yönden kulübe bir getiri sağlasın diye bir amaç da düşünmedi, kullanmadı da. Bu çok 

önemlidir, çünkü bugün hayatta her şey para olmuştur. Ama bugün, bildiğiniz gibi, milyonlar 

dönüyor, hatta milyon borç bile yapabiliyoruz. 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon gibi rakamları 

Ada’ya biz ödeyemedik diye, harcayamadık diye bugünlere geldik.  

Sayın Canaydın’ın çok iyi niyetle başlattığı bir olay. Kendisinin başkan seçildiği dönemde, 

kulübün bazı eksikleri vardı. Ben hayatta şunu prensip edinirim. Ne varsa elinde, onu kullan. 

Onun üstüne çıkarsan, başına dert açarsın. Sayın Canaydın da, borç yapmak yerine Ada’yı 

birkaç yıllığına kiraya verelim, oradan gelecek gelirle Ada’nın eksiklerini tamamlarız şeklinde 

düşündü ve çok iyi niyetle başlattı olayı. Ama zaman içinde, bu bambaşka bir şekilde gelişti ve 

bugünlere geldik. Bugün de maalesef çok olaylar var, kötü yönden gelişti. Hatta hatta 

kiracımız, dönemin yönetiminden izin almadan, belediyeye müracaat etti. Ben o Ada’da iki 

kat çıkayım ve Ada turistik bölge olarak ilan edilsin diye, bu şekilde doğrudan doğruya kendi 

menfaatine uygun bir karar çıkartmaya çalıştı. Ama iyi ki, -iyi ki diyorum, gerçekten Allah bize 

yardım etti- İstanbul Belediyesi böyle bir karar vermedi. Hayır, orası bir spor kulübü ve öyle 

kalacak, dedi. Biz de orada düne kadar spor yapıyorduk. Ama son 15 senedir, yahut da 10 
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senedir, yeni kiracımızın orada faaliyet gösterdiği günden bu yana, spor namına hiçbir şey 

yapılamıyor.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Stoimenov, toplantıya başlayalı 2 saat 40 dakika oldu. Lütfen toparlayın. Şimdiye kadar 

8 üye konuştu, 6 üye daha sırada. Lütfen. Sadede gelelim, bağlayalım. 

Mitko Stoimenov 

Tabii, tabii, haklısınız. Şimdi çok kısa keseceğim. Ada için konuşacak çok şeyler var ve onları 

hatırlamamız lazım. 2010 yılında, Sayın Polat zamanında, Olağan Mali Kongrede bir oylama 

yapıldı ve üyelerin ekseriyeti Ada’nın tekrar lokal olması yönünde oy verdi. Öyle bir karar 

hâlen dosyalarda duruyor ve biz yıllardan bu yana, bu kararın uygulanmasını bekliyoruz. 

Bekledik bugüne kadar. Şimdi yeni Başkanımız öyle karar verdi, öyle uygun gördü. Hazirunun 

gerçekten ne yönde hareket edeceğinden emin olmam lazım. Hâlbuki bizim o zamanki 

kararımız, gayet düzgün, oylama neticesinde alınmış, bilfiil üyelerden elde edilmiş bir karardı. 

Ama şimdi, gelecek ay, Ada yeniden oylamaya sunulacak. Hazırlanan gündemde Ada’nın 

durumu şu şekilde: Bir lokal mi istiyorsunuz, ticari bir tesis mi? Ama lokal olarak yapılacak 

tercihte belirtmeyi unuttular veya eksik oldu, akıllarına gelmedi, bilmiyorum. Bu, lokal olması 

hâlinde dahi, -bakın, bu çok önemli- gelir getirecek bir tesistir. Bu gelir üyelerden elde 

edilecek gelir değil, o önemli bir şey olmayabilir. Ama lokalin etrafındaki reklamlardan elde 

edilecek miktar çok çok önemlidir. Ünal Aysal Başkanımız aynı şeyi kendi seçim döneminde, 

programı içerisinde belirtmişti, Ada’nın etrafına alınacak reklamların önemsenecek bir 

rakamda olduğunu tahmin ediyorum ve bundan çok istifade ederiz diye.  

Dün akşam ise, lütfedip beni de davet ettikleri, Ada ile ilgili bir toplantıda bu konuşma 

yapıldı. Sayın başkanlarımızdan Adnan Öztürk -Ünal Aysal’ın yönetimi döneminde ikinci 

başkan olarak görev yapmıştı- çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Ada’nın lokal olması 

hâlindeki gelirleriyle ilgili, neredeyse su sporlarının tüm harcamalarını karşılayacak düzeyde 

gelir elde edilebileceğini söyledi. Hatta yanılmıyorsam, -sadece rakamsal olarak bir fikir 

vermek bakımından söylüyorum- bunun 10 milyonun üzerinde bir rakam olacağını veyahut 

da dolar olarak 4-5 milyon, 6 milyon dolar civarında bir gelir olabileceğini söyledi. Sayın 

Adnan Öztürk Başkanımızın yaptığı tespitlerin hepsi SPK tarafından teyit edilmiş, onaylanmış 

değerlerdir. Yani yanlış anlaşılmasın, afaki, takribi, tahmini rakamlar değil. Çok çok önemli 

değerler. 2000 yılında veya 2004 yılında, Sayın Rahmetli Canaydın Başkanımız bunu 

bilemezdi. Bugünleri o zamandan bilemezdi. Ama olaylar artık öyle boyutlara ulaştı ki, bugün 

kulübün bundan istifade etmesi lazım. Ben bunu vurgulamak istiyorum.  

Oradaki alternatif içerisinde böyle bir şey belirtilmedi, sadece lokal diye. Ben de şunu 

anlayışla karşılıyorum. Çoğu üye, kulübün menfaati nedeniyle, gelir getiren bir kaynak olsun 

diye. Ama benim buradaki hissiyatım ortada.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim. 
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Mitko Stoimenov 

Evvela, evvela lokal olsun, lokalin yanında gelir getirecek bir ortama da getirilebilir, çünkü...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Stoimenov, 14 Kasım’da biz bunları konuşuruz, tartışırız, usulüne uygun görüşürüz. 

Lütfen toparlayın. 

Mitko Stoimenov 

Bitti, bitti Başkanım. Hayır, hayır, gelecek ayki, Ada ile ilgili kongrede. Çünkü biz büyük bir 

aileyiz. Biz dağıldık. Birleşelim, bir araya geleli ve artık kulüpte huzur olsun. Başarı, huzurdan 

gelecek. Emin olun, bu böyledir.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın uzadığı için. Anlatacak çok şey var, o 

bakımdan özür dilerim. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Süreyle kısıtlıyız kısmen efendim. Sayın Rasim Zaimoğlu. Daha sonraki konuşmacı Sayın Taner 

Aşkın. Siz de varsınız efendim, Taner Bey’den sonra. 

Rasim Zaimoğlu 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Arkadaşlarım, 

Ağabeylerim, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Ben bugün burada şunun için söz aldım. Çok büyük bir zafer haftası diye düşünüyorum. Size 

moral vermek üzere buraya geldim. Benim inancım şu ki, bu zafer haftasında, hem bugün 

Benfica’yı, hem de inşallah Fenerbahçe’yi sahasında yeneceğiz diye ümit ediyorum. Sizin de 

buna inanmanızı istiyorum. Bu zafer haftasında, inşallah her şey yolunda gidecek ve biz güzel 

neticelerle döneceğiz buraya.  

Ben önemli bir konuda size bilgi vermek üzere söz aldım. Büyük kulüplerin, dünyada başarılı 

olmuş büyük kulüplerin, Barcelona gibi, Real Madrid gibi, Manchester United gibi ve Bayern 

Münich gibi kulüplerin tarihçelerini derinlemesine okudum, başarılarının sırlarını araştırdım 

ve bizim belki çok büyük bir hata ile, bunu çok basit şekilde, kaynak arayışımızdan yola 

çıkarak ne yapabilirizi sizlerle paylaşmak istedim.  

Hepinizin malumu olduğu üzere, 25 milyon taraftarımız var. Biraz önce saydığım kulüplerin, 

yani Barcelona, Real Madrid, Manchester United ve Bayern Münich’in de o civarda veya daha 

üstünde taraftar grupları var. Ama bunların üye sayılarına baktım ve üye sayılarıyla büyük 

başarıyı yakaladıklarını gördüm. Her birinin en az 100 binin üstünde kulüp üyesi var, 100 

binin üstünde. Tarihçelerini okursanız göreceksiniz. Bizimkine baktığımızda, maalesef 14 

binde takılıp kalmışız ve kulübe ilave edebileceğimiz en fazla sayı, senelik 400.  

Üye komitesi başkanımızla konuştum. Üye olmak için müracaat eden, kulüp üyelerinin 

çocukları, torunları bile bu sene kayıt olamadılar. 288 kulüp üyemizin çocuğu, evladı 

müracaat etmiş, bunlardan sadece 60 tanesi kabul edilebildi. Bir tanesi de benim torunum. 

Hem oğlum, hem şeyim, ben Divan üyesi olduğum hâlde, kulüp üyesi olamadılar.  

Ben şimdi şunu söylüyorum. Bakın, önümüzde tüzük çalışması var. Arkadaşlar, başarıyı 

yakalamak istiyorsak, kaynak istiyorsak, kaynak burada. Açalım kapıları, lütfen açalım. 25 
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milyon taraftarı olan bir takımın 14 bin tane üyesi olmaz. Biz buna her sene 10 bin tane ilave 

etsek, 10 bin üyeden 100 milyon lira ek gelir elde edebiliriz. 100 milyon lira ek gelir elde 

edebiliriz.  

Söylediğim gibi, buna ilave olarak, bir başka gelir yaratma imkânımız da var. Benim 

memleketim olan Giresun’un yaptığı uygulamayı söyleyeyim Üye başına, taraftar başına 5 lira 

topluyorlar veya 10 lira topluyorlar. Bu 5 liraları, 10 liraları göz ardı etmeyin. Bakın, rakibimiz 

1 milyon taraftar üye yapıyor. Bunun altında çok büyük bir kurnazlık var. 1 milyon üyeden, 

ayda 10 lira alsa, her ay 10 milyon lira girdi elde edebilir. Bu, senede 100 milyon, 120 milyon 

lira ilave gelir demektir. Bunları araştıralım. Bunlar bize çok büyük kaynaktır. 

Bunları söylemek istedim. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz efendim. Tüzük Tadil Kongresinde görüşürüz. Sayın Taner Aşkın, buyurun. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Divan Başkanım, Çok Muhterem, Değerli Divan Üyeleri,  

Efendim, gecenin ilerlemiş bu saatinde diyeceğim artık, akşam üstü, hele hava da kasvetli bir 

hava, sizleri çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Ama muhakkak üzerinde durulması 

gereken konuları da bir iki kelime ile yönetimin takdirlerine sunmak üzere huzurlarınıza 

geldim.  

Bunlardan bir tanesi, özellikle son zamanlarda, evet, bir olgu, alışım, şu bu filan gibi, basında 

üzerimize gelen birtakım konular var. Ama bunları maalesef biz yaratıyoruz, kendi içimizde 

yaratıyoruz. Bunlara fırsat vermemeliyiz. Bakın, bir imza konusudur. Arkadaşımız Sayın 

Ahmet Şenkal bu konuya değindi. Konuyu uzattı. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. O olumlu 

tarafından alarak, olumsuz tarafına doğru taşıdı. Ondan sonra tekrar olumlu yere getirmeye 

çalıştı. Son derece dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi bu. Biz Galatasaray Spor 

Kulübü’nün, -imza toplayan arkadaşlar adına da söylüyorum- ben de dahil olmak üzere, 

üyeleriyiz. Biz, bize takdim edilen Genel Kurulda ibra ettiğimiz yönetimleri, 10 sene sonra 

tekrardan araştırma hakkına sahip değiliz. Kanunen böyle bir hakkımız yok. Kanunen böyle 

bir şey yapma yetkimiz de yok. Yönetimleri değil, hiçbir kimseyi de adaletin yerine koyma 

yetkimiz yok. Böyle bir şey olmaz. Böyle saçma bir şey olmaz. Ama bu bir algı yönetimiyle 

çarpıtıla çarpıtıla bir yere kadar getirilir.  

Netice itibarıyla, Galatasaray’ımız hiç hak etmediği, hiç hak etmeyeceği yerlere taşınır. Bir 

kere, buna kesinlikle ama kesinlikle en sonuna kadar ben müdahil olacağım ve karşı 

çıkacağım. Böyle 300 kişi, 200 kişi imza topluyor. Toplanan imzalara dikkatinizi çekiyorum, 80 

kişisinin, 90 kişisinin atılan imzasından haberi yok. İsmi yazılmış oraya sadece. Böyle saçma 

şey olmaz. Burası Galatasaray, Ayvansaray veya Kervansaray değil, karıştırmayalım. Eğer 

bizim bir Galatasaray hüviyetimiz varsa, son derece ciddi olarak söylüyorum, sahip çıkmak 

zorundayız. Yönetimi de burada müşkül duruma sokmamak durumundayız.  

Bir diğer hususa geliyorum. Sayın Başkan, çok yerinde, çok doğru bir izahat verdi, eksik 

olmasın. İnşallah bu doğru algılanır, doğru değerlendirilir, özellikle basın tarafından çok 

doğru değerlendirilir. Ben Sayın Başkandan ve yönetimden rica ediyorum. Lütfen bazı 
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konularda cevap verin, bazı konuları tekzip edin. Bize yakışmayan birtakım şeyler varsa, 

bunları anında tekzip edin. Bizim susmamız, kabullenmemiz anlamına gelmemeli. Maalesef 

algı bunu böyle yönetmeye çalışıyor. Biz biraz sesimizi az çıkarttığımız zaman, birtakım 

şeylerde bu sanki bizim kabul ettiğimiz anlamına geliyor. Bunu asla böyle 

değerlendirmeyelim. Bakın, çok önemli, çok önemli. Bizim üzerimize geldikleri anda, yönetim 

olarak tabii buna cevap vermemiz mümkün. Bizlerin şeyi olmaz. Bazı şeylerin hakikat 

olmadığını çok anında belirtmemiz gerekiyor. Akabinde belirtmemiz gerekiyor.  

Neden bunu söylemek zorundayım? Şöyle söyleyeyim. Bu ileride bizim başımıza çok büyük 

sıkıntı yaratacak noktalara geliyor. Yani şimdi profesyonel bir arkadaş çıkıyor, diyor ki, 

Galatasaray Spor Kulübü şu, şu, şu sebeplerden dolayı, işte UEFA Fair Play statüsünde yaptığı 

hatalar mevcut, katılamayabilir diyor. Aynı şeyi kulübün bir yöneticisi de söylüyor. Bakın, 

bunların tek ağızdan çıkması lazım. Sayın Başkan, özellikle teşekkür ediyorum. Lütfen de rica 

ediyorum sizden, bugün vermiş olduğunuz beyanatı Galatasaray sitesinden lütfen yayınlatın, 

lütfen yayınlatın. Galatasaray Televizyonu’nda bizzat bant hâlinde bunu verdirin. Çok rica 

ediyorum, bu çok önemli.  

Biz şu anda zaten Demokles’in kılıcı ile karşı karşıyayız. Başımızın üstünde sallanan bir kılıç 

var. Bu aşamada, biz kendi içimizde birbirimize düşüp, bazı şeyleri, doğru veya yanlış bir 

şekilde kamuoyuna aksettirirsek, bunun değerlendirilmesi fırsatçılar için çok çok esaslı bir 

veri ve done olur. Bunu daima bizim aleyhimize kullanacaklardır.  

Ben buradan bir başka konuya geçiyorum hemen. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. 

Burada Sayın Divana sesleniyorum. Şimdi efendim, Sayın Başkan Mehmet Helvacı burada. 

Bizim Tüzük Komisyonu başkanımızdır. Müsaadelerine sığınarak bir şeyi arz etmek istiyorum. 

Yaklaşık 18 aydır, 19 aydır biz bir görevle mücehheziz. Galatasaray’da Tüzük Komisyonu 

çalışıyor, çalışıyor. Çalıştıklarını bir noktaya kadar getirdi ve Divan Kuruluna teslim etti. Divan 

Kurulumuz da eksik olmasın, bunu sitede yayınladı. Çok gariptir, bir şey söyleyeyim. Özellikle 

şunu söylemek zorundayım. 2.200’e yakın Divan üyesi var. 2.100 küsur civarında. Yayınlanan 

tüzüğe sadece ve sadece 3 tane cevap geldi, 3 tane. Biri öneri bile değil hatta, bir temenni. 

Biri de maalesef, maalesef Galatasaray’da Divan üyesi değil, ama Galatasaray’a tutkulu bir 

arkadaşımız. 3 kişi, bakın. 2.000 tane Divan üyesi, 12 bin tane de Galatasaray üyesi var. Eğer 

bizim Galatasaray’a bakış açımız buysa, beyler, biz kendimize bir çekidüzen vermek 

zorundayız. Bir kendimize gelmek zorundayız. Galatasaraylılık bu değil. 2 bin kişi Divan üyesi, 

12 bin kişi Galatasaray Spor Kulübü üyesi.  

İnternet sitesinde var. İnternet sitesine giremeyenlerin de evine gönderilir diyerekten böyle 

de bir açık kapı bırakılmış. Ona rağmen, ilgi ve alaka sadece iki kişide, dikkatinizi çekiyorum. 

Galatasaray buna layık değil. Galatasaray bunlara layık değil. Bakın, bugün arkadaşımız 

çıkıyor ve diyor ki, - şimdi onu tenkit etmiş gibi olmayayım, yanlış da anlaşılmasın- ya 100 bin 

üyesi olsun. Ya kardeşim, 500 bin üyesi olsun, faydasız olduktan sonra ben ne yapayım? Ne 

yapayım? Barcelona’nın farkı başka, Manchester United’in farkı başka. Burayı açmakla bir şey 

kazanamazsınız, kapamakla da kazanamazsınız. Ama şunu söyleyeyim. Buraya ilgi ve alaka 

lazım. Biz odak noktasını ilgi ve alakaya çekmek zorundayız.  

Arkadaşlar, 
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En son bir şey daha söylüyorum. Yönetim bir çalışma yapıyor, çok yeni bir yönetim. Sayın 

Başkan, gelin, bu yönetimin arkasında durun, diyor. Durmaya gayret edelim, elimizden 

geldiği kadar destek verelim. Ama ben acizane bir tavsiyede bulunuyorum sayın yönetime. 

Çalışmanızın muhakkak ki bizim tarafımızdan takdiri son derece önemli. Ama sakın 

unutmayın, hep iktisadi bir şeyler yaparak bir noktaya gelemezsiniz. Yani tedbirlerle filan bir 

noktaya gelme şansınız yok. Üretmeniz lazım, üretmemiz lazım, üretmemiz lazım. Yeni 

projeler, yeni asetler ortaya koymamız lazım. Siz sıksanız da, sıkmasanız da, belirli bir yere 

kadar buna muvaffak olabilirsiniz. Bunları daha fazla yukarı taşımayabilirsiniz, masrafları 

kısabilirsiniz. Birtakım öyle veya böyle tartışmalara da sebep olabilir bunlar. Ama neticede 

şuraya gelmeniz, yeni asetler olmadığı sürece, Galatasaray’ın çıkış yolu yoktur. Bakın, net 

altını çizerek söylüyorum. Buraya proje üreterek gelmeliyiz, buraya projeleri sıralayarak 

gelmeliyiz. Hatta, hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray Spor Kulübü olarak, bir proje yarışması 

açmalıyı., Galatasaray’a gelir getirecek projelere ait bir yarışma açmalıyız. Ben bunu Divan 

kanalıyla da yönetime tavsiye ediyorum.  

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Taner Aşkın’ın faydalı konuşması için teşekkür ediyoruz. Tüzükle ilgili ben de 

Sayın Mehmet Helvacı’dan o bilgileri aldığım için, bütün üyeye gönderiyorum. Sosyal 

medyada, efendim bu rezil tüzük, bu eksik tüzük vesaire yazan, çizen, çok akıllı (!), çok bilgili 

(!) arkadaşlarımız var. Bir satır yazdıklarını, Mehmet Helvacı’ya gönderdiklerini duymadım 

şimdiye kadar. Onun için, lütfen bu işin ciddi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de bütün üyeye 

tekrar yayınlamamın sebebini size anlatıyorum. Ayrıca da şahsen 20 ayrı üyeye -ki, bunlar 

eski kulüp başkanları, Divan başkanları, vesaire- bizzat rica ettim, kendi birikimleriyle ilgili.  

Tüzük çalışmasına katkıda bulunmalarını talep ettim. Taner Aşkın’ın hatırlattığı, lütfen bu 

imza toplama hikâyesine de dikkat çekelim.  

Arkadaşlar,  

İbra olmuş konuları tekrar tekrar muaheze etmeye başlarsak, konu Ali Sami Yen Bey’e kadar 

gider, lütfen aklımızı başımıza devşirelim, kendi kendimizi de el âleme rezil etmeyelim yani. 

Efendim, sıradaki konuşmacı Sayın Oral Yılmaz.  

Oral Yılmaz 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Sayın Üyelerimiz,  

Çok kısa bir konuşma yapacağız, çünkü epeyce uzadı. Ben 2000 yıllarının başında, 6 yıl 

denetçilik yaptım, yani denetçiydim. Bu denetçiliği bize o zaman Kemâl ağabey ve Anıl’la 

beraber yüce Divan tavsiye etmişti. Ve bu 6 senede, o sırada borçlarımız -Faruk Süren’den 

intikal edenle beraber- Mehmet Cansun zamanında 30, 50 milyon civarındaydı. Banka 

borcumuz 14 milyon dolardı ve o zaman da dolar 1 lira gibi filandı. Ben Galatasaray 

Kulübü’ndeki 65 yıllık çalışmamda, Galatasaray Kulübü’nü kuranların ve onun arkadaşlarıyla 

çalışma fırsatı buldum. Dolayısıyla, bize bambaşka bir terbiye verdiler. Galatasaray o zaman 

Türkiye’nin en çok yardımlaşan, dayanışan, özverili bir kulüptü ve insanlarımız da böyleydi. 

Şimdi bu dönemler geçti. Bu kısa zamanda, 10 yıl gibi bir zamanda, çok değerli başkanlarımız 
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ve yönetim kurullarımız olmasına rağmen, maalesef tüzük herhâlde yetersiz kaldı veyahut da 

yapılan çok iyi takiplere ve konuşmalara rağmen bu yönetimlere bir yaptırımda bulunamadık 

ve bu borçların 900 milyon TL’yi -az evvel 1 milyardan bahsedildi- geçmiş bulunduğunu 

söylüyorlar.  

Ben bunları eleştirecek değilim, ama böyle bir borç var ve bu borç her gelen yönetime, 

bundan sonra gelecek yönetimlere de maalesef çok büyük mâniler vermekte. Yapılacak 

günlük şeylere mâni olmakta ve rahat edilememektedir. Bu arada, konuşmalar da başladı, 

dedikodular yapılıyor, kimse taşın altına elimi koyayım demiyor.  

Sadede gelirsek, netice olarak, bir seferberlik yapmamız lazım. Bu yönetimleri biz genel 

kurullar seçtik ve bu yönetimlerden sonra bu meblağlar meydana çıktı. O zaman, bunlara 

ilgisiz kalamayız. Genel kurullar olarak, yönetim kurullarına yardımcı olmamız lazım, 

şimdikine de, bundan sonrakine de. Ve projeler üretmemiz lazım. Bunlar için yeni gelirler 

bulmamız lazım. Zaten Türkiye’nin durumunu görüyorsunuz, her geçen gün bir meşhur. 

Dikkat ederseniz, bu şeyler de yavaş yavaş gelirlerin düşmesine sebep oluyor. Demek ki, 

Genel Kurul olarak bizim artık bazı projeler üretmemiz, gerekirse komiteler kurmamız, 

buralarda bir beyin jimnastiği yapmamız lazım. Aramızdaki yardımlaşma ve dayanışmayı 

güçlendirmemiz lazım.  

Bakın, ben 5 lira veriyorum, bir kahvede maç seyrediyorum. İnanınız ki, samimi söylüyorum, 

taraftarlarımız antrenör kadar taktik biliyor. Ne bileyim, bir köy kahvesine gidiyorum, inanır 

mısınız, insanlar, belki de bir köylü ineğini bile bağışlamak istiyor, Galatasaray Kulübü borçtan 

kurtulsun, diyor. Bana buradan bir mektup geldi, size bunu takdim edeceğim. Efendim, ismi 

İrfan Akdeniz. Bu, Ankaralı bir Galatasaray taraftarı ve 66 yaşında. Sanayici, Akdeniz Gaz’ın 

sahibi. Tahsili Ankara İktisat Fakültesi, eski sanayici ve 1978-86 yılları arasında Diyarbakırspor 

Kulübü’nün ikinci başkanlığını yapmış. “Galatasaray’ın maddi gücünü artırmak için, her 

Galatasaraylı gibi benim de içim kıpır kıpır kaynıyor.” diyor ve bugünkü yapılacak toplantıda 

önerisini şöyle yapıyor. Tabii bu mühim bir şey değil, yani bir çağrışım. Demek ki birileri kafa 

yoruyor. Diyor ki, taraftarları, a, b, c, ç, d, e, f, g grubuna ayıralım, diyor. Bu 8 gruba 

Galatasaray kartları vermek, bunları yakinen takip etmek... Tabii bir profesyonel kadro ile bu 

şeyleri takip etmeli ve bu işlem çok kısa bir sürede, süratle yapılmalı. Aşağıda belirtildiği gibi 

bir piramit yapmış. Bu piramitte başa, A grubuna kulüp başkanını koymuş. Diyor ki, ayda 5 

bin lira verirse, 12 ayda 60 bin lira gibi. Hâlbuki kaç 60 veriyor Başkanımız. Ne bileyim, B 

grubuna Yönetim Kurulunu koymuş ve bin lira koymuş. Ne bileyim, diğer gruplara 500 

koymuş. Efendim, B grubuna 4 yıldızı olan taraftarları almış, belirli bir şey koymuş. Efendim, 3 

yıldızlıklara 20 lira koymuş. Dolayısıyla... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Oral Yılmaz, biraz saatlerimiz ilerledi, lütfen toparlayalım efendim. 

Oral Yılmaz  

Tabii. Hayır, uzayan bir şey yok. Yani demek istediğim, bu beğenilir, beğenilmez, tatbik edilir, 

edilmez, ama demek ki bir taraftar bile bu mevzulara kafa yoruyor. Onun için, ben... Tamam 
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efendim. Evet, ben de öyle yapıyorum zaten. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 

Saygılarımı sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sağ olun efendim. Sayın Salih Günal burada mı? Son konuşmacı zatialinizsiniz efendim. En 

son siz müracaat ettiniz, onun için. Osman Yiğit var arada. 

Salih Günal  

Efendim, öncelikle Divan Kurulundan spor kıyafetim için özür dilerim. Buradan maça 

gideceğiz, malum. Şimdi efendim, Sayın Başkan Eylül ayı Divan toplantısında UEFA ile olan 

durumumuzu çok açık bir şekilde anlattı. 2012, 2013, 2014 yıllarında 3 dönem üst üste 106 

milyon euro kadar üst üste katlanan bir borç olduğunu, buna bir taahhütname verildiğini 

ama yerine getirilmediğini çok açık ve net bir şekilde, şeffaf bir şekilde, kendi ifadesiyle 

anlattı. Bugün de tekrar, ilk konuşmasında, UEFA ile bu bir ay içinde yaptığımız görüşmeleri 

özetledi ve hepimizi bilgilendirdi. Şimdi bu bir ay içinde, Sayın Başkanın geçen ayki 

konuşmasından sonra, önce Genel Sekreterimiz Sayın İşbecer basına bir açıklamada bulundu, 

gazetelere yansıdı. Daha sonra da Futbol Direktörümüz Cenk Ergün Bey -profesyonel bir 

direktör- medyada direk olarak sorulara cevap verdi ve durumun ciddiyetini anlattı. Divan 

Başkanımızın da biraz önce belirttiği gibi, algı yönetimi orada harekete geçti ve 1 aydır, tüm 

medyada, televizyonlarda hangi spor programını açsak, işte Galatasaray’ın durumu 

konuşuldu. Hatta bazı kanallarda, bazı yorumcular gelecek sene katılmayacağımızı kesin 

olarak ifade etme durumuna kadar getirdiler işi.  

Tabii durumun ne kadar kritik, ne kadar riskli olduğunu hepimiz biliyoruz. Benim burada 

Başkandan ve Yönetim Kurulundan öğrenmek istediğim, kafama takılan bir soru var. Ağustos 

ayından beri kafama takılmıştı bu, herhâlde yeri geldi diye sormak istiyorum. Yanılmıyorsam 

Ağustos ayında... Tabii şunu da ifade edeyim. Bu yıl 6.5 milyon euro’luk bir artı yarattık. Yani 

transferde alınan ve satılan, kiraya verilen, hatta bazılarının paralarını biz veriyoruz, ama ona 

rağmen 6.5 milyon euro’luk bir artımız var. Bu, UEFA’ya verilen raporlara herhâlde  yansıdı. 

Anladığımız kadarıyla, biz böyle 1-2 milyon euro’yu bile herhâlde UEFA’da değerlendirecek 

durumdayız şu anda. Ağustos ayında yanılmıyorsam, Burak Yılmaz’a bir İngiliz kulübünden, 

West Ham’dan bir teklif geldiği bütün basına yansıdı ve rakamın da 5 milyon euro olduğu 

söylendi. Daha sonra bu 7-7.5 milyon gibi rakamlara çıktı, yani yine medyadan takip ettiğimiz 

kadarıyla. Ama yönetimden de bu konuda görüşler... Hatta Hamza Hoca da bu konuya dahil 

oldu ve o da birtakım yorumlar yaptı. Ancak biz bunu değerlendirmedik.  

Şimdi bu rakam -tabii benim tahmin ettiğim- eğer 7-7.5 milyon euro’ya çıktıysa, ki Burak 

Yılmaz’ın bundan sonraki 4 sene daha yılda 3’er milyondan 12 milyon daha hak ettiği bir para 

var, sözleşmesi gereği. Yani maç başına aldığı paraları filan da katarsak, 4 sene sonunda bize 

20 milyon euro’ya mal olacak bir rakamı konuşuyoruz. Bu 75 milyon TL eder bugünkü 

paradan, yani neredeyse Galatasaray’ın tüm borcunun % 10’u gibi bir rakama tekabül ediyor. 

Ben bunu değerlendirmekte zorlanıyorum. Bu kadar riskli bir durumda, niye 

değerlendirmedik diye de düşünüyorum.  
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Aklıma 3 tane şey geliyor. Bunu değerlendirmememiz için 3 tane ihtimal olabilir. Bir tanesi, 

yönetim şöyle düşünür. Bu adam çok kıymetli bir oyuncumuz. Bunu elden çıkarırsak taraftar 

küser, maça gelmez, kulübü basar, yakar. Bilemiyorum, yani böyle bir düşünce olabilir. 

İkincisi, Hoca bu adama inanıyor ve bu olmazsa ben yokum, diyor. Onun için, bize 3 kupa 

getirdi, Hocayı reddetmeyelim, devam edelim diye düşünebilir. Veya bir üçüncü ihtimal, 

oyuncu, kardeşim ben gitmiyorum diye diretebilir.  

Şimdi başa dönüyorum. Ben Galatasaray forumlarını takip eden bir kişiyim. Taraftar şöyle 

düşünüyor. Carole gibi, Rodriguez gibi oyuncuları takdir ediyor, çünkü ucuza alındı diye 

düşünüyor ve yenilik istiyor. Şimdi taraftarın herhangi bir tepkisi yok. Bilakis, bu gitsin, 

başkası gelsin diyor. Yenilik istiyor çünkü.  

İkincisi, Hamza Hoca her konuşmasında kulübün problemlerinden söz ederken kulübün 

menfaatine olan konuşmalar yapıyor, -hatta gereksiz yere bence fazla giriyor- zaten hep 

onları savunuyor. Dolayısıyla, Hamza Hocadan da bu konuda bir şey çıkmaz. Ee, oyuncu da, 

İngiltere’ye gitmiyorum kardeşim, diyemez. Karşı yakadaki takım, rakip takımımız bir haftada 

iki tane santrforunu, hem de Arabistan’a sattı. Zorla gönderdiler işte Emenike ile Sow’u. Yani 

ben bunun nedenini merak ediyorum. Veya bilmediğimiz bir şey mi var? Bu kadar riskli bir 

durumdayken, bu transferin niye gerçekleşmediğini yönetimden sormak istiyorum. Teşekkür 

ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Yalnız, gazeteleri eksik okumuşsunuz herhâlde. Sayın 

Başkanın beyanatı açık ve netti: “Bu bizim değerli bir sporcumuzdur, kendisinden 

vazgeçmeye niyetimiz de yoktur.” Onun için, bu konuyu da herhâlde usulüne uygun şekilde 

kapattılar. Son konuşmacı Sayın Turcan Bolayır, buyurun efendim. 

Turcan Bolayır 

Sayın Yönetim Kurulu, Saygıdeğer Divan Başkanı,  

Ben esasen bugün konuşmak istemiyordum. Söylemek de istemiyordum aslında. Ben bir ay 

evvel bir ameliyat geçirdim. Nekahet devresindeyim, fazla yorulmamam lazım. Ama maalesef 

bir mevzuda çok üzgünüm. Konuşmam 3 maddeden ibaret olabilir.  

Birincisi, sayın bir Divan üyesi, Divan üyelerinin kombine bilet almamalarını utanç verici bir 

hadise olarak telakki etti. Utanç verici hareketler nelerdir? Gizli işlerde ortaklık yapmak, 

dolandırıcılık veyahut pislik işlerinde mafya ile ortaklaşa iş yapmak, şahsiyetsizlik 

göstermek... Fazla gitmiyorum. Buradaki Divan üyeleri arasında, sağlıklarında, Galatasaray 

Kulübü’ne gayrimenkullerini -utanarak söylüyorum- noter huzurunda tasdik ettirerek 

bağışlayan insanlar var, kulübe katkıda bulunmak için. Sadece Divan üyelerinin para vererek 

iştirak etmeleri yetmez. Bu olay çok evvel söylendi. Bugün Sayın Başkanım aynı şeyler üzerine 

gidiyor. Çok evvel söyledik, Riva’nın ufak bir yerini satalım. Bunlar çoktan yok olur giderdi. 

Efendim, dördüncü köprü, beşinci köprü, ayıkla pirincin taşını. Beykoz Belediyesi, başka bir 

sürü engeller... Divan üyeleri bu yaşa şerefleriyle, hizmet vererek, hiçbir zaman yüz kızartıcı 

işler yapmayarak gelmişlerdir. Herhâlde bir sürçülisan oldu. Ben konuşmak istemiyordum. 



42 
 

Doktorum da müsaade etmiyordu, 3 ay konuşma diye, ama çok üzüldüm. Herhâlde bir 

sürçülisan var. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Herhâlde efendim. 

Turcan Bolayır  

Burada ağabeylerimizin arasında, Galatasaray’a o kadar hizmet etmiş insanlar var ki, onların 

ellerini öpüyorum, onlara hürmet duygularımı arz ediyorum. Bu konuyu geçiştiriyorum. 

Herhâlde yanlışlık oldu.  

İki, Yönetim Kuruluna destek çıkmak boynumuzun borcu. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. 

Yönetim Kuruluna girmiş olan arkadaşların şevklerini kırmamak lazım. Borcun yuvarlanarak 

çığ gibi büyüdüğü gerçeği var. Ama karşılıklı bazı unsurlar bulunabilirse, küçültülebilir. 

Tamamıyla hepsi toparlanamayabilir. Ümitleri kırmamak lazımdır, bu arkadaşların da 

cesaretlerini kırmamak lazımdır. Yarın öbür gün hiçbir tane yönetici ortaya çıkmaz. Zaten 

gittikçe de ben zaten şüpheleniyorum.  

Üçüncüsü, -kısa kesiyorum, değerli dakikalarınızı almak istemiyorum- futbol takımı 

oyuncularının bir kısmı şımardı. Para şımartır. Çok iyi paralar alıyorlar. Gözümüz yok, ama 

verimleri maalesef aksadığı için... Ben bunu küçültmek için söylemiyorum. Diğer futbol 

takımları  puan kaybediyor, biz puanlarımızı eşitliyoruz. Daha ileriye gidemedik. Gideceğiz. 

Şımarık... Hakemin üzerine gitmek ne demek ya! Disiplinsiz hareket. Brovo Yönetim 

Kuruluna, yeni kararlar almışlar. Hepsi şımardı. Kendini bilen bir hakem 5 dakika içinde 4 tane 

kırmızı kart verir.  

Ben fazla konuşmak istemiyorum. Yorulmak istemiyorum. Vakit ilerledi. Ama utanç verici 

hiçbir harekette bulunmadık. Onu arz etmek istiyorum. O konuşmayı lütfen geri almasını da 

istiyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Saygılar efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Bolayır’a heyecanlı konuşması için teşekkür ediyoruz. Toplantımız 3 saat 20 

dakika sürdü. Faydalı bir toplantıydı, teşekkür ediyoruz. Toplantı bitmiştir efendim. Kasım 

ayında görüşmek üzere.  
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı       Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

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

 Sekreter          Sekreter 

 

 

 


